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  IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM  
 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 3. května 2016, 
s termínem dodání stanovisek do 31. května 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 1 – k § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 
111/1994 Sb.: 
Řešení navržené v bodech 1 a 2, tedy že by postačovalo 
mít ve vozidle prosté kopie předmětných dokumentů, 
považujeme z hlediska garance shody kopie s originálem 
i s ohledem na praktickou potřebu dostatečné kvality 
kopie za nedostačující. Požadujeme proto stanovit, aby 
muselo jít o kopie úředně ověřené, tedy navrhujeme na 
začátek textu obou zmíněných bodů vložit slova „úředně 
ověřená“. 

Vysvětleno 
K bodu 1 - Z pohledu předkladatele není důvodné, aby 
v dopravě, která je provozována na základě licencí a podle 
schválených jízdních řádů (které jsou veřejně dostupné na 
internetové adrese http://portal.cisjr.cz) byla vyžadována ve 
vozidle přítomnost originálního nebo úředně ověřeného dokladu 
o oprávnění k podnikání, jednalo by se o nadbytečnou 
administrativní zátěž pro dopravce. Rovněž potřebné údaje 
z živnostenského rejstříku jsou přístupné způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 
K bodu 2 – Obdobná situace je i u režimu provozu velkých 
vozidel, kdy lze potřebné informace dohledat v Rejstříku 
podnikatelů v silniční dopravě, protože se jedná o informace 
zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz 
ustanovení § 34d odst. 3 zákona). 

 Dále upozorňujeme, že navržené znění nevyžaduje ve 
vnitrostátní osobní linkové dopravě další doklady 
vztahující se k této dopravě, které jsou pro kontrolní 

Vysvětleno 
Dalšími doklady ve vnitrostátní osobní linkové dopravě jsou 
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orgány zásadní (obdobně jako je vyžadováno podle odst. 
2 písm. a) bodu 2 návrhu v ustanovení, které se týká 
mezinárodní linkové dopravy). Bez předložených dalších 
dokladů na danou linku, kterou dopravce bude provozovat 
v době kontroly, nemůže kontrolní orgán zjistit 
oprávněnost užití výjimky podle § 1a odst. 5 vyhlášky 
č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční 
dopravě, čímž byl do národní legislativy zahrnut čl. 3 
písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
561/2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální 
oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení 
Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 3820/85. Při nepředložení dalších 
dokladů nemůže kontrolní orgán zjistit, zda je výjimka, 
díky které může dopravce vést zjednodušený záznam 
o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 
odpočinku (tzn. nemá povinnost používat tachograf), 
užívána oprávněně. Z těchto důvodů navrhujeme na konci 
textu bodu 1 doplnit slova „a další doklady vztahující se k 
prováděné přepravě“. 

licence a jízdní řád. Z obsahu licence není zřejmá délka spojů 
podle jízdního řádu, uvedený doklad tedy není ve vozidle 
nezbytný, protože neumožňuje ověřit oprávněnost užití výjimky 
podle § 1a odst. 5 vyhlášky č. 478/2000 Sb. Pokud jde o 
schválené jízdní řády, ty jsou veřejně dostupné a dohledatelné na 
internetové adrese http://portal.cisjr.cz. Z pohledu předkladatele 
uplatněná připomínka vede k nadbytečné administrativní zátěži 
pro dopravce. 

 Nad rámec návrhu k § 9 odst. 2 zákona č. 111/1994 
Sb.: 

V čl. 38 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 165/2014, o tachografech v silniční dopravě, 
o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém 
zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 
o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti 
týkajících se silniční dopravy, je uvedeno: „Jestliže 
kontroloři po provedení kontroly zjistí, že existují 
dostatečné důkazy pro důvodné podezření na podvod, 
mají pravomoc odeslat vozidlo do schválené dílny 
k provedení dalších zkoušek s cílem zkontrolovat 
především to, zda tachograf a) funguje správně, b) 
zaznamenává a ukládá údaje správně a je správně 

Neakceptováno - ROZPOR 
Vzhledem k tomu, že implementace uvedené evropské legislativy 
vyžaduje zásahy nejen do zákona č. 111/1994 Sb., ale i do řady 
dalších právních předpisů, nelze ji s ohledem na značný rozsah 
zahrnout do této novely a bude řešena v rámci celkové revize 
příslušné právní úpravy ve druhé polovině letošního roku. 
 
Je potřeba zdůraznit, že nařízení (EU) č. 165/2014 zrušilo a na 
unijní úrovni zcela nahradilo nařízení (EU) č. 561/2006. 
Předchozí unijní nařízení bylo implementováno do několika 
předpisů vnitrostátního práva, a to jak na zákonné úrovni (zejm. 
jde o zákon č. 111/1994 Sb., zákon č. 361/2000 Sb. a zákon č. 
56/2001 Sb.), tak na úrovni prováděcího právního předpisu 
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kalibrován“. Tzv. schválenou dílnou je v našich 
podmínkách autorizovaná metrologická stanice AMS. Pro 
kontrolu záznamových zařízení není možné využít 
seznam kontrolních úkonů podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 
302/2001 Sb. určený pro STK, resp. postup podle 
vyhlášky č. 82/2012 Sb. Tímto způsobem by bylo možné 
pouze zjistit, že v daném vozidle je zařízení fyzicky 
přítomno, ověřit neporušenost plomby a nejvýše odhalit 
zjevné zásahy do vlastního zařízení, což je v kontextu 
evropské legislativy nedostatečné. 

Za tímto účelem navrhujeme do § 9 odst. 2 doplnit 
následující pododstavce: 
„d) se v žádném vozidle používaném k podnikání 
nenacházelo záznamové zařízení (tachograf, taxametr), s 
nímž bylo neoprávněně manipulováno, nebo zařízení 
umožňující takovouto manipulaci, 
e) řidič vozidla, v případě důvodného podezření na 
porušení povinností podle písm. d), bezodkladně přistavil 
vozidlo ke kontrole v nejbližší autorizované metrologické 
stanici, 
f) řidič vozidla umožnil provedení kontroly nebo státního 
odborného dozoru podle tohoto zákona a poskytl mu k 
tomu potřebnou součinnost.“. 

(zejm. jde o vyhlášku č. 478/2000 Sb. a vyhlášku č. 341/2002 
Sb.).   
Přijetí nového unijního předpisu si vyžádá komplexní posouzení 
souladu vnitrostátní právní úpravy s unijním právem (kterou již 
Ministerstvo dopravy provádí) a návaznou revizi a doplnění 
vnitrostátních implementačních ustanovení. V tomto kontextu 
není nikterak žádoucí ani účelné přistupovat pouze k dílčí 
implementaci čl. 38 odst. 2 nařízení (EU) č. 165/2014.  
Pro příklad lze uvést, že v návaznosti na přijetí nařízení (EU) č. 
165/2014 bude potřeba nově upravit skupiny vozidel vyjmutých 
z povinnosti užívat tachografy, precizovat povinnost dopravců 
podrobit se kontrolám tachografů (včetně odpovídajících sankcí), 
nově upravit problematiku zařízení pro manipulaci s tachografy 
(včetně odpovídajících sankcí), modifikovat vydávání karet 
řidičů, a to pouze osobám s obvyklým bydlištěm v České 
republice, nebo zakotvit do vnitrostátních předpisů předávání 
údajů o kartách řidiče do zahraničí.  
Ministerstvo dopravy tedy hodlá provést celkovou a důslednou 
adaptaci českého právního řádu na uvedené nařízení, a to 
separátní legislativní předlohou. 

 Nad rámec návrhu k § 9 odst. 4 zákona č. 111/1994 
Sb.: 

Povinnost uhradit náklady související s 
provedením kontroly v případě porušení povinnosti 
navrhujeme zakotvit přímo v zákoně č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě, neboť s ohledem na individuální způsob 
prokazování přítomnosti zařízení umožňujícího manipulaci 
se záznamovým zařízením či neoprávněného zásahu do 
těchto zařízení u každého vozidla, nelze stanovit náhrady 
paušální částkou jako u technických kontrol.  Proto 
navrhujeme do § 9 odst. 4 doplnit nové písm. c), které by 
znělo: 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Vzhledem k tomu, že implementace uvedené evropské legislativy 
vyžaduje zásahy nejen do zákona č. 111/1994 Sb., ale i do řady 
dalších právních předpisů, nelze ji s ohledem na značný rozsah 
zahrnout do této novely a bude řešena v rámci celkové revize 
příslušné právní úpravy ve druhé polovině letošního roku. 
 
Je potřeba zdůraznit, že nařízení (EU) č. 165/2014 zrušilo a na 
unijní úrovni zcela nahradilo nařízení (EU) č. 561/2006. 
Předchozí unijní nařízení bylo implementováno do několika 
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„c) uhradit náklady na provedení kontroly záznamového 
zařízení, zjistí-li se při kontrole vozidla porušení povinnosti 
podle odst. 2 písm. d).“. 

předpisů vnitrostátního práva, a to jak na zákonné úrovni (zejm. 
jde o zákon č. 111/1994 Sb., zákon č. 361/2000 Sb. a zákon č. 
56/2001 Sb.), tak na úrovni prováděcího právního předpisu 
(zejm. jde o vyhlášku č. 478/2000 Sb. a vyhlášku č. 341/2002 
Sb.).   
Přijetí nového unijního předpisu si vyžádá komplexní posouzení 
souladu vnitrostátní právní úpravy s unijním právem (kterou již 
Ministerstvo dopravy provádí) a návaznou revizi a doplnění 
vnitrostátních implementačních ustanovení. V tomto kontextu 
není nikterak žádoucí ani účelné přistupovat pouze k dílčí 
implementaci čl. 38 odst. 2 nařízení (EU) č. 165/2014.  
Pro příklad lze uvést, že v návaznosti na přijetí nařízení (EU) č. 
165/2014 bude potřeba nově upravit skupiny vozidel vyjmutých 
z povinnosti užívat tachografy, precizovat povinnost dopravců 
podrobit se kontrolám tachografů (včetně odpovídajících sankcí), 
nově upravit problematiku zařízení pro manipulaci s tachografy 
(včetně odpovídajících sankcí), modifikovat vydávání karet 
řidičů, a to pouze osobám s obvyklým bydlištěm v České 
republice, nebo zakotvit do vnitrostátních předpisů předávání 
údajů o kartách řidiče do zahraničí.  
Ministerstvo dopravy tedy hodlá provést celkovou a důslednou 
adaptaci českého právního řádu na uvedené nařízení, a to 
separátní legislativní předlohou. 

 K čl. I bodu 12 – k § 12 zákona č. 111/1994 Sb.: 
1. Požadujeme zpřesnit vymezení lhůty pro uplatnění 

závazného stanoviska dopravního úřadu podle § 12 
odst. 3, resp. vyjádření obce podle § 12 odst. 5. 
Obecně platí, že správní orgán doručuje, přičemž 
vůči správnímu orgánu se činí podání; to respektuje 
§ 11 odst. 3. Je tedy třeba uvést „ve lhůtě 30 dnů ode 
dne podání žádosti“, anebo „ve lhůtě 30 dnů ode dne 
předání žádosti dotčenému úřadu“, popř. „ve lhůtě 30 

Akceptováno 
Ustanovení bude upraveno následovně: 

„(3) Nevyjádří-li se dotčený úřad ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy 
obdržel žádost, má se za to ….. 
… 
(5) … Lhůta pro předložení vyjádření je 15 dnů ode dne obdržení 
žádosti.“ 
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dnů ode dne vyžádání si závazného stanoviska“ 
(v závislosti na záměru předkladatele). Totéž platí pro 
lhůtu pro vyjádření obce a obdobná ustanovení 
zákona (§ 16b odst. 3 a 5). 

 

 

 2. Závazné stanovisko je úkon činěný na základě 
zákona, který není samostatným rozhodnutím a jehož 
obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí 
správního orgánu (§ 149 odst. 1 správního řádu). 
Není tedy vhodné, aby součástí (v zákoně tak 
výslovně označeného) závazného stanoviska byla 
také další vyjádření či informace, jejichž obsah není 
pro výrokovou část rozhodnutí závazný. Současně 
platí, že závazné stanovisko není „oficiálním“ 
označením určitého formalizovaného úkonu 
správního orgánu, nýbrž je třeba na něj nahlížet 
z materiálního hlediska, tj. jde o každý úkon 
správního orgánu, který odpovídá kritériím 
obsaženým v § 149 odst. 1 správního řádu. Závazné 
stanovisko a nezávazné vyjádření tak mohou být 
např. součástí jedné písemnosti. Navrhujeme proto 
ustanovení § 12 odst. 4 návrhu zákona 
přeformulovat, a to do např. následující podoby: 
„(4) Dotčený úřad se vedle podání závazného 
stanoviska může vyjádřit též k dalším skutečnostem 
podstatným pro udělení licence.“. 

Je však otázkou, zda je takového ustanovení třeba, neboť 
dotčený úřad může takové vyjádření podat i bez výslovné 
zákonné opory. Lze proto zvážit, zda má být dopravní 
úřad např. povinen k takovému vyjádření přihlédnout, 
popř. zda je dotčený úřad povinen takové vyjádření za 
určitých (v zákoně vymezených) okolností učinit apod. 

Akceptováno 
Předmětné ustanovení bude z návrhu vypuštěno. 
 

 K čl. I bodu 12 – k § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 
111/1994 Sb.: 

Toto ustanovení obsahuje výčet důvodů, pro něž 

Akceptováno jinak 
§ 15 
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dopravní úřad může licenci odejmout. Takové řešení 
považujeme za problematické z ústavněprávního hlediska 
(viz čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky, podle kterého 
platí, že státní moc lze uplatňovat jen v případech, 
v mezích a způsoby, které stanoví zákon), neboť 
ponechává správnímu orgánu příliš široký prostor pro 
diskreci. Není zřejmé, proč by opakované porušení 
povinností, dle bodu 1 dokonce opakované a závažné, 
nemuselo být důvodem pro odnětí licence. V zákoně 
chybí kritéria, která by ospravedlňovala ponechání licence 
– důvodová zpráva v tomto směru zmiňuje veřejný zájem 
na zajištění přepravních potřeb obyvatel, takový důvod 
tolerance protiprávního jednání však nepovažujeme za 
ospravedlnitelný. Upřednostňujeme proto, aby zákon 
diskreci v otázce odnětí licence neumožňoval.  
Tuto připomínku vztahujeme obdobně i k § 35h odst. 3 
(novelizační bod č. 58), kde se uvádí, že řízení o zadržení 
průkazu nemusí být zahájeno (opět musí být jednoznačně 
řečeno, kdy se řízení nezahájí). 

  (1) Dopravní úřad licenci odejme, 
a) nebude-li tím závažným způsobem ohroženo uspokojování 

přepravních potřeb, pokud držitel licence 

1. opakovaně závažným způsobem porušil povinnosti 
stanovené tímto zákonem,  

2. opakovaně závažným způsobem porušil podmínky pro 
provozování dopravy stanovené v licenci, nebo 

3. nezačal provozovat linkovou osobní dopravu na 
základě udělené licence, 

b) požádal-li držitel licence o odejmutí licence, 

c) pokud smlouva o veřejných službách v přepravě 
cetujících31), na jejímž základě byla licence udělena, 
pozbyla platnosti, jde-li o linkovou dopravu na základě 
smlouvy o veřejných službách. 

 
 K čl. I bodu 16 – k § 16f zákona č. 111/1994 Sb.: 

Dle § 16f odst. 3 v případě mezinárodní linkové osobní 
dopravy Ministerstvo dopravy jízdní řád „schválí spolu 
s udělením licence“, přičemž obdobné platí i pro změnu 
licence a změnu jízdního řádu. Není zřejmé, zda se 
uvedenou dikcí rozumí obligatorní vedení společného 
řízení ve smyslu § 140 správního řádu, anebo jde o věcné 
podmínky, kdy v případě udělení licence je třeba rovněž 
schválit jízdní řád, resp. schválení jízdního řádu je (další) 
podmínkou udělení licence. S tím souvisí i posuzování 
kritérií pro schválení jízdního řádu a dále § 16f odst. 6, 
který zavádí „doložku schválení“ namísto písemného 
vyhotovení rozhodnutí. V případě společného řízení totiž 

Akceptováno 
 
Ustanovení § 16f odst. 3 bude vypuštěno. 
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platí, že se vydává společné rozhodnutí (§ 140 odst. 7 
správního řádu), a doložka schválení v případě jízdního 
řádu tu proto není namístě. Uvedené požadujeme vyjasnit 
a v návaznosti na to dané ustanovení upravit. 

 K § 16f odst. 6 dále uvádíme, že správní řád předpokládá, 
že v případech stanovených zvláštním zákonem nemusí 
dojít k písemnému vyhotovení rozhodnutí. Tehdy se však 
výroková část rozhodnutí, podstatné části odůvodnění a 
poučení o opravném prostředku alespoň vyhlásí a do 
spisu se učiní záznam obsahující náležitosti podle § 67 
odst. 2 správního řádu. Zatímco vyhlášení rozhodnutí 
může být ve vztahu k účastníku řízení považováno za 
nahrazené doložkou schválení, je třeba, aby byl rovněž ve 
spise proveden alespoň záznam o meritorním rozhodnutí 
ve věci s náležitostmi obdobnými § 67 odst. 2 správního 
řádu. Současně by mělo být stanoveno, že jízdní řád 
opatřený doložkou schválení je doručován účastníkovi. 
Pokud jde o formální náležitosti doložky, je třeba nahradit 
spojení „název úřadu“ spojením „označení správního 
orgánu“ a před slovo „úřední osoby“ doplnit slovo 
„oprávněné“. Doložka by měla dále obsahovat datum 
vyhotovení a číslo jednací. 

Akceptováno 
Do důvodové zprávy bude doplněno, že v případě schválení 
jízdního řádu se tato skutečnost poznamenává do spisu dle § 67 
odst. 2 správního řádu.  
 
Do § 16f odst. 6 bude doplněno, že jízdní řád opatřený doložkou 
schválení se doručuje žadateli a budou upraveny náležitosti 
doložky schválení. 
 
Ustanovení bude upraveno následovně: 
„(6) Pokud dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy jízdní řád, 
výlukový jízdní řád nebo jejich změnu schválí, může místo 
písemného vyhotovení rozhodnutí vyznačit na jízdním řádu 
doložku schválení, která obsahuje údaj, že byl jízdní řád 
schválen, označení správního orgánu, který jízdní řád schválil, 
jméno, příjmení a podpis oprávněné úřední osoby, otisk úředního 
razítka, datum schválení jízdního řádu, datum vyhotovení doložky 
schválení. Jízdní řád opatřený doložkou schválení se doručuje 
žadateli.“. 
 
 

 K čl. I bodům 33 a 34 – k § 21b zákona č. 111/1994 Sb.: 
 Navržené doplnění zmocnění obcí k vydání 
obecně závazných vyhlášek regulujících taxislužbu 
překračuje podle našeho mínění okruh problematiky, která 
spadá do samostatné (samosprávné) působnosti obce, 
jak je vymezena v § 35 obecního zřízení. Nevidíme totiž 
věcnou vazbu požadavku na dopravně psychologické 
vyšetření řidičů taxislužby na obecní (tedy, lokální, resp. 

Částečně akceptováno 
 
Možnost vyžadovat na území obce pro přepravu osob v rámci 
taxislužby dopravně psychologické vyšetření řidiče je co do 
obsahu formulována obdobně jako úprava dopravně 
psychologického vyšetření řidičů v přepravě osob velkými 
vozidly (tj. nad 9 osob) v zákoně č. 361/2000 Sb. Na rozdíl od 
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místní) úroveň, neboť není jasné, jaké okolnosti by 
odůvodňovaly řešení umožňující, aby v různých obcích 
byly nastaveny různě intenzivní požadavky. Úprava 
dopravně psychologického vyšetření v zákoně č. 
361/2000 Sb. také s místní dimenzí problematiky 
nepočítá. V nynějším případě by tedy šlo pouze o nástroj 
nepřímé regulace, tedy poskytnutí prostoru obcím ke 
zpřísnění požadavků na taxislužbu, ačkoli by daný 
konkrétní nástroj neměl se samosprávnou působností 
obce souvislost. Proto pokud předkladatel trvá na 
zavedení povinného dopravně psychologického vyšetření 
řidičů taxislužby, měl by tak učinit přímo v zákoně a pro 
všechny tyto řidiče. 
 Obdobnou argumentaci lze vztáhnout i 
k navrhované možnosti obcí stanovit technické požadavky 
na vozidla taxislužby. Zde je zapotřebí podrobněji upravit, 
co by měly tyto technické požadavky na vozidla zahrnovat 
vzhledem k rozšíření jejich aplikace na všechna vozidla 
taxislužby (oproti současnému stavu tedy nejen ta, která 
užívají stanoviště zřízená obcí). Neuvedení bližší definice 
může způsobovat aplikační problémy v rámci dozoru 
obecně závazných vyhlášek, prováděným Ministerstvem 
vnitra. Důvodová zpráva uvádí jako cíl zamezení 
provozování velmi starých vozidel taxislužby. V minulosti 
nicméně existovala ze strany obcí snaha regulovat spíše 
barvu vozidel, což v kontextu aplikace na všechny vozidla 
taxislužby vyvolává určité pochybnosti, zda je možné 
barvu vozidla zahrnout do pojmu technické požadavky. 
Pokud by mělo jít o požadavky především v oblasti 
bezpečnosti (cílící i např. na zmíněná stará vozidla), opět 
postrádáme dostatečný důvod pro řešení na úrovni obecí. 
Požadujeme proto okruh technických požadavků, který by 
mohly stanovovat jednotlivé obce, dostatečně specifikovat 
se zřetelem k povaze a rozsahu samostatné působnosti 
územních samospráv. 

řidičů velkých vozidel se ovšem nenavrhuje zavést toto vyšetření 
plošně jako povinné (tj. rozšířením osob povinně se podrobujícím 
vyšetření v zákoně č. 361/2000 Sb.), zvážení nezbytnosti tohoto 
požadavku na řidiče taxislužby je ponecháno na dotčených 
obcích. Jestliže ovšem tento požadavek na obecní úrovni zaveden 
bude, vyšetření bude probíhat plně v režimu úpravy zákona č. 
361/2000 Sb. (akreditovaní psychologové, průběh a výstupy 
vyšetření atd.). Podoba vyšetření tedy nebude libovolná. 
Takto nastavený režim považuje MD za účelný a přiměřený. 
Dopravně psychologické vyšetření na straně jedné jistě přispívá 
k bezpečnosti přepravy a k ochraně cestujícího, a z tohoto 
hlediska by bylo možné uvažovat o jeho plošném zavedení i pro 
malou obchodní přepravu osob. Na druhou stranu je ovšem třeba 
vzít v potaz, že do určité míry obdobný cíl sledují i specifické 
požadavky na spolehlivost řidiče taxislužby podle § 9 zákona. 
Tyto požadavky nehodnotí psychickou způsobilost, nicméně 
sledují deliktní minulost řidiče, v oblasti dopravních přestupků a 
trestných činů i v jiných oblastech podstatných pro ochranu 
zákazníka. Dopravně psychologické vyšetření tedy z tohoto 
hlediska představuje jakousi „nadstavbu“, zkoumající způsobilost 
řidiče taxislužby ještě nad rámec hodnocení jeho deliktní 
minulosti. Takovéto rozšíření hodnocení způsobilosti řidiče 
taxislužby má dle názoru MD význam tam, kde místní podmínky 
nasvědčují tomu, že základní rámec je vhodné doplnit přísnějším 
hodnocením osobnosti a psychických vlastností řidičů taxislužby. 
Z povahy věci plyne – a zkušenosti MD to potvrzují – že toto 
bude platit spíše pro velká města s komplikovanou dopravní 
situací, kde na řidiče taxislužby působí vedle okolností 
plynoucích z provozu i řada dalších stresorů, vůči nimž by měl 
být odolný. 
 
Připomínkové místo následně změnilo charakter této části 
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 Taktéž u odstavce 1 písm. b) je otázkou, zda je 
vhodné používat spojku „nebo“, která umožňuje, aby obec 
stanovila požadavek na zkoušku z místních reálií a 
obsluhy taxametru nebo z právních předpisů upravujících 
problematiku taxislužby a ochrany spotřebitele (případně 
by zkouška mohla zahrnovat obě problematiky). Ve světle 
výše uvedené argumentace nespatřujeme v případě 
zkoušky pouze z právních předpisů dostatečnou místní 
vazbu, odůvodňující použití obecně závazné vyhlášky, 
z praktického hlediska bychom považovali za vhodnější 
použít spojku „a“, tedy aby zkouška proběhla z obou 
tematických oblastí. 

připomínky na doporučující. 
Ustanovení § 21b odst. 3 bude upraveno následovně tak, aby bylo 
zamezeno jeho zneužití: 
(3) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit dopravcům 
jako podmínku pro zahájení nebo nabízení přepravy na území 
obce splnění technických požadavků na vozidla taxislužby. Jako 
technický požadavek lze stanovit pouze požadavek na barvu 
karoserie, minimální nebo maximální rozměry vozidla, 
maximální zdvihový objem motoru, stupeň plnění emisní úrovně 
nebo druh paliva. Technické požadavky nesmí zvýhodňovat 
určitého výrobce, tovární značku nebo typ vozidla. 
 
Spojka „nebo“ bude nahrazena spojkou „a“. 

 Nad rámec návrhu k § 34d zákona č. 111/1994 Sb.: 
Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady 

1071/2009/ES, kterým se zavádějí společná pravidla 
týkající se závazných podmínek pro výkon povolání 
podnikatele v silniční dopravě, je zejména zajištění 
jednotných pravidel při povolování přístupu k povolání 
podnikatele v silniční nákladní nebo osobní dopravě 
(jednotné podmínky pro získání koncese) a usnadnění 
kontrol těchto osob. 

Nařízení (a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 
1213/2010) stanoví základní okruh údajů pro výměnu 
informací z národních rejstříků podnikatelů v silniční 
dopravě (údaje k podnikatelům, jejich koncesi, 
odpovědným zástupcům, vozidlům, finanční způsobilosti, 
trestním či správním řízením apod.) a rozsah jejich 
kontroly. 

V silničním provozu je orgánem oprávněným ke 
kontrole Policie ČR, a to na základě § 124 odst. 9 písm. a) 
a e) a odst. 10 písm. h) a i) zákona č. 361/2000 Sb., 
o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.   

Akceptováno jinak 
 
Do ustanovení § 66 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů bude doplněn 
rejstřík podnikatelů v silniční dopravě. 
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Další oprávnění pro Policii ČR ve vztahu k 
podnikatelům v silniční dopravě jsou stanovena v zákoně 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů. Podle § 37 tohoto zákona orgány Policie ČR 
nebo celní orgány kontrolují,  

- zda je vozidlo v provozu vybaveno doklady 
předepsanými tímto zákonem,  

- zda je vozidlo v provozu stanoveným způsobem 
označeno nebo jinak vybaveno a  

- zda jsou dodržovány doby řízení vozidla, 
bezpečnostní přestávky a doby odpočinku řidičů.  
Výše uvedené kontrolní pravomoci se týkají 

deliktů, jež jsou uvedeny v Příloze IV Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č.1071/2009. Tyto delikty 
jsou rozhodné pro posouzení dobré pověsti podnikatele 
(viz § 125i zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, 
ve znění pozdějších předpisů) a jsou vedeny v rejstříku 
podnikatelů v silniční dopravě podle § 34b zákona č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů.   

Oznamuje-li zjištěná porušení zákona příslušnému 
správnímu orgánu Policie ČR, učiní podle § 58 odst. 2 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, nezbytná šetření ke zjištění osoby 
podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních 
prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před 
správním orgánem. O zjištěných skutečnostech sepíše 
orgán policie úřední záznam, který přiloží k oznámení. 
Tuto povinnost by Policie ČR nemohla splnit, pokud by 
neměla on-line přístup do registru podnikatelů v silniční 
dopravě jiného členského státu. 

Přístup k datům je pro Policii ČR upraven v § 34d 
odst. 4 písm. c) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, pouze na žádost, 
a to zejména v souvislosti s šetřením trestné činnosti na 
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úseku hospodářské kriminality.   
Výše uvedená data představují nezbytný soubor 

informací důležitých k potírání zvlášť závažné majetkové 
trestné činnosti – především podvodné mezinárodní 
kamionové přepravy, kde škody dosahují výše i několik 
desítek mil. eur za jednu přepravu. Při páchání této 
trestné činnosti pachatelé předkládají falešné doklady, 
identity osob, licence, pozměněné názvy firem a spoléhají 
na velmi obtížné možnosti ověření informací, které 
poskytují zadavateli přepravy. Pokud by bylo možné zjistit 
tyto informace bez zbytečné prodlevy, tj. on-line, bylo by 
možné jednoznačněji a s předstihem zjistit, zda se jedná 
o trestný čin podvodu nebo krádeže, a to již ve fázi 
přípravy. Jelikož se mnohdy jedná o velmi krátký časový 
úsek /řádově cca dvě hodiny/, mohl by policejní orgán na 
základě získaných informací k firmě, vozidlům a osobám - 
řidičům, lépe vyhodnotit situaci, učinit adekvátní opatření 
a tím předejít vysokým škodám. Rychlejší dostupnost 
výše uvedených dat by významně přispěla nejen k 
odhalení trestné činnosti a pachatelů, ale zejména 
k předcházení závažných trestných činů v silniční 
dopravě, s nimiž jsou spojeny velmi vysoké škody.    

Dne 1. dubna 2016 bylo vydáno nové prováděcí 
nařízení Komise č. 2016/480 o zavedení společných 
pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických 
rejstříků podniků silniční dopravy (platnost od 22. 4 2016, 
použitelnost od 30. ledna 2019). Toto Nařízení nově 
specifikuje data vyměňovaná prostřednictvím modulu 
ERRU, k nimž by měly mít jednoznačně přístup i kontrolní 
orgány pověřené silničními kontrolami, v našich 
podmínkách zejména Policie ČR.   

Z výše uvedených důvodů bychom přivítali, pokud 
by Policie České republiky mohla mít přístup k webové 
službě ERRU umožňující dálkový a nepřetržitý přístup.  
Na úrovni meziresortní pracovní skupiny zajišťující 
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připojení modulu ERRU k informačnímu systému Eucaris 
byl tento požadavek předběžně Ministerstvem dopravy 
akceptován. 

K provedení výše popsaného záměru navrhujeme 
stávající znění § 34d odst. 2 nahradit následujícím textem: 

„(2) Ministerstvo dopravy je národním kontaktním 
místem a zabezpečuje automatizovanou výměnu údajů z 
rejstříku podnikatelů v silniční dopravě podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie15. Za tímto účelem 
ministerstvo  
a) zajistí způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý 
přístup výdej údajů podle § 34b odst. 2 písm. a), b), d) a 
h) a § 34b odst. 3, kromě místa trvalého pobytu a místa 
narození, příslušnému orgánu jiného členského státu 
Evropské unie podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie15), včetně počtu velkých vozidel, se kterými 
podnikatel v silniční dopravě dopravu provozuje, a 
sériového čísla eurolicence a jejích opisů, pokud byly 
vydány, 
b) předá požadavek Policie České republiky, Celní správy 
a dopravního úřadu na poskytnutí údajů z rejstříku 
podnikatelů v silniční dopravě podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie15) a poskytnuté údaje.“. 
V návaznosti na to navrhujeme zrušit v § 34d odstavec 3. 

 Obecně k úpravě přestupků a správních deliktů: 
 V současné době je v mezirezortním 
připomínkovém řízení návrh zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o 
některých přestupcích, který novelizuje též úpravu 
správního trestání v zákoně č. 111/1994 Sb. Vzhledem 
k tomu, že připomínkovaný návrh zákona má nabýt 
účinnosti již 27. února 2017, tedy přede dnem nabytí 
účinnosti doprovodného zákona (1. července 2017), je 
třeba v součinnosti s Ministerstvem vnitra sledovat další 

Akceptováno 
 
Vývoj legislativního procesu uvedených novel bude průběžně 
sledován a změny obsažené v jednotlivých návrzích budou 
vzájemně zohledňovány. 
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legislativní vývoj dotčených předpisů tak, aby úprava 
doprovodného zákona byla dána do souladu s dřívější 
novelou zákona č. 111/1994 Sb. 

 K čl. I bodu 50 – k § 34e odst. 1 zákona č. 111/1994 
Sb.: 
 V souladu se zdůvodněním uvedeným v důvodové 
zprávě navrhujeme formulovat skutkovou podstatu 
následujícím způsobem: 
„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) v rozporu s § 21c odst. 1 vykonává práci řidiče 
taxislužby bez oprávnění řidiče taxislužby, nebo 
b) vykonává práci řidiče taxislužby, ačkoli není 
v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-
li touto osobou dopravce nebo spolupracující manžel 
nebo registrovaný partner.“. 
K písm. b) je však třeba uvést, že chybí odkaz na 
příslušnou hmotněprávní povinnost, jejíž porušení se 
trestá, přičemž nelze odkázat na § 21 odst. 3 písm. a), 
který upravuje povinnosti dopravce, nikoli povinnosti řidiče 
taxislužby. 

Akceptováno jinak 
Bude zachováno nyní platné znění skutkové podstaty uvedené v 
§ 34e odst. 1 s tím, že skutečnost, že fyzická osoba vykonávala 
práci řidiče taxislužby bez oprávnění řidiče taxislužby a současně 
nebyla v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, 
nebyla sama dopravcem či spolupracujícím manželem či 
registrovaným partnerem dopravce, bude znamenat přitěžující 
okolnost při výměře sankce tak, že sazba pokuty se v takovém 
případě bude zvyšovat na dvojnásobek. Bude tedy upraveno 
ustanovení § 34e odst. 3 následovně: 
 
(3) Za přestupek podle odstavce 2 písm. b), d) a e) lze uložit 
pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1  a podle 
odstavce 2 písm. a), c) a f) až k) pokutu do 50 000 Kč; zákaz 
činnosti od 6 měsíců do 2 let lze uložit za přestupek podle 
odstavce 1 a odstavce 2 písm. a), c) a f) až k). Za přestupek 
podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč, byl-li spáchán 
fyzickou osobou, která nebyla v základním pracovněprávním 
vztahu s dopravcem nebo která nebyla dopravcem nebo 
spolupracujícím manželem nebo registrovaným partnerem 
dopravce. 

 K čl. I bodu 54 – k § 35 odst. 1 písm. i) zákona č. 
111/1994 Sb.: 
 Na začátek textu skutkové podstaty je třeba doplnit 
příslušný odkaz na porušovanou hmotněprávní povinnost 
a tuto rovněž zpřesnit následujícím způsobem: 
 „i) v rozporu s § 21 odst. 8 nezajistí při poskytování 
přepravy vozidlem cestujícího, aby měl řidič taxislužby u 
sebe doklad o oprávnění dopravce k podnikání,“. 

Akceptováno 
 
Ustanovení § 35 odst. 1 písm. i) bude znít: 
i) v rozporu s § 21 odst. 8 nezajistí při provozování taxislužby 
vozidlem cestujícího, aby měl řidič taxislužby u sebe doklad o 
oprávnění dopravce k podnikání, 
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 K čl. I bodu 54 – k § 35 odst. 5 písm. d) zákona č. 
111/1994 Sb.: 
 Skutkovou podstatu navrhujeme formulovat 
následujícím způsobem: 
„d) jako osoba, která za úplatu zprostředkuje poskytnutí 
přepravy prostřednictvím taxislužby, 
1. nezajistí splnění podmínek podle § 21da odst. 1, nebo 
2. nevede evidenci podle § 21da odst. 2.“. 

Akceptováno jinak 
 
Ustanovení bude současně upraveno v návaznosti na zavedení 
definice zprostředkovatele v § 21da: 

§ 21da 
(1) Zprostředkovatel je osoba, která za úplatu poskytuje službu 
zprostředkování uzavření přepravní smlouvy mezi 
poskytovatelem přepravy a zájemcem o provedení přepravy. 
(2) Zprostředkovatel, který zprostředkuje poskytnutí přepravy 
prostřednictvím taxislužby, zajistí, aby 
a) poskytovatel přepravy byl podnikatelem v silniční dopravě a 
b) řidič, který přepravu provede, měl oprávnění řidiče taxislužby. 
(3) Zprostředkovatel je povinen vést evidenci zprostředkovaných 
přeprav prostřednictvím taxislužby. Evidence zprostředkovaných 
přeprav obsahuje u každé zprostředkované přepravy jméno a 
příjmení nebo obchodní firmu poskytovatele přepravy, adresu 
jeho sídla, jeho identifikační číslo a údaje o době a místu 
zahájení přepravy. Údaje o zprostředkované přepravě se 
v evidenci uchovávají po dobu nejméně 1 roku ode dne ukončení 
zprostředkované přepravy. 
 
V návaznosti na připomínky jiných připomínkových míst bude  
maximální výše pokuty za porušení uvedených povinností 
snížena na 200 000,- Kč. Skutková podstata tedy bude zařazena v 
§ 35 do samostatného odstavce a upravena takto: 

§ 35 
(6) Dopravní úřad uloží pokutu až do výše 200 000 Kč 

zprostředkovateli, který  
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a) nezajistí splnění podmínek podle § 21da odst. 2 nebo  
b) nevede evidenci podle § 21da odst. 3. 

 
 

 Nad rámec návrhu k § 35c zákona č. 111/1994 Sb.: 
Do § 35c požadujeme doplnit nový odstavec 4 
následujícího znění: 
„(4) Kauci podle odst. 1 lze složit též u úřadu příslušného 
k vedení řízení o správním deliktu, pokud řidič kauci 
nesložil podle odstavce 1. Ustanovení odstavce 2 písm. a) 
a § 35f se použijí obdobně.“. 
Institut kauce motivuje osobu podezřelou ze spáchání 
protiprávního jednání k aktivní spolupráci se správním 
orgánem a snižuje se tím i prostor pro vyhýbání se 
správnímu řízení. Vzhledem k tomu, že vybranou kauci 
předává Policie ČR, resp. celní orgán podle odst. 4 vždy 
příslušnému správnímu orgánu, považujeme za účelné 
umožnit osobě podezřelé složit kauci přímo na účet 
příslušného správního orgánu. Tím se nejen sníží 
administrativní zatížení Policie a celních orgánů, včetně 
vícenákladů spojených s hotovostními transakcemi v 
zákonem stanovené lhůtě, ale urychlí se i proces vracení 
kauce a dokladů v případě zákonem stanovených 
podmínek. 

Akceptováno jinak 
 
 

 K čl. I bodu 58 – k § 35g zákona č. 111/1994 Sb.: 
Návrh zákona používá v § 35g odst. 1 a 2 pojem 

„orgán obecní policie“. Upozorňujeme, že obecní policie 
nemá žádný orgán, nýbrž obecní policie je orgánem obce 
(viz § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
podle kterého platí, že obecní policie je orgánem obce, 
který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně 
závaznou vyhláškou). 
 Navrhujeme nahradit výraz „orgán obecní policie“ 
pojmem „strážník obecní policie“ anebo „obecní policie“. 

Akceptováno 
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 K čl. I bodu 58 – k § 35h zákona č. 111/1994 Sb.: 
Upravuje se institut zadržení průkazu řidiče taxislužby. 
Třebaže se zavádí řízení o zadržení průkazu řidiče 
taxislužby, jehož cílem je zejména „přezkoumat“, zda byly 
dány důvody pro zadržení průkazu coby faktického úkonu 
při výkonu kontroly nebo státního odborného dozoru, 
oproti platné právní úpravě (§ 21c odst. 7) dochází 
k negativnímu zásahu do právního postavení řidiče, když 
se výrazně prodlužují lhůty (faktického i právního) 
zadržení průkazu, třebaže závěrem celého procesu může 
být shledání nedůvodnosti zadržení průkazu a jeho 
následné vrácení řidiči. Dle platného právního stavu je 
dopravní úřad povinen do 10 pracovních dnů ode dne 
doručení potvrzení a zadrženého průkazu vydat 
rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby, anebo jej 
řidiči vrátit; dle návrhu má dopravní úřad povinnost teprve 
zahájit řízení o zadržení průkazu, a to sice bezodkladně, 
fakticky však ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení potvrzení 
a zadrženého průkazu, a to s ohledem na úpravu vrácení 
průkazu [odstavec 4 písm. a)] a případy, kdy se řízení o 
zadržení průkazu nezahájí [odstavec 2 písm. a) a b)]. 
Obdobně řízení o zadržení průkazu nemusí být zahájeno, 
je-li do 30 dnů ode dne doručení potvrzení a zadrženého 
průkazu vydáno rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče 
taxislužby nebo rozhodnutí o přestupku nebo správním 
deliktu. Uvedená změna přitom není nikterak zmíněna 
v důvodové zprávě. Dle našeho názoru jde o nepřiměřený 
zásah do právních poměrů nositele oprávnění řidiče 
taxislužby. 
 
Důvody zadržení průkazu řidiče taxislužby se rozšiřují o 
případ, kdy je řidič podezřelý ze spáchání přestupku nebo 
jiného správního deliktu podle § 9 odst. 3 písm. a). 
Přihlížení k této skutečnosti před pravomocným 
rozhodnutím o přestupku nebo jiném správním deliktu 

Akceptováno jinak 
Právní úprava zadržování průkazu řidiče taxislužby bude 
zjednodušena a zpřehledněna. 
Zadržování neplatného průkazu řidiče taxislužby bude upraveno 
v rámci úpravy výkonu státního odborného dozoru a nebude tedy 
součástí režimu zadržování průkazu řidiče taxislužby. 
Lhůta 30 dnů pro vydání rozhodnutí o zadržení průkazu řidiče 
taxislužby bude zkrácena na 15 pracovních dnů. 
Ustanovení § 35h bude upraveno následovně: 
 

§ 35h 
(1) Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru, 
příslušník Policie České republiky nebo strážník obecní policie je 
oprávněn zadržet průkaz řidiče taxislužby, pokud  

a) má důvodné pochybnosti o tom, zda je řidič taxislužby 
spolehlivý podle § 9 odst. 3, nebo 

b) je řidič taxislužby podezřelý ze spáchání přestupku nebo 
jiného správního deliktu uvedeného v § 9 odst. 3 písm. a).  

 (2) O zadržení průkazu řidiče taxislužby vystaví osoba pověřená 
výkonem státního odborného dozoru, příslušník Policie České 
republiky nebo strážník obecní policie potvrzení ve 3 
vyhotoveních, z nichž 1 předá řidiči taxislužby a 1 bez zbytečného 
odkladu doručí příslušnému dopravnímu úřadu spolu se 
zadrženým průkazem. Potvrzení obsahuje jméno a příjmení řidiče 
taxislužby, číslo průkazu, důvod zadržení průkazu, datum 
zadržení průkazu a podpis osoby, která průkaz zadržela.  
(3) Dopravní úřad bezodkladně po doručení potvrzení a 
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považujeme s ohledem na princip presumpce neviny za 
velmi sporné. Obdobně není např. přípustné, aby 
podezření ze spáchání přestupku nebo správního deliktu 
nebo zahájení řízení o něm bylo důvodem pro 
konstatování o ztrátě spolehlivosti obviněného nebo aby 
se k této skutečnosti přihlíželo v pracovněprávních 
vztazích. Současně není zřejmé, proč není navrženo 
obdobně nahlížet také na podezřelého ze spáchání 
některého z trestných činů podle § 9 odst. 3 písm. c), 
které vedou ke ztrátě spolehlivosti a odnětí oprávnění 
podle § 21c odst. 3, resp. 4. Důvodová zpráva přitom 
uvádí, že možnost zadržení průkazu se nově vztahuje „i 
na případy, kdy je řidič taxislužby podezřelý ze spáchání 
přestupku, jiného správního deliktu nebo trestného činu, 
za které dochází ke ztrátě spolehlivosti“. 
 
Dále upozorňujeme na nepoměr mezi odstavcem 3 písm. 
a) a b) předmětného ustanovení, když podle písm. a) 
řízení nemusí být zahájeno v případě, kdy je do 30 dnů 
ode dne doručení potvrzení a zadržení průkazu vydáno 
rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby, přičemž 
podle písm. b) v případě, kdy je do 30 dnů vydáno 
(teprve) rozhodnutí o přestupku nebo správním deliktu. 
Rozhodnutí o přestupku nebo správním deliktu přitom 
způsobuje ztrátu spolehlivosti, nikoli však odnětí 
oprávnění, o němž musí být samostatně rozhodnuto podle 
§ 21c odst. 3, resp. 4. Jedná se tedy o totožnou situaci 
jako v předchozím případě, přihlíží se však k jiným 
skutečnostem a jsou tedy dány odlišné lhůty. Konečně 
uvádíme, že vedle meritorního rozhodnutí ve věci, na nějž 
dle našeho názoru cílí § 35h odst. 4 písm. d), popř. vedle 
odložení věci, může být řízení o přestupku zastaveno 
z důvodů uvedených v § 76 odst. 1 zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tedy 
např. z důvodu, že skutek, o němž se rozhoduje, se nestal 

zadrženého průkazu zahájí řízení, v němž lze rozhodnout o 
zadržení průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o odnětí 
oprávnění řidiče taxislužby.  
(4) Dopravní úřad vrátí zadržený průkaz řidiče taxislužby jeho 
držiteli, pokud 

a) do 15 pracovních dnů ode dne doručení potvrzení a 
zadrženého průkazu nezahájil řízení o zadržení průkazu, 

b) v řízení o zadržení průkazu bylo rozhodnuto, že se průkaz 
nezadrží, 

c) v řízení o odnětí oprávnění řidiče taxislužby bylo 
pravomocně rozhodnuto, že se řidičské oprávnění 
neodnímá, nebo 

d) nebyla podle pravomocného rozhodnutí za přestupek 
nebo správní delikt, pro který byl průkaz zadržen, uložena 
sankce nebo věc byla odložena, protože nebyly shledány 
důvody pro zahájení řízení o přestupku nebo správním 
deliktu. 

(7) Po dobu zadržení průkazu řidiče taxislužby nesmí řidič 
vykonávat práci řidiče taxislužby. Doba zadržení průkazu 
řidiče taxislužby se započítává do doby výkonu sankce 
zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce 
řidiče taxislužby, pokud byla tato sankce nebo tento trest 
uložen za skutek, pro který byl průkaz řidiče taxislužby 
zadržen. 

 
Současně bude upraveno odebírání neplatného průkazu řidiče 
taxislužby při kontrole: 

§ 21c 
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nebo není přestupkem, skutek nespáchal obviněný 
z přestupku, spáchání přestupku nebylo obviněnému 
prokázáno, odpovědnost za přestupek zanikla apod., což 
předložený návrh nezohledňuje.  
Z uvedených důvodů požadujeme § 35h odst. 1 písm. b) a 
související ustanovení vypustit. 
 
Zakotvuje se řízení o zadržení průkazu řidiče taxislužby, 
návrh však dále neupravuje, v jakých případech či 
z jakých důvodů dopravní úřad rozhodne o zadržení nebo 
nezadržení průkazu. To shledáváme v rozporu s čl. 2 
odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a 
svobod, dle nichž lze státní moc vykonávat jen 
v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. 
Současně nelze posoudit provázanost s dalšími 
souvisejícími řízeními, zejména o odnětí oprávnění řidiče 
taxislužby. 
 
Návrh předpokládá, že řízení o zadržení průkazu nemusí 
být zahájeno, jde-li o zadržení neplatného průkazu 
[odstavec 3 písm. c); z toho však na druhou stranu 
vyplývá, že zahájeno být může. Dle našeho názoru není 
zahájení řízení o zadržení průkazu v takových případech 
vůbec namístě, neboť zadržení průkazu jako faktický úkon 
je v takovém případě ekvivalentem (nejčastěji nesplněné) 
povinnosti řidiče taxislužby odevzdat neplatný průkaz 
dopravnímu úřadu podle § 21c odst. 6, resp. 7. V případě 
zadržení neplatného průkazu se nadto nerozhoduje o 
odnětí oprávnění řidiče taxislužby, a nemůže tudíž platit, 
že v řízení o zadržení neplatného průkazu „lze rozhodnout 
o zadržení průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o 
odnětí oprávnění řidiče taxislužby“ (viz návětí odstavce 3). 
Navrhujeme tedy uvést, že řízení o zadržení průkazu se 
v případě neplatného průkazu nezahajuje (srov. též 
totožný závěr uvedený v důvodové zprávě). 

(6) (7) Řidič taxislužby je povinen odevzdat průkaz řidiče 
taxislužby dopravnímu úřadu do 7 dnů ode dne pozbytí platnosti 
podle odstavce 5 odstavce 6 písm. a) nebo b). Osoba pověřená 
výkonem státního odborného dozoru, příslušník Policie 
České republiky nebo strážník obecní policie je oprávněn 
odebrat neplatný průkaz řidiče taxislužby. 
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Ministerstvo 
financí 

K bodu 3 – § 9 odst. 3 písm. a) bod 1  
 

Rámcově lze souhlasit, že porušení cenových předpisů 
může znamenat i bagatelní deliktní jednání. Navrhovaná 
úprava však bude vzbuzovat pochybnosti v případě 
pokusu o poškození cestujícího  
na ceně jízdného. V části případů totiž dochází k tomu, že 
řidič vozidla taxislužby požaduje cenu vyšší než 
maximální, když však cestující požadují doklad o 
zaplacení jízdného, resp. zjistí-li taxikář,  
že případ řeší kontrolní pracovníci, peníze nadále 
nepožaduje, příp.  
je cestujícím vrátí. Tím nedojde k poškození cestujících, 
přesto je toto jednání postižitelné podle cenových 
předpisů a jsou za ně ukládány sankce. Navrhovaná 
úprava textu však vylučuje, aby uložení sankce za 
takovéto deliktní jednání vedlo ke ztrátě spolehlivosti. 
Vypuštění navrhovaných slov bude mít za následek, že 
spolehlivým bude  
do budoucna i ten, kdo porušuje cenové předpisy např. 
nedodržováním povinnosti v poskytování informací o ceně 
nabízené služby, nevede cenovou evidenci, neposkytuje 
na vyžádání informace cenovým orgánům. Zbývající 
poškození cestujícího na ceně bude zahrnovat spíše 
delikty odpovídající porušení zákona o ochraně 
spotřebitele (z pohledu dodržování poctivosti při 
poskytování služeb). Ve svém důsledku dlouhodobý 
delikvent v těchto uvedených oblastech bude nadále 
považován za spolehlivého. To zvýrazňuje kontrast v 
nahlížení na kritéria pro tento status zvláště po doplnění  
v odstavci 3 písm. b), podle kterého bude nespolehlivým 
ten, kdo byl sankcionován za jízdu na zvířeti po vypití 
např. 2 piv. 

Akceptováno.  
Na základě jednání dne 6. 6. 2016 upraven text ustanovení § 9 
odst. 3 písm. a) bod 1 na následující znění: „1. poškození 
cestujícího na ceně jízdného nebo požadování ceny ve výši, která 
není v souladu s cenovými předpisy,“. Uvedená úprava směřuje 
k provázanosti se správními delikty uvedenými v § 16 odst. 1 
písm. a) a b) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.  
 

 K bodu 42  
 

Vysvětleno 
Předkladatel se i po společném jednání dne 6. 6. 2016 domnívá, 
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Za problematické považujeme v § 34 odst. 6 označení 
kontrolní jízdy jako prvního kontrolního úkonu, který 
bezprostředně předchází předložení pověření ke kontrole 
kontrolované osobě. Důvodem  
je skutečnost, že kontrolní jízdu provádějí figuranti, a 
nikoliv kontrolní orgán. Figuranti nemohou provádět první 
kontrolní úkon, a to ani  
v případě, že by vystupovali jako přizvané osoby. 
Přizvaná osoba není kontrolním orgánem, je to kontrolním 
orgánem přizvaná osoba  
k účasti na kontrole, která má právo být přítomna kontrole. 
Figuranti nemohou mít pověření ke kontrole, tj. kontrolní 
jízda by musela být vždy ukončena zastavením vozidla 
taxislužby kontrolním pracovníkem, čímž by v mnoha 
případech došlo ke zmaření smyslu kontrolní přepravy. 
Jinak však nelze zajistit, aby předložení pověření ke 
kontrole kontrolované osobě navazovalo bezprostředně  
na kontrolní přepravu. V každém případě je však třeba 
přivítat navrhované oprávnění pořizovat při provádění 
kontrolní přepravy zvukové, obrazové a zvukově-
obrazové záznamy bez vědomí dopravce nebo řidiče. 

že první věta § 34 odst. 7 není nijak problematická a neuvažuje o 
jejím vyškrtnutí. Předmětné ustanovení pouze zmiňuje možnost 
(nikoli povinnost) dopravního úřadu zahájit kontrolu kontrolní 
přepravou jako prvním kontrolním úkonem bezprostředně 
předcházejícím předložení pověření ke kontrole kontrolované 
osobě. Předkladatel si je vědom, že může nastat situace, kdy řidič 
po kontrolní přepravě kontrolním pracovníkům ujede ještě před 
předložením pověření ke kontrole, tudíž nebude splněna 
podmínka bezprostřednosti ve smyslu § 5 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K § 21b: nově se zavádí jako podmínka pro zahájení 
nebo nabízení přepravy na území obce povinnost podrobit 
se dopravně psychologickému vyšetření (odst. 1 písm. a) 
a znalost místopisu (odst. 1 písm. b), pokud to obec 
závažnou vyhláškou stanoví. V prvním případě takové 
opatření vnímám jako nepřiměřený požadavek, ve 
druhém případě v době chytrých telefonů a navigací 
za zbytečnou překážku. Proto navrhuji zmíněná 
ustanovení z návrhu vypustit. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Možnost požadovat prokázanou znalost místopisu pro 
provozování taxislužby na obecní úrovni je součástí již platné 
právní úpravy. MD ve vztahu k tomuto požadavku rozhodně 
nemůže přistoupit k jeho odstranění, je třeba poukázat i na to, že 
je ponecháno na jednotlivých obcích, zda tyto znalosti budou 
požadovat, a dále že plné spolehnutí na elektronické digitální 
přístroje není za všech situací vhodné (výpadek přístrojů, chyba 
či nepřesnosti). 
Požadavek na znalost místopisu je jádrem požadavků, které 
mohou být obcí stanoveny, neboť je přímo spojené s místem, kde 
se taxislužba vykonává. Toto zmocnění obcí nelze bez dalšího 
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vypustit. Vnímáme, že v souvislosti s vývojem různých 
technologií se může zdát prokazování této znalosti nadbytečné, 
avšak je na zvážení obcí, zda budou používání těchto 
elektronických zařízení považovat za dostatečné, či zda budou 
prokazování znalosti místopisu požadovat. Podle našeho názoru 
je požadavek na znalost místopisu oprávněný i v případě 
používání navigací, apod. neboť dobrá znalost místopisu může 
řidiče taxislužby upozornit na to, že trasa navržená navigací není 
vhodná, umožní řidiči správně reagovat na náhlé problémy jak 
v dopravní situaci, tak při výpadku funkčnosti navigace, atd. 
 
Ve vztahu k dopravně psychologickému vyšetření jde o zavedení 
možnosti nového požadavku na obecní úrovni, který vyplývá 
primárně ze zhodnocení situace v Praze. K požadavku na 
podrobení se dopravně psychologickému vyšetření návrh přímo 
odkazuje na použití zákona č. 361/2000 Sb., ve kterém je 
problematika dopravně psychologických vyšetření podrobně 
upravena, je v něm stanoveno, které subjekty jsou oprávněny tato 
vyšetření provádět a jakým způsobem se provádějí. 
V prováděcím právním předpise je tato úprava ještě blíže 
rozvedena. Podoba vyšetření je tedy právními předpisy dána. 
Dána je rovněž podoba posudku, který je výsledkem tohoto 
vyšetření, přičemž pokud bude navržená právní úprava přijata, 
podoba posudku bude odpovídajícím způsobem upravena. 
 
Možnost vyžadovat na území obce pro přepravu osob v rámci 
taxislužby dopravně psychologické vyšetření řidiče je co do 
obsahu formulována obdobně jako úprava dopravně 
psychologického vyšetření řidičů v přepravě osob velkými 
vozidly (tj. nad 9 osob) v zákoně č. 361/2000 Sb. Na rozdíl od 
řidičů velkých vozidel se ovšem nenavrhuje zavést toto vyšetření 
plošně jako povinné (tj. rozšířením osob povinně se podrobujícím 
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vyšetření v zákoně č. 361/2000 Sb.), zvážení nezbytnosti tohoto 
požadavku na řidiče taxislužby je ponecháno na dotčených 
obcích. Jestliže ovšem tento požadavek na obecní úrovni zaveden 
bude, vyšetření bude probíhat plně v režimu úpravy zákona č. 
361/2000 Sb. (akreditovaní psychologové, průběh a výstupy 
vyšetření atd.). Podoba vyšetření tedy nebude libovolná. 
Takto nastavený režim považuje MD za účelný a přiměřený. 
Dopravně psychologické vyšetření na straně jedné jistě přispívá 
k bezpečnosti přepravy a k ochraně cestujícího, a z tohoto 
hlediska by bylo možné uvažovat o jeho plošném zavedení i pro 
malou obchodní přepravu osob. Na druhou stranu je ovšem třeba 
vzít v potaz, že do určité míry obdobný cíl sledují i specifické 
požadavky na spolehlivost řidiče taxislužby podle § 9 zákona. 
Tyto požadavky nehodnotí psychickou způsobilost, nicméně 
sledují deliktní minulost řidiče, v oblasti dopravních přestupků a 
trestných činů i v jiných oblastech podstatných pro ochranu 
zákazníka. Dopravně psychologické vyšetření tedy z tohoto 
hlediska představuje jakousi „nadstavbu“, zkoumající způsobilost 
řidiče taxislužby ještě nad rámec hodnocení jeho deliktní 
minulosti. Takovéto rozšíření hodnocení způsobilosti řidiče 
taxislužby má dle názoru MD význam tam, kde místní podmínky 
nasvědčují tomu, že základní rámec je vhodné doplnit přísnějším 
hodnocením osobnosti a psychických vlastností řidičů taxislužby. 
Z povahy věci plyne – a zkušenosti MD to potvrzují – že toto 
bude platit spíše pro velká města s komplikovanou dopravní 
situací, kde na řidiče taxislužby působí vedle okolností 
plynoucích z provozu i řada dalších stresorů, vůči nimž by měl 
být odolný. 
 
MD trvá na svém záměru ponechat uvedené oblasti (rozšíření 
možnosti regulace taxislužby na úrovni obcí, úprava některých 
povinností zprostředkovatele) v předkládaném návrhu. Máme za 
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to, že provedené změny a doplnění v nich v dostatečné míře 
reflektují oblast sdílené ekonomiky a o možných dalších 
změnách jsme připraveni zahájit diskusi. Je rovněž třeba 
podotknout, že vycházíme z podnětů místních samospráv 
s ohledem na problémy, které v oblasti taxislužby řeší. 
 

 K § 21d: nově stanovuje nové povinnosti subjektů 
podílejících se na taxislužbě, jedná se tzv. o 
zprostředkovatele taxislužby. V důvodové zprávě zcela 
chybí zhodnocení souladu návrhu § 21da zákona o 
silniční dopravě s právem EU. V současnosti totiž 
probíhají dvě řízení u Soudního dvora Evropské unie 
(SDEU), která se týkají společnosti Uber, a která budou 
mít zásadní dopad na možnosti regulace tohoto sektoru. 
Závěrečná zpráva RIA není ve vztahu k navrženým 
změnám dostatečná, zejména pak absentují dopady na 
spotřebitele a mezinárodní konkurenceschopnost. Jestliže 
je jedním z důvodů zavedení regulace ochrana 
spotřebitele, je nutné uvést na konkrétních příkladech z 
praxe jejich ohrožení. Zároveň by měly být do dopadů 
uvedeny případné benefity pro spotřebitele, jako je 
pestřejší nabídka nabízených služeb i ochrana 
spotřebitele jako taková (např. některé elektronické 
platformy ukazují orientační cenu za převoz již před 
jízdou).  
Celkově se proto domnívám, že v této chvíli není 
vhodné a ani nutné jakýmkoli způsobem regulovat 
zprostředkovatele taxi služeb. Proto také nesouhlasím 
s návrhem §35 odst. 5 písm. d), podle něhož může 
Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy pokutovat 
zprostředkovatele při nesplnění povinností 
vyplývajících z § 21da do výše 500 000 Kč. Proto 
navrhuji příslušná ustanovení z návrhu vypustit. 

Akceptováno částečně - ROZPOR 
Předkladatel si je vědom, že problematikou ekonomiky sdílení se 
aktuálně zabývají evropské orgány. Sám předkladatel v březnu 
letošního roku poskytl věcné podklady pro přípravu stanoviska 
ČR k předběžné otázce ve věci C-526/15 – Uber Belgium BVBA 
týkající se používání aplikace UberPop provozované společností 
Uber BV. Předkladatel zároveň vnímá obsah doporučení daných 
Evropskou komisí dne 2. 6. 2016 s cílem je podpořit spotřebitele, 
podniky a veřejné orgány, aby se s důvěrou zapojily do 
ekonomiky sdílení.  
Předkladatel je však i nadále přesvědčen, že navrhovaná regulace 
zprostředkovatelů taxislužeb je v oblasti silniční osobní dopravy 
důvodná a nezasahuje negativním způsobem do možností rozvoje 
ekonomiky sdílení. V dané případě lze připomenout, že již 
stávající poskytovatelé zprostředkovatelských služeb na trhu 
taxislužby (např. Liftago) vykonávají činnosti ve shodě 
s navrhovanou právní úpravou. 
V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že poskytovat 
přepravní služby vozidly do 9 osob lze dle platného znění zákona 
o silniční dopravě pouze prostřednictvím taxislužby. Přístup 
k poskytování těchto služeb i způsob jejich poskytování je pak 
v zákoně podrobně regulován, a to zejména s ohledem na 
ochranu cestujícího-zákazníka. Navrhovaná úprava nových 
povinností zprostředkovatele taxislužby pak primárně směřuje 
k tomu, aby zajišťoval zprostředkování pouze zákonných 
přepravních služeb. Požadavek zákonnosti zde směřuje na 
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nejzákladnější rovinu, tj. na oprávnění dopravce k podnikání a 
oprávnění řidiče k výkonu práce v taxislužbě. Z tohoto hlediska 
tedy nově navrhované povinnosti zprostředkovatele tedy jsou 
proporcionální, neboť směřují pouze k tomu, aby si 
zprostředkovatel ověřil základní předpoklady u osob 
poskytujících přepravní službu (v podobě vydaných úředních 
povolení), nikoliv další zákonné podmínky (např. vybavení 
vozidla), jejichž kontrolu nelze po zprostředkovateli spravedlivě 
požadovat. S dopravci, popř. i s řidiči jsou naproti tomu 
zprostředkovatelé v kontaktu a mohou od nich požadovat 
předložení potřebných povolení. 
Zakotvení nových základních povinností zprostředkovatele a 
sankce za jejich nesplnění je dle názoru MD v rámci platné 
právní úpravy důvodné a ospravedlnitelné, neboť směřuje 
k tomu, aby nebyla formou zprostředkování poskytována 
podpora přepravním službám, které nesplňují základní zákonné 
předpoklady. Směřuje tedy k větší transparenci podnikatelského 
prostředí a k omezení nekalých hospodářských praktik. 
Předkladatel je připraven i po přijetí navrhované úpravy sledovat 
hospodářský vývoj v dané oblasti a reagovat na případné potřeby 
rozvoje ekonomiky sdílení ve smyslu sjednocení požadavků 
v rámci celé EU.  
Předkladatel ve smyslu odůvodnění uplatněné připomínky 
podrobněji upravil závěrečnou zprávu RIA, aby obsahovala 
dopady na spotřebitele i konkurenceschopnost a aby zahrnovala 
posouzení jednotlivých doporučení Evropské komise v rámci 
sdělení pro ekonomiku sdílení. 
Předkladatel připomíná, že je třeba od sebe oddělovat otázku, jak 
je podle stávající právní úpravy definována a regulována 
taxislužba, od otázky, zda je vhodné a důvodné stanovit, aby 
zprostředkovatelé taxislužby byly oprávněni zprostředkovávat 
pouze legální služby. Projednávaná novela nikterak do definice 
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taxislužby nezasahuje, a neovlivňuje tak ani otázku legálnosti 
sdílené ekonomiky. Otázka po podpoře sdílení ekonomiky 
v rámci současné právní úpravy ovšem nesměřuje primárně 
k povinnostem zprostředkovatele, ale k nastavení pravidel pro 
poskytování přepravních služeb vozidly do 9 osob. Podpora 
sdílené ekonomiky nemůže mít podobu tolerance popř. podpory 
nezákonného poskytování služeb. V této souvislosti považuje 
MD za vhodné otevřít ve druhé polovině tohoto roku koncepční 
debatu nad podobou úpravy taxislužby, která v sobě pojme i tyto 
otázky a k níž budou zástupci MPO přizváni. 
 
V návaznosti na připomínky i jiných připomínkových míst byla 
upravena definice zprostředkovatele. Současně došlo 
k výraznému snížení horní hranice pokuty, kterou bude možné 
uložit za porušení příslušných povinností zprostředkovatele. 
 
Současně byla doplněna Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů 
regulace, kde se zabýváme i zkoumáním souladu nově navržené 
formulace ustanovení upravujícího zprostředkování se zněním 
příslušné směrnice. 
 
 

 K § 34e: zvyšuje pokuty pro přestupky vykonávání 
práce řidiče taxislužby bez oprávnění řidiče 
taxislužby. Tato připomínka navazuje na předcházející, 
kdy nejsou reflektovány inovativní podnikatelské modely a 
mohou tak být sankcionování řidiči, kteří nabízejí své 
vozidlo pro přepravu jiných osob jen výjimečně. Proto 
navrhuji, aby výše pokut zůstala v původní výši. 

Neakceptováno - ROZPOR   
 
I v návaznosti na uplatněnou připomínku došlo ke snížení výše 
pokuty u zprostředkovatelů taxislužby. U § 34e pak předkladatel 
přistoupil k nové formulaci sankčního ustanovení s tím, že ve 
shodě s požadavky dopravních úřadů na podporu boje s tzv. 
„černými“ taxikáři dochází k novému stanovení přitěžující 
okolnosti, kdy řidič není v základním pracovněprávním vztahu 
s dopravcem. 
Bude tedy zachováno nyní platné znění skutkové podstaty 
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uvedené v § 34e odst. 1 s tím, že skutečnost, že fyzická osoba 
vykonávala práci řidiče taxislužby bez oprávnění řidiče 
taxislužby a současně nebyla v základním pracovněprávním 
vztahu s dopravcem, nebyla sama dopravcem či spolupracujícím 
manželem či registrovaným partnerem dopravce, bude znamenat 
přitěžující okolnost při výměře sankce tak, že sazba pokuty se 
v takovém případě bude zvyšovat na dvojnásobek. Ustanovení § 
34e odst. 3 bude upraveno následovně: 
 
(3) Za přestupek podle odstavce 2 písm. b), d) a e) lze uložit 
pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1  a podle 
odstavce 2 písm. a), c) a f) až k) pokutu do 50 000 Kč; zákaz 
činnosti od 6 měsíců do 2 let lze uložit za přestupek podle 
odstavce 1 a odstavce 2 písm. a), c) a f) až k). Za přestupek 
podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100 000 Kč, byl-li spáchán 
fyzickou osobou, která nebyla v základním pracovněprávním 
vztahu s dopravcem nebo která nebyla dopravcem nebo 
spolupracujícím manželem nebo registrovaným partnerem 
dopravce. 
 
Jak je uvedeno v doplnění Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace, zavazujeme se otevřít diskusi mj. k vámi uváděnému 
tématu. V druhé polovině letošního roku proto začne působit 
pracovní skupina, která se bude zabývat komplexní revizí úpravy 
taxislužby. 

 K definici domácího dopravce: v přijatém usnesením 
SDEU ve věci C 318/14 Slovenská autobusová doprava 
Trnava ze dne 21. května 2015,  SDEU konstatoval 
rozpor zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (silniční 
zákon), se svobodou usazování. Podle mého názoru 
problém stále přetrvává. 

 
 

Neakceptováno - ROZPOR 
V připomínce uvedené rozhodnutí SDEU se vztahuje k již 
neplatné unijní úpravě. Současná právní úprava v zákoně o 
silniční dopravě reflektuje úpravu obsaženou v platných 
předpisech evropského práva a není s nimi v rozporu.  
Z obsahového hlediska musí být zajištěno, aby byl vždy pouze 
jeden stát, který může danému dopravci udělit koncesi. 
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V opačném případě by dopravce, pokud by mu byla koncese 
odňata, mohl požádat o její udělení v jiném státě, což by bylo 
nežádoucí. 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

K čl. I 
K bodu 34  
     Požadujeme celý bod vypustit.  
 
Odůvodnění: 
     Navrhované ustanovení dává obcím prostor pro 
možnost záměrně stanovit umělá diskriminační pravidla 
(např. určitá značka vozidla, barva atd.), která budou 
vyhovovat pouze určitým subjektům. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 21b odst. 3 bude upraveno následovně tak, aby bylo 
zamezeno jeho zneužití: 
(3) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit dopravcům 
jako podmínku pro zahájení nebo nabízení přepravy na území 
obce splnění technických požadavků na vozidla taxislužby. Jako 
technický požadavek lze stanovit pouze požadavek na barvu 
karoserie, minimální nebo maximální rozměry vozidla, 
maximální zdvihový objem motoru, stupeň plnění emisní úrovně 
nebo druh paliva. Technické požadavky nesmí zvýhodňovat 
určitého výrobce, tovární značku nebo typ vozidla. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

9. K čl. I, bodu 40, § 21da 
S ohledem na skutečnost, že zprostředkovatelé 
taxislužby jsou významným článkem mezi cestujícími 
a samotnými dopravci, resp. řidiči taxislužby (srov. 
viz také důvodová zpráva), jakož i s ohledem na 
skutečnost, že dotčeným ustanovením jsou 
zprostředkovatelům nově navrhovány povinnosti, 
jejichž porušení je sankcionováno pokutou až do 
výše 500 000 Kč, považujeme za nutné jasným 
způsobem stanovit, kdo se za zprostředkovatele 
považuje. 
 
S ohledem na výše uvedené požadujeme návrh 
zákona doplnit o definici zprostředkovatele. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Do předmětného ustanovení bude doplněna definice 
zprostředkovatele a bude upraveno následovně: 

§ 21da 
(1) Zprostředkovatel je osoba, která za úplatu poskytuje službu 
zprostředkování uzavření přepravní smlouvy mezi 
poskytovatelem přepravy a zájemcem o provedení přepravy. 
(2) Zprostředkovatel, který zprostředkuje poskytnutí přepravy 
prostřednictvím taxislužby, zajistí, aby 
a) poskytovatel přepravy byl podnikatelem v silniční dopravě a 
b) řidič, který přepravu provede, měl oprávnění řidiče taxislužby. 
(3) Zprostředkovatel je povinen vést evidenci zprostředkovaných 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNABNFHA7S)



28 
 

přeprav prostřednictvím taxislužby. Evidence zprostředkovaných 
přeprav obsahuje u každé zprostředkované přepravy jméno a 
příjmení nebo obchodní firmu poskytovatele přepravy, adresu 
jeho sídla, jeho identifikační číslo a údaje o době a místu 
zahájení přepravy. Údaje o zprostředkované přepravě se 
v evidenci uchovávají po dobu nejméně 1 roku ode dne ukončení 
zprostředkované přepravy. 
Současně bude přistoupeno ke snížení maximální výše pokuty za 
porušení uvedených povinností na 200 000 Kč. 

 11. K čl. I, bodu 58, § 35g § 35h 
a) Z ustanovení § 35g odst. 2 vyplývá, že v určitých 
případech může oprávněná osoba zabránit v jízdě 
vozidla, přičemž pokud nebude do 3 měsíců ode dne 
zabránění v jízdě vozidla vozidlo uvolněno, může být 
odstraněno na náklady dopravce nebo fyzické osoby 
podezřelé ze spáchání přestupku výkonu práce řidiče 
taxislužby bez potřebného oprávnění. 
 
Navrhovaná úprava výrazným způsobem zasahuje 
do práv dopravce či fyzické osoby, když  
se navrhuje odstranění vozidla, a to i za situace 
pouhého podezření ze spáchání přestupku. 
S ohledem na dopad předmětného ustanovení do 
praxe považujeme za nutné definovat pojem 
„odstranění vozidla“. Pokud je odstraněním vozidla 
myšleno jeho přemístění na odstavné parkoviště, jeví 
se navrhovaná úprava jako relevantní. Pokud však 
předkladatel pojmem „odstranění vozidla“ zamýšlel i 
jiný způsob nakládání s vozidlem, je nutné jej nejprve 
vymezit  
a až následně poté je možné dotčenou úpravu 
relevantním způsobem vyhodnotit  

Vysvětleno 
Odstraněním vozidla se rozumí pouze jeho přemístění 
na odstavné parkoviště, nikoli jiné nakládání s vozidlem, které by 
výrazněji zasahovalo do práv dopravce.  
Tento pojem je v uvedeném smyslu užíván i v jiných právních 
předpisech, např. v zákoně č. 13/1997 Sb., proto jej není nutné 
v zákoně č. 111/1994 Sb. podrobněji definovat. 
Pokud by se tento pojem v zákoně č. 111/1994 Sb. upravoval 
podrobněji, mohlo by to vyvolat pochybnosti o obsahu tohoto 
pojmu v zákoně č. 13/1997 Sb., proto podrobnější úpravu v z. 
111/1994 Sb. nepovažujeme za vhodnou. 
Důvodová zpráva však bude doplněna o výše uvedené upřesnění. 
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(tj. zda je vůbec navrhovaná úprava možná, zda je 
navržená 3 měsíční lhůta adekvátní, apod.). 
 
S ohledem na výše uvedené požadujeme definovat 
pojem „odstranění vozidla“, případně dotčené 
ustanovení vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

 13. Nad rámec zákona 
Návrh zákona nereaguje na současný vývoj 
moderních technologií a navazující rozvoj uzavírání 
smluv prostřednictvím elektronických médií. 
Zastáváme názor, že na roveň písemné smlouvy by 
měla být postavena objednávka zákazníka učiněná 
prostřednictvím elektronických médií s následným 
potvrzením dopravce. 
 
Na základě výše uvedeného požadujeme v tomto 
ohledu návrh zákona doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Novelou zákona č. 102/2013 Sb. došlo ke sjednocení druhů 
dopravy taxislužba a příležitostní osobní silniční doprava do 
kategorie taxislužba. Do té doby byla taxislužby definována jako 
veřejný doprava s pohotovostně a anonymně přijímanými 
objednávkami, zatímco příležitostná osobní silniční doprava byla 
definována jako neveřejná doprava s objednávkami přijímanými 
výhradně předem v sídle nebo provozovně dopravce, následně 
zaznamenanými do knihy objednávek dopravce, přičemž kopie 
záznamu z této knihy objednávek musela být při přepravě ve 
vozidle, Byly stanoveny náležitosti objednávky jako identifikace 
objednatele, přepravovaných osob, trasy přepravy apod. tak, aby 
bylo zaručeno, že tímto druhem nebudou poskytovány 
pohotovostní anonymní přepravní služby, a bylo zakázáno 
přijímat platby za přepravu ve vozidle. S vývojem moderních 
technologií však začaly být objednávky zasílány elektronicky a 
rozdíl mezi oběma druhy dopravy se stíral. Provozováním 
příležitostné osobní silniční dopravy bylo ve velkém měřítku 
obcházeno plnění povinností stanovených při provozování 
taxislužby na ochranu zákazníků. Bylo tedy zvažováno, jak 
odlišit přísně regulovanou „klasickou“ taxislužbu od přepravních 
služeb jiného typu – přeprav na speciální příležitosti, 
specifickými vozidly, firemní přepravy, přepravy cestovních 
kanceláří apod. Bylo přistoupeno k řešení, že pokud zákazník 
podepíše, že souhlasí s poskytnutím přepravy v jiném režimu bez 
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plnění povinností stanovených na ochranu zákazníků, není třeba 
při přepravě používat taxametr, dodržovat cenovou regulaci 
apod. Ve stávajícím § 21 odst. 4 zákona je možné využít výjimku 
pro označení a vybavení vozidla při existenci smlouvy o přepravě 
se stanovenými formálními a obsahovými náležitostmi. Za 
účelem vyhýbání se požadavkům na taxislužbu se jeví jako 
důvodné trvat na restriktivním pojetí uvedené výjimky, kdy 
výjimka bude i nadále vázána na písemnou smlouvu, obsahující 
údaje o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy a ceně 
za přepravu nebo způsob jejího určení, přičemž tato smlouva 
musí být při přepravě ve vozidle. Nejsou-li tyto obsahové 
a formální náležitosti naplněny, musí být vozidlo označeno 
a vybaveno všemi předepsanými náležitostmi, tedy i taxametrem 
a střešní svítilnou. Dle § 561 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, předpokládá písemná forma právního jednání 
existenci dvou náležitostí, a to písemnosti a podpisu. Dle § 562 
odst. 1 NOZ je písemná forma zachována i při právním jednání 
učiněném elektronickými prostředky umožňujícími zachycení 
jeho obsahu a určení jednající osoby. Dle § 561 odst. 1 věta třetí 
NOZ jiný právní předpis stanoví, jak lze při právním jednání 
učiněném elektronickými prostředky písemnost elektronicky 
podepsat. Tímto předpisem je zákon o elektronickém podpisu. 
Ten pod pojmem elektronický podpis rozumí údaje 
v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo 
jsou s ní logicky spojené, a které slouží jako metoda 
k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu 
k datové zprávě. 
Má-li použitý podpis umožnit hodnověrné, jednoznačné určení 
jednajícího, je třeba použít zaručený elektronický podpis, dle 
výkladu Ministerstva vnitra pak zaručený elektronický podpis 
založený minimálně na komerčním certifikátu vydaném jednou 
ze stávajících certifikačních autorit v České republice. 
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Neformální elektronická objednávka zákazníka je naopak typická 
pro „klasickou“ taxislužbu coby pohotovostně poskytovanou 
v zásadě anonymní přepravní službu. Pokud by i v rámci klasické 
taxislužby mělo být umožněno nepoužívat taxametr, nedodržovat 
cenovou regulaci a nemít označené vozidlo, muselo by se tak stát 
nediskriminačně pro všechny přepravní služby v rámci tohoto 
druhu dopravy, což je však za stávající situace neprůchodné. Je 
nicméně uvažováno o zřízení pracovní skupiny, která by se do 
budoucna zabývala koncepčním řešením výše nastíněné 
problematiky. 

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

V navrhovaném zákoně jsou používány nejednotné odkazy 
na mezinárodní smlouvy – v novelizovaném § 9 odst. 2 
písm. a) v bodu 2. a 3. je uvedeno „podle …vyhlášené 
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika 
vázána“; v § 16c odst. 1 písm. c) je uvedeno „…požadavky 
stanovené mezinárodní smlouvou, která je součástí 
právního řádu…“. 
Podobně v platném zákoně o silniční dopravě je na 
mezinárodní smlouvy odkazováno nejednotně (např. § 3 
odst. 2 písm. a), § 21e odst. 2).  
Podle názoru MZV se ve všech uvedených případech jedná 
o mezinárodní smlouvy podle čl. 10 platné Ústavy České 
republiky, a proto je nutné v rámci předmětné novelizace 
zákona o silniční dopravě všechny odkazy na mezinárodní 
smlouvy sjednotit tak, aby při výkladu zákona nevznikla 
pochybnost o tom, že se ve všech případech jedná o stejný 
typ mezinárodních smluv, tedy o vyhlášené mezinárodní 
smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a 
jimiž je Česká republika vázána. 

Akceptováno 
 

Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti 
a legislativu 

Zásadní připomínky: 
Předkládaný návrh zákona zpřesňuje pravidla licenčního 
řízení pro provozování linkové osobní dopravy. Vedle 
licencí pro linkovou osobní dopravu, která bude 
realizována v rámci smlouvy o veřejných službách 
v přepravě cestujících, návrh upravuje také udělování 

Vysvětleno 
Předkladatel si je vědom korektnosti připomínky směřující mimo 
jiné ke zrovnoprávnění podmínek přepravy cestujících 
s omezenou schopností pohybu a orientace v rámci dopravy 
v závazku veřejné služby a dopravy komerční. Přestože je pro 
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licence pro linkovou osobní dopravu poskytovanou mimo 
rámec těchto smluv (komerční doprava). Zatímco při 
provozování linkové osobní dopravy na základě smluv o 
veřejných službách v přepravě cestujících jsou 
prostřednictvím standardů jasně nastavená pravidla pro 
přepravu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace, u komerční dopravy tomu tak není. S odkazem 
na tuto skutečnost považuji za potřebné v rámci 
licenčních podmínek stanovit obdobná pravidla i pro 
komerční dopravu. 
 

1. k § 11 odst. 2  
za písmeno e) se vkládá nové písmeno f), které zní: 
„f) jde-li o komerční linkovou dopravu, informace o 
vozidlech využitých dopravcem k poskytování vnitrostátní 
linkové dopravy, informace o vozidlech přístupných 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v 
souladu s technickými požadavky stanovenými právním 
předpisem o schvalování technické způsobilosti silničních 
vozidel a informace o stáří vozidel,“   
zbývající písmeno f) se označí jako g). 
 
ODŮVODNĚNÍ: 
S odkazem na výše uvedené je třeba podrobněji vymezit 
pravidla pro provozování komerční linkové dopravy. Je třeba 
brát v úvahu, že dopravci, kteří by provozovali linkovou 
dopravu částečně nebo mimo smlouvu o veřejných službách 
v přepravě cestujících, by byli zvýhodněni v podmínkách 
provozování (nebyli by nuceni nakupovat a provozovat vozidla 
vhodná k přepravě osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace, ani by nemuseli řešit stáří vozidel) a služba by tak 
mohla být provozována levněji na úkor dopravy objednávané 
obcí nebo krajem. To je v rozporu s problematikou řešenou dle 
§ 12 předkládaného návrhu zákona. Pokud by byla část 
dopravců takto zvýhodněna, mohlo by se jednat o nerovný 

obě skupiny doprav sjednocujícím prvkem licenční řízení, je 
třeba zdůraznit, že požadavky na kvalitativní standardy 
dopravních služeb nelze řešit prostřednictvím správního řízení, 
ve kterém se posuzují linková vedení jednotlivých tras linky a 
stanovují omezující podmínky ve vztahu k zajišťovaným 
veřejným službám v přepravě cestujících. Obdobný rozsah 
správní agendy je řešen i v mezinárodní dopravě v rámci EU, kde 
podmínky přístupu jednotně nastavuje nařízení EP a Rady (ES) č. 
1073/2009, o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní 
trh autokarové a autobusové dopravy. Současná právní úprava 
primárně ponechává v samostatné působnosti krajů, zda ve 
smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících a o změně dalších zákonů, přistoupí k tomu, že pro 
své občany zajistí mj. kvalitnější přepravní služby (včetně 
bezbariérových vozidel), než je schopen nabídnout trh, a také 
dopravcům takové zvýšené náklady zafinancují. Stanovit 
dopravcům, jejichž služby nejsou ze strany veřejných rozpočtů 
dotovány, plnit obdobné standardy kvality jako dotovaným 
dopravcům, by zakládalo nerovné postavení dopravců a mohlo 
vést k požadavkům na poskytnutí mimořádných dotačních plateb 
ze státního rozpočtu. 
Předkladatel si je vědom, že přestože naprostá většina služeb 
veřejné linkové dopravy je v ČR provozována v závazku veřejné 
služby, existují i přepravní spojení zajištěná prakticky jen 
komerční dopravou. Ve smyslu principů zajišťování dopravní 
obslužnosti by tak mělo být věcí obcí a krajů zajistit na těchto 
relacích alespoň v minimálním rozsahu bezbariérovou přepravu. 
V dané souvislosti je třeba připomenout, že v řadě případů 
komerční dopravy si dopravce pořizuje potřebná vozidla až po 
udělení licence, protože do té doby není zřejmé, zda a případně 
v jakém rozsahu bude oprávněn provozovat žádanou linku.   
Z pohledu předkladatele je uplatněná zásadní připomínka 
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přístup k podnikání. řešitelná v rámci standardů závazkové dopravy (např. v nařízení 
vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení a ukazatelů standardů kvality 
a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti 
s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících) nebo 
v rámci stanovení působnosti a rozsahu zajištění dopravní 
obslužnosti obcí, krajů a státu.              
 

 2. k § 16a odst. 2 
za písmeno i) se vkládá nové písmeno j), které zní: 
„j) jde-li o komerční linkovou dopravu, informace o 
vozidlech využitých dopravcem k poskytování 
mezinárodní linkové dopravy, informace o vozidlech 
přístupných osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace v souladu s technickými požadavky 
stanovenými právním předpisem o schvalování technické 
způsobilosti silničních vozidel a informace o stáří vozidel,“ 
zbývající písmeno j) se označí jako k). 
 
 
ODŮVODNĚNÍ: 
Obdobně jako u komerční linkové dopravy provozované na 
vnitrostátní úrovni je třeba upravit pravidla při provozování 
mezinárodní linkové dopravy. 

Vysvětleno 
Stejně jako u předchozí zásadní připomínky je předkladatel 
nucen odkázat na skutečnost, že požadavky na kvalitativní 
standardy dopravních služeb nelze řešit prostřednictvím 
správního řízení o udělení licence. Mezinárodní doprava v rámci 
EU je s obdobným procesem správního řízení jednotně řešena 
v rámci nařízení EP a Rady (ES) č. 1073/2009, o společných 
pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a 
autobusové dopravy. 
Z pohledu předkladatele je uplatněná zásadní připomínka 
řešitelná v rámci standardů závazkové dopravy (např. v nařízení 
vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení a ukazatelů standardů kvality 
a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti 
s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících) nebo 
v rámci stanovení působnosti a rozsahu zajištění dopravní 
obslužnosti obcí, krajů a státu. 

 3. k § 18b odst. 1 
na konci písmene d) doplnit slova „... a vodících psů,“ 
 
ODŮVODNĚNÍ: 
Nad rámec předkládané novely navrhuji do tohoto ustanovení 
doplnit podmínky pro přepravu vodících psů doprovázejících 
nevidomé osoby. Přestože zákon podmínky pro přepravu zvířat 
již upravuje, považuji za vhodné upravit podmínky pro přepravu 
vodícího psa společně s podmínkami pro přepravu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace, a to vzhledem 

Vysvětleno 
Zmocnění pro stanovení podmínek přepravy zvířat je uvedeno v  
§ 18a odst. 1 písm. g) zákona. Předkladatel nespatřuje relevantní 
důvody pro zapracování speciálního zmocnění o podmínkách 
přepravy vodících psů do odlišného ustanovení. V ustanovení § 
23 odst. 5 přepravního řádu je stanoveno, že vodícího psa 
doprovázejícího nevidomou osobu nelze z přepravy vyloučit ani 
jeho přepravu odmítnout. V připomínkách není uvedeno, že by 
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k jeho specifickému statusu. z věcného pohledu měla být tato úprava nedostatečná. 
Úřad vlády 
Odbor 
kompatibility 

Předkladatel zcela opomenul zohlednit, která 
ustanovení zákona o silniční dopravě - dotčená 
předkládaným návrhem - jsou implementační. Je 
nutno připomenout, že stávající ustanovení o linkové 
osobní dopravě jsou vykazována jako adaptační 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/2009.  

Dle našich poznatků  

- stávající § 9 odst. 2 písm. a) zákona je 
adaptační k čl. 19 odst. 1 nařízení č. 
1073/2009; 

- stávající § 10 odst. 1 zákona je adaptační k čl. 
5 odst. 1 a 2, čl. 8 odst. 1 až 5, čl. 6 odst. 2, čl. 
12 odst. 6 nařízení č. 1073/2009; 

- stávající § 10 odst. 2 zákona je adaptační k čl. 
5 odst. 2, čl. 7 odst. 1, čl. 12 odst. 6 nařízení 
č. 1073/2009; 

- stávající § 13 zákona je adaptační k čl. 5 odst. 
2, čl. 12 odst. 6 nařízení č. 1073/2009; 

- stávající § 15 zákona je adaptační k čl. 21 
nařízení č. 1073/2009; 

- stávající § 16 zákona je adaptační k čl. 10 
nařízení č. 1073/2009; 

- stávající § 16a zákona je adaptační k čl. 6 
odst. 2, čl. 7 odst. 1, čl. 8 odst. 1 až 5, čl. 10, 
čl. 12 odst. 6, čl. 21 a 22 nařízení č. 

Akceptováno 
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1073/2009. 

Předkládaný materiál postrádá podklady nutné pro 
hodnocení slučitelnosti návrhu s právem EU. 
Návrhem je nutno zajistit, aby nedošlo ke snížení již 
dosavadní míry implementace či k založení rozporu 
s právem EU. Předkladatel by proto měl objasnit, 
jakým způsobem bude návrhovou úpravou zajištěna 
adaptace vnitrostátního právního řádu na uvedené 
články nařízení č. 1073/2009. Je tedy nezbytné 
doplnit výkaznictví (zejména podtržení, celexová 
čísla, rozdílovou tabulku a srovnávací tabulky). 
Následně – pokud možno již v rámci procesu 
vypořádání připomínky – může být posouzena 
slučitelnost návrhu s právem EU. 

Úřad vlády 
VÚV 

Vzhledem k tomu, že předmětem úpravy jsou i parametry 
ovlivňující pracovně právní podmínky v sektoru dopravy, 
žádáme, aby bylo zajištěno adekvátní projednání návrhu 
na tripartitní úrovni. 

Akceptováno 
Návrh bude předložen na pracovní tým tripartity. 

 Z návrhu nevyplývá, že by byl dostatečně zohledněn 
potenciální dopad na nové formy podnikání vznikající 
v souvislosti s růstem tzv. sdílené ekonomiky. Návrh by 
měl zohlednit tyto nové formy podnikání, nebo analyticky 
odůvodnit, proč nepovede k obecnému ohrožení těchto 
forem podnikání v ČR. 
 

Akceptováno 
V návaznosti na připomínky i jiných připomínkových míst byla 
zavedena definice zprostředkovatele a snížena horní hranice 
sazby pokuty, kterou bude možné zprostředkovateli uložit  
Současně byla doplněna Závěrečné zpráva z hodnocení dopadů 
regulace, ve které se zabýváme mimo jiné i zkoumáním souladu 
nově navržené formulace ustanovení týkajících se 
zprostředkování se zněním doporučení Komise v otázce sdílené 
ekonomiky. 
 

 Návrh by měl zohlednit diskusi probíhající na téma tzv. 
sdílené ekonomiky a nových forem podnikání na úrovni 
EU. V nadcházejícím období dojde k zásadnímu vývoji, 

Akceptováno 
Předkladatel vnímá obsah doporučení daných Evropskou komisí 
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zejména v souvislosti s vodítky Evropské komise, jejichž 
vydání se očekává 1. června, jakož i na základě 
probíhajících řízení Soudního dvora EU, jehož rozhodnutí 
budou mít zásadní dopad na posuzování charakteru 
některých nových forem podnikání. 

dne 2. 6. 2016 a ve smyslu uplatněné připomínky podrobněji 
upravil závěrečnou zprávu RIA, aby obsahovala dopady na 
spotřebitele i konkurenceschopnost a aby zahrnovala posouzení 
jednotlivých doporučení Evropské komise v rámci sdělení pro 
ekonomiku sdílení. 

Úřad pro 
technickou 
normalizaci, 
metrologii a 
státní 
zkušebnictví 

K bodu 32: 
 
V § 21 odst. 9 se navrhuje zrušit slova „technické 
požadavky na paměťovou jednotku taxametru,“, což je 
odůvodněno následovně: 
„Navrhuje se vypustit zmocnění ke stanovení technických 
požadavků na paměťovou jednotku v taxametru 
v prováděcím právním předpisu vydaném Ministerstvem 
dopravy. Tato problematika se týká technických 
požadavků na výrobky a nespadá tak do kompetence 
Ministerstva dopravy.“ 
 
Prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb. v § 13 stanoví 
předmětné požadavky a to dle našeho názoru takové, které 
mají zejména zajistit předcházení daňovým únikům, 
ochranu spotřebitele a zpřístupnění určitých dat 
kontrolním orgánům. Dle našeho názoru jsou tyto 
„technické požadavky“ zejména v pozici požadavků na 
provoz, a proto by měly být zachovány. Ve vyhlášce č. 
478/2000 Sb. je § 13 provázán s § 11, který stanovuje 
náležitosti záznamu o provozu vozidla taxislužby.   
 
ÚNMZ není známo, že by jiný právní předpis tyto 
požadavky stanovoval. Také z  tohoto důvodu 
nesouhlasíme se zrušením zmocnění ke stanovení 
technických požadavků na paměťovou jednotku 
 taxametru v zákoně č. 111/1994 Sb. 

Akceptováno 
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Kraj 
Královéhradecký 

• K § 12 odst.2) a § 13 odst. 4): 
 

Pokud bude linková doprava provozována jen 
částečně v závazku veřejné služby  - na základě 
smlouvy o veřejných službách (část spojů bude 
provozována komerčně) tj. nebude licence vázána na 
dobu závazku vzniklého ze smlouvy o veřejných 
službách, jak (dotčený) dopravní úřad vyřeší časové a 
iné podmínky uvedené v licenci na začátku provozu 
(uzavřené smlouvy o veřejných službách na část spojů 
– na tyto spoje nebudou uplatněny časové podmínky) 
při přechodu všech spojů do komerčního provozu 
(zánik závazku ze smlouvy o veřejných službách) 
v průběhu platnosti licence?  
Např. dopravce požádá o licenci na linku, kde budou 2 
spoje v závazku veřejné služby a 2 komerční spoje. 
Dopravní úřad uvede v licenci časové omezení pouze 
na komerční spoje. V průběhu platnosti licence 
dopravce vypoví smlouvu o veřejných službách a do 
časového prostoru, kde dříve jezdily spoje v závazku 
veřejné služby, vloží komerční spoje.  

Uvedené navrhujeme řešit stanovením povinnosti 
dopravce zažádat o změnu licence vydané na částečně 
dotovanou dopravu (licence vydaná na část spojů 
v souladu se smlouvou o veřejných službách a která není 
vázána na tuto smlouvu), když dojde k: a) zániku závazku 
ze smlouvy o veřejných službách, b) zařazení komerčních 
spojů do časového prostoru zajištěného veřejnou osobní 
dopravou na základě smlouvy o veřejných službách. 

Vysvětleno 
Připomínka vychází z nesprávného výkladu navržené úpravy. 
Pokud dopravní úřad bude udělovat licenci na linku, která nebude 
v celém rozsahu provozována na základě smlouvy (smluv) o 
veřejných službách, použije se ustanovení § 12 zákona o silniční 
dopravě v navrženém znění, tzn. v celém rozsahu provozu linky 
bude posuzován souběh se zajištěním přepravních potřeb 
dopravou provozovanou v závazku veřejné služby. Tzn. v zásadě 
bude dopravní úřad při udělení takové licence postupovat 
obdobně jako podle současné právní úpravy. Benefit spočívající 
v tom, že se nebude posuzovat souběh s dopravou provozovanou 
v závazku veřejné služby, se bude vztahovat pouze na licence na 
dopravu, která bude v celém rozsahu provozována v závazku 
veřejné služby.(Jinými slovy zákon bude rozlišovat licence na 
plně dotovanou dopravu a ostatní licence (ryze komerční i 
částečně dotované a částečně komerční).) K v námitce 
popisovanému příkladu tedy nemůže podle navržené úpravy 
nikdy dojít. 

 • K § 13 odst.1 písm.a):  
 
Cílem tohoto ustanovení je, aby byly zastávky na trase 

Akceptováno jinak 
Za stanovení a umístění dopravního značení nyní jsou i nadále 
budou odpovědné silniční správní úřady podle zákona č. 
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linky opatřeny dopravním značením (jímž se provede 
místní nebo přechodná úprava provozu) a tím zajištěna 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jsme 
však přesvědčeni, že tento cíl by měl zajišťovat nikoli 
správní orgán v pozici dopravního úřadu, ale správní orgán 
v pozici subjektu rozhodujícího o místní nebo přechodné 
úpravě provozu na pozemních komunikacích, kterému by 
měl být dán podnět k takovéto úpravě provozu. 
Navrhovanou úpravu považujeme za neefektivní a 
nesystémovou, neboť pokud by dopravní úřad při 
udělování licence kontroloval, že zastávky uvedené 
v žádosti o licenci jsou označeny dle příslušného právního 
předpisu, vyvolalo by toto zjišťování velké množství času 
na straně dožádaných správních orgánů. 

361/2000 Sb., nikoli dopravní úřady. 
Navržená úprava zastávek nicméně bude na základě výsledků 
připomínkového řízení revidována. U stávajících zastávek, které 
budou uvedeny v platných licencích ke dni nabytí účinnosti 
novely zákona, bude v přechodných ustanoveních zakotvena 
nevyvratitelná domněnka, že na nich dopravní značení stanoveno 
bylo (tato změna vychází mj. z projednání celé problematiky 
s dopravní policií). O stávajících zastávkách ve svém územním 
obvodu tedy budou mít dopravní úřady přehled ze své úřední 
činnosti, v rámci jiných územních obvodů si mohou vyžádat 
informace od jiných dopravních úřadů. Ministerstvo dopravy má 
rovněž v úmyslu zajistit přizpůsobení seznamu zastávek 
vedeného v CIS JŘ těmto novým pravidlům.  
Při hodnocení nově zřizovaných zastávek si pak při prvním 
udělení licence na lince, která s touto zastávkou počítá, si 
dopravní úřad může vyžádat vyjádření mj. od vlastní či správce 
dotčené pozemní komunikace, který má tyto informace k 
dispozici (svislé dopravní značení je součástí pozemní 
komunikace) – viz §17a návrhu, pokud tuto informaci již nemá 
ze své úřední činnosti či není doložena dopravcem v rámci 
žádosti o udělení či změnu licence. 

 • K § 15 odst. 1) písm. a):  
 

Návrh uvedeného ustanovení uvádí, že „Dopravní úřad 
licenci může odejmout, pokud držitel licence…“. 
Navrhujeme návrh upravit tak, aby byly body 1. a 3. 
tohoto ustanovení přesunuty do ust. § 15 odst. 1) písm. b) 
návrhu, neboť jsme přesvědčeni, že takováto formulace 
lépe vystihuje fakt, že při naplnění podmínky 1., nebo 3. 
dopravní úřad licenci odejmout musí, nikoli může. Tj. 
nemá se jednat o libovůli dopravního úřadu, ale o to, že při 
zjištění naplnění některé z uvedených podmínek (což 

Akceptováno jinak 
Do ustanovení budou vloženy mantinely pro správní uvážení 
dopravního úřadu, kdy licenci odejmout a kdy nikoli. 
 
Předmětné ustanovení bude upraveno následovně 

§ 15 
  (1) Dopravní úřad licenci odejme, 

a) nebude-li tím závažným způsobem ohroženo uspokojování 
přepravních potřeb, pokud držitel licence 

1. opakovaně závažným způsobem porušil povinnosti 
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může být předmětem správní úvahy) dopravní úřad musí 
licenci odejmout. Opačný přístup, tj. že by dopravní úřad i 
při zjištění naplnění některé z uvedených podmínek mohl 
licenci odejmout, je třeba odmítnout mj. pro 
netransparentnost a chybějící důvodnost takovéto úpravy, 
resp. takového jejího výkladu.1 V případě, kdy by 
dopravce opakovaně porušil podmínky pro provozování 
dopravy stanovené v licenci (ust. § 15 odst. 1) písm. a) 
bod 2. návrhu), posoudil by případné odejmutí licence 
dopravní úřad v rámci správní úvahy. 

stanovené tímto zákonem,  

2. opakovaně závažným způsobem porušil podmínky pro 
provozování dopravy stanovené v licenci, nebo 

3. nezačal provozovat linkovou osobní dopravu na 
základě udělené licence, 

b) požádal-li držitel licence o odejmutí licence, 

c) pokud smlouva o veřejných službách v přepravě 
cetujících31), na jejímž základě byla licence udělena, 
pozbyla platnosti, jde-li o linkovou dopravu na základě 
smlouvy o veřejných službách. 

 • K § 16d odst. 2) písm. a):  
 

  Návrh uvedeného ustanovení týkající se změny 
licence k mezinárodní linkové osobní dopravě uvádí, 
že Dobu platnosti licence nelze prodloužit, s výjimkou 
prodloužení platnosti licence ve veřejném zájmu na 
nepřerušeném uspokojování přepravních potřeb 
nejvýše o 90 dnů; postup podle § 16b a lhůta podle § 
16a odst. 3 se v takovém případě nepoužije. Návrh 
ust. § 14 odst. 2) zákona, týkající se změny licence k 
provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy 
uvádí, že Dobu platnosti licence nelze prodloužit. 
Tato odlišná úprava není odůvodněna. 

Vysvětleno 
Udělování licencí pro mezinárodní dopravu je časově náročnější 
než udělování licencí pro vnitrostátní dopravu a zejména 
vzhledem k tomu, že závisí i na úkonech příslušných úřadů cizích 
států (licenci lze udělit až po udělení licence cizím státem), nelze 
v řadě případů předem odhadnout, kdy k udělení licence dojde, a 
není v možnostech dopravce tuto skutečnost jakkoli ovlivnit. I 
v případě podání žádosti dopravcem s dostatečným časovým 
předstihem (např. 6 měsíců před požadovaným datem zahájení 
provozu, tj. přede dnem, kdy končí platnost původní licence) 
nemusí být řízení včas dokončeno, neboť se čeká na udělení 
licence jiným státem. V takovém případě je potřeba zajistit, aby 
nedošlo náhlému přerušení poskytování přepravních potřeb. 
Jedná se o úpravu, která je v zákoně o silniční dopravě již 
obsažena (§ 12 odst. 4). 
Vysvětlení bude doplněno do důvodové zprávy. 
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 • K § 18a odst. 2) písm. c):  
 
Navrhujeme změnit návrh uvedeného ustanovení 
takto: Cestující je povinen na výzvu pověřené osoby 
se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li 
se platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a 
přirážku, nebo prokázat svou totožnost, jíž se rozumí 
prokázání jména, příjmení, data narození a adresy 
pro doručování. Totožnost se prokazuje občanským 
průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je 
veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným 
způsobem. 
 
Důvod spatřujeme v tom, že právní řád ČR definuje v ust. 
§ 63 odst. 1) zákona č. 273/2008 Sb., o policii České 
republiky, v pl. znění pojem „prokázání totožnosti“, proto 
považujeme za vhodné z tohoto vycházet a zachovat 
jednotnost terminologie. Způsob prokazování totožnosti 
upravuje ust. § 4a odst. 1) zákona č. 328/1999 Sb., o 
občanských průkazech, v pl. znění, proto navrhujeme tuto 
úpravu převzít a to rovněž z důvodu zachování 
terminologie, resp. postupů. 

Vysvětleno 
Novelizační bod pouze rozšiřuje okruh osobních údajů 
potřebných pro vymáhání zaplacení jízdného o číslo osobního 
dokladu. Způsob prokazování totožnosti zůstává nezměněn. 
Právní úprava se netýká pouze zjišťování totožnosti cestujícího, 
ale rovněž i nakládání s uvedenými osobními údaji. Znění 
předmětného ustanovení uvedené v připomínce by bylo z tohoto 
pohledu nedostatečné. 

 K § 18 odst.1 písm.f): 

Namísto navrhovaného textu: „…zveřejnit v zastávce 
jízdní řád a název zastávky, v městské autobusové 
dopravě dále číslo linky,; u zastávky městské 
autobusové dopravy určené pouze pro výstup 
cestujících není vyvěšení jízdního řádu a čísla linky 
povinné,…“ navrhujeme tento text: 
„…viditelně zveřejnit v prostoru zastávky schválený a 
platný jízdní řád a název zastávky, v městské 
autobusové dopravě dále číslo linky,; u zastávky 

Akceptováno jinak  
Bylo přistoupeno k úpravě ustanovení § 18 odst. 1 písm. f) tak, 
že povinnost bude rozšířena o povinnost zajistit po celou dobu 
provozování dopravy zveřejnění jízdního řádu ve znění 
schválených změn, tedy následovně: 

§ 18 
(1) Dopravce ve veřejné linkové dopravě je povinen 

f) zřídit označník zastávky, pokud zastávka nebyla označníkem 
vybavena, na všech označnících vyvěsit schválený jízdní řád a 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNABNFHA7S)



41 
 

městské autobusové dopravy určené pouze pro 
výstup cestujících není vyvěšení jízdního řádu a čísla 
linky povinné,“ 
Uvedené navrhujeme z důvodu zpřesnění povinností 
dopravců. 

název zastávky, zveřejnit v zastávce jízdní řád a název 
zastávky, v městské autobusové dopravě dále číslo linky, a po 
celou dobu provozování dopravy zajistit zveřejnění jízdního 
řádu ve znění jeho schválených změn; u zastávky městské 
autobusové dopravy určené pouze pro výstup cestujících není 
vyvěšení jízdního řádu a čísla linky povinné, 

 • K § 21b odst. 1) písm. a):  
 

Navrhujeme uvedené ustanovení vypustit, neboť 
jsme přesvědčeni, že povinnost řidičů podrobovat se 
dopravně psychologickému vyšetření by neměla být 
upravena případnou vyhláškou obce vydávanou 
v samostatné působnosti, ale zákonem – není 
objektivního důvodu, aby na územní některých obcí řidiči 
takovou povinnost měli a na území jiných nikoli (naproti 
tomu je např. odůvodnitelné, aby nebyla v případě malé 
obce požadována znalost místopisu). Uvedené je tedy mj. 
nesystémové, když osoby, které jsou povinny se tomuto 
vyšetření podrobit, upravuje ust. § 87a zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
v pl. znění. 

Vysvětleno 
Možnost vyžadovat na území obce pro přepravu osob v rámci 
taxislužby dopravně psychologické vyšetření řidiče je co do 
obsahu formulována obdobně jako úprava dopravně 
psychologického vyšetření řidičů v přepravě osob velkými 
vozidly (tj. nad 9 osob) v zákoně č. 361/2000 Sb. Na rozdíl od 
řidičů velkých vozidel se ovšem nenavrhuje zavést toto vyšetření 
plošně jako povinné (tj. rozšířením osob povinně se podrobujícím 
vyšetření v zákoně č. 361/2000 Sb.), zvážení nezbytnosti tohoto 
požadavku na řidiče taxislužby je ponecháno na dotčených 
obcích. Jestliže ovšem tento požadavek na obecní úrovni zaveden 
bude, vyšetření bude probíhat plně v režimu úpravy zákona č. 
361/2000 Sb. (akreditovaní psychologové, průběh a výstupy 
vyšetření atd.). Podoba vyšetření tedy nebude libovolná. 
Takto nastavený režim považuje MD za účelný a přiměřený. 
Dopravně psychologické vyšetření na straně jedné jistě přispívá 
k bezpečnosti přepravy a k ochraně cestujícího, a z tohoto 
hlediska by bylo možné uvažovat o jeho plošném zavedení i pro 
malou obchodní přepravu osob. Na druhou stranu je ovšem třeba 
vzít v potaz, že do určité míry obdobný cíl sledují i specifické 
požadavky na spolehlivost řidiče taxislužby podle § 9 zákona. 
Tyto požadavky nehodnotí psychickou způsobilost, nicméně 
sledují deliktní minulost řidiče, v oblasti dopravních přestupků a 
trestných činů i v jiných oblastech podstatných pro ochranu 
zákazníka. Dopravně psychologické vyšetření tedy z tohoto 
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hlediska představuje jakousi „nadstavbu“, zkoumající způsobilost 
řidiče taxislužby ještě nad rámec hodnocení jeho deliktní 
minulosti. Takovéto rozšíření hodnocení způsobilosti řidiče 
taxislužby má dle názoru MD význam tam, kde místní podmínky 
nasvědčují tomu, že základní rámec je vhodné doplnit přísnějším 
hodnocením osobnosti a psychických vlastností řidičů taxislužby. 
Z povahy věci plyne – a zkušenosti MD to potvrzují – že toto 
bude platit spíše pro velká města s komplikovanou dopravní 
situací, kde na řidiče taxislužby působí vedle okolností 
plynoucích z provozu i řada dalších stresorů, vůči nimž by měl 
být odolný. 

 K § 21b odst. 3): 
 

 Zde odkazujeme na argumentaci k předchozímu 
bodu. Provozovatel taxislužby je dle ust. § 40 odst. 1) 
písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 
provozu na pozemních komunikacích, v pl. znění, 
povinen přistavit k technické prohlídce vozidlo 
taxislužby nejpozději ve lhůtě jednoho roku po 
zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně 
nejpozději v jednoročních lhůtách. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 21b odst. 3 bude upraveno následovně tak, aby bylo 
zamezeno jeho zneužití: 
(3) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit dopravcům 
jako podmínku pro zahájení nebo nabízení přepravy na území 
obce splnění technických požadavků na vozidla taxislužby. Jako 
technický požadavek lze stanovit pouze požadavek na barvu 
karoserie, minimální nebo maximální rozměry vozidla, 
maximální zdvihový objem motoru, stupeň plnění emisní úrovně 
nebo druh paliva. Technické požadavky nesmí zvýhodňovat 
určitého výrobce, tovární značku nebo typ vozidla. 

 K § 34e odst. 1) písm. b): 
 
Toto ustanovení navrhujeme vypustit, neboť  
ustanovení §  21 dost. 3) písm. a) bod 1 z.č. 
111/1994 Sb., v pl. znění uvádí, že „Dopravce, který 
provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen 
zajistit, aby při nabízení nebo poskytování přepravy, 
včetně činností s tím souvisejících, práci řidiče 
taxislužby vykonávala osoba, která je v základním 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 34e odst. 1 písm. b) zákona v navrženém znění 
nesankcionuje splnění zákonné povinnosti, nýbrž osoby, které 
vykonávají práci řidiče taxislužby, aniž by měli vazbu na 
dopravce s živnostenským oprávněním, resp. aniž by toto 
živnostenské oprávnění měly samy. Jedná se tedy o postih tzv. 
černé taxislužby. MD však přistoupí k přeformulování daného 
ustanovení tak, aby nedocházelo k pochybnostem o jeho 
skutečném obsahu. (Skutková podstata bude sjednocena a 
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pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto 
osobou dopravce nebo spolupracující manžel nebo 
registrovaný partner,“ Při ponechání navrhovaného 
by tak bylo sankcionováno splnění zákonné 
povinnosti.  
  S ohledem na správné znění předchozího písmene 
návrhu předpokládáme, že jde o chybu v psaní. 

absence vazby na oprávněného dopravce bude přitěžující 
okolností.) 

 • K § 35 odst.1 písm.h): 
 

Namísto navrhovaného textu: „…nepředloží jízdní 
řád ke schválení ve stanovené lhůtě, nedodrží 
způsob předložení jízdního řádu ke schválení určený 
příslušným dopravním úřadem, nepředloží schválený 
jízdní řád mezinárodní linkové dopravy do 
celostátního informačního systému o jízdních řádech 
nebo nezveřejní jízdní řád v zastávce,“ navrhujeme 
tento text: 
„…nepředloží jízdní řád ke schválení ve stanovené 
lhůtě, nedodrží způsob předložení jízdního řádu ke 
schválení určený příslušným dopravním úřadem, 
nepředloží schválený jízdní řád mezinárodní linkové 
dopravy do celostátního informačního systému o 
jízdních řádech nebo viditelně nezveřejní schválený 
a platný jízdní řád v zastávce,“ 
Uvedené navrhujeme z důvodu zpřesnění povinností 
dopravců. 

Akceptováno jinak 
Viz vypořádání připomínky k § 18 odst. 1 písm. f) zákona. 

Kraj 
Karlovarský 

Nesouhlasíme s navrženým zněním § 13 odst. 1 
písm. a) 
Dopravní úřad nemá a nebude mít takové podklady 
pro rozhodnutí, aby mohla být naplněna zásada 
ustanovení § 3 správního řádu. Neexistuje žádný 
zákonem daný registr autobusových zastávek se 

Akceptováno jinak 
Navržená úprava zastávek bude na základě výsledků 
připomínkového řízení revidována. U stávajících zastávek, které 
budou uvedeny v platných licencích ke dni nabytí účinnosti 
novely zákona, bude v přechodných ustanoveních zakotvena 
nevyvratitelná domněnka, že na nich dopravní značení stanoveno 
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stanoveným dopravním značením. Stanovení 
dopravního značení prošlo dlouhým vývojem – do 
roku 1997 dopravní značení schvalovala PČR, nyní 
jej stanovují silniční správní úřady opatřením obecné 
povahy. Mnohé z těchto dokumentů jsou skartované, 
naprosto nedohledatelné. PČR nemá k stávajícímu 
dopravnímu značení zásadní výhrady. Ovšem 
v případě opětovného stanovení dopravního značení 
by u takovéto značky bylo postupováno podle 
současných předpisů a mnohé zastávky by bylo 
nutné přebudovat. Dopravní úřady si nebudou umět 
v přiměřeném čase opatřit dostatečně věrohodné 
podklady pro vydání licence, pokud budou muset 
postupovat dle navrženého znění. 
 
Návrh nového znění: 
Zachovat stávající způsob úpravy zákona tak, jak je 
nyní definován v ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 
111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, aby se 
k licenčnímu řízení i nadále vyjadřovala Policie ČR 
jako orgán státní správy pro bezpečnost a plynulost 
silničního provozu. 

bylo (tato změna vychází mj. z projednání celé problematiky 
s dopravní policií). O stávajících zastávkách ve svém územním 
obvodu tedy budou mít dopravní úřady přehled ze své úřední 
činnosti, v rámci jiných územních obvodů si mohou vyžádat 
informace od jiných dopravních úřadů. Ministerstvo dopravy má 
rovněž v úmyslu zajistit přizpůsobení seznamu zastávek 
vedeného v CIS JŘ těmto novým pravidlům.  
Při hodnocení nově zřizovaných zastávek si pak při prvním 
udělení licence na lince, která s touto zastávkou počítá, si 
dopravní úřad může vyžádat vyjádření mj. od vlastní či správce 
dotčené pozemní komunikace, který má tyto informace k 
dispozici (svislé dopravní značení je součástí pozemní 
komunikace) – viz §12 odst. 5 návrhu, pokud tuto informaci již 
nemá ze své úřední činnosti či není doložena dopravcem v rámci 
žádosti o udělení či změnu licence. 
 
Přechodné ustanovení bude upraveno následovně: 
 
„U zastávek využívaných ke dni účinnosti tohoto zákona linkovou 
osobní dopravou se označení zastávky považuje za stanovené 
místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních 
komunikacích postupem podle jiného právního předpisu.“ 
 

Kraj Vysočina 
Připomínka k Čl. I bodu 12: 
Navrhujeme v § 10 odst. 2 nahradit lhůtu 30 dnů 
lhůtou 60 dnů. 
Důvodem změny je uvedení do souladu se lhůtou pro 
udělení licence (viz § 11 odst. 3). 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 
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Připomínka k Čl. I bodu 12: 
Navrhujeme ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) - úmrtí 
fyzické osoby - dát do souladu s § 13 živnostenského 
zákona. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Situace přechodu práv jednotlivce nabytých úředním 
rozhodnutím v případě jeho smrti na dědice (popř. jiné osoby) 
není plně srovnatelná v případě licence a živnosti (koncese) 
k provozování osobní linkové dopravy. Koncese vystupuje coby 
obecný předpoklad, oprávnění k výkonu určité činnosti a § 13 
živnostenského zákona určuje několik kategorií osob, které i po 
smrti držitele živnosti mohou za určitých podmínek vykonávat 
podnikatelskou činnost na základě vydané koncese. Tuto 
skutečnost musí do 3 měsíců ode dne úmrtí oznámit příslušnému 
úřadu, jinak živnostenské oprávnění zaniká ke dni úmrtí držitele 
koncese. Rovněž pokud by osoba, která hodlá využít udělené 
koncese, nesplňovala podmínky (odborná způsobilost atd.) musí 
neprodleně určit odpovědného zástupce. 
 
Licence k provozování osobní linkové dopravy naproti tomu není 
obecným oprávněním k provozování podnikatelské činnosti, ale 
vztahuje se na konkrétní místně i časově určenou linku a s jejím 
udělením je spojeno nejen právo provozovat dopravu na lince, ale 
také povinnost tuto dopravu provozovat, a to kontinuálním 
způsobem. Situace je tedy dosti odlišná od možnosti využít 
udělenou koncesi ze strany dědiců (popř. jiných skupin osob) 
držitele koncese, jako přetrvávajícího oprávnění k provozování 
podnikatelské činnosti. Zde se nepředpokládá zajištění 
kontinuálního výkonu činnosti, naopak dědic má poměrně dlouhé 
období na zvážení, zda chce v živnosti pokračovat, či nikoliv. U 
licence, která je jak oprávněním, tak povinností, nelze 
předpokládat, že by zejm. v případě živnostníků - fyzických osob 
možnost přechodu licence na dědice zajistila kontinuální výkon 
dopravy na lince. Rovněž v případě dopravy na základě smlouvy 
o veřejných službách v přepravě cestujících nelze předpokládat, 
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že by u živnostníků-fyzických osob v případě jejich úmrtí 
automaticky nastupoval do smluvních povinností dědic. Dále 
rovněž v případě, kdyby se dědic v rámci § 13 živnostenského 
zákona rozhodoval, zda „převezme“ koncesi, nicméně v rámci 
tříměsíční lhůty ba se rozhodl, že nikoliv, koncese by zanikla 
k datu úmrtí jejího držitele. Případné provozování dopravy na 
základě licence, navázané na takto zaniklou koncesi, by se pak 
zřejmě stávala nezákonnou od okamžiku smrti držitele licence. 
S ohledem na výše uvedené má předkladatel za to, že v případě 
živnostníků – fyzických osob nemůže možnost přechodu licence 
pro případ jejich úmrtí na dědice zajistit kontinuální poskytování 
dopravy na lince a s ohledem na rozdílnou povahu obou 
rozhodnutí (konce vs. licence) by potenciálně vyvolávalo řadu 
problémů a není proto vhodné tuto úpravu do zákona o silniční 
dopravě doplňovat. 

 
Připomínka k Čl. I bodu 16: 
Navrhujeme v § 16f odst. 2 písm. d) na konec věty 
vložit slova „přičemž obsahuje pouze spoje uvedené 
ve zmiňované smlouvě“. 
Upřesnění potřebné pro schvalování JŘ nebo jeho změn 
za podmínky souladu se smlouvou 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 
Ustanovení bude přeformulováno ve smyslu uplatněné 
připomínky následovně: 

(2) Není-li v odstavci 4 stanoveno jinak, dopravní úřad nebo 
Ministerstvo dopravy jízdní řád nebo jeho změnu schválí, pokud 
d) obsahuje pouze spoje podle smlouvy o veřejných službách 
v přepravě cestujících31), jde-li o linkovou dopravu na základě 
smlouvy o veřejných službách nebo mezinárodní dopravu na 
základě smlouvy o veřejných službách. 

 
Připomínka k Čl. I bodu 16: 
Navrhujeme v § 16f odst. 6 vypustit slovo „výlukový“ 
a nahradit ho slovy „jeho změnu k termínu 
zveřejněném Ministerstvem dopravy“ - viz § 17 odst. 3 
(nově 2).  

Akceptováno jinak 
Bude explicitně upravena možnost v daném režimu schvalovat i 
změnu jízdního řádu.  
Pokud jde o odůvodnění postupu dopravního úřadu, použije se § 
67 odst. 2 správního řádu, tzn. do spisu se učiní záznam, který 
obsahuje výrokovou část, odůvodnění, datum vydání, číslo 
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Výlukové JŘ se standardně schvalují v souladu s 
ustanovením § 17 odst. 4 (nově 3) z důvodu veřejného 
zájmu i v době platnosti jízdního řádu k jinému termínu 
než Ministerstvem dopravy zveřejněném. Je zřejmé, že v 
tomto případě je vhodné, aby veřejný zájem byl popsán v 
odůvodnění rozhodnutí o schválení výlukového JŘ. 
Vložení textu „jeho změnu k termínu zveřejněném 
Ministerstvem dopravy“ umožní vyznačování doložky 
schválení JŘ (viz text § 16f odst. 6) i pro schvalování 
změn JŘ v termínech zveřejněných Ministerstvem 
dopravy 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, 
příjmení, funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední 
osoby. V daném směru bude doplněna důvodová zpráva. 
 
Ustanovení § 16f odst. 5 bude upraveno následovně: 

„(5) Pokud dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy jízdní řád, 
výlukový jízdní řád nebo jejich změnu schválí, může namísto 
písemného vyhotovení rozhodnutí vyznačit na jízdním řádu 
doložku schválení, která obsahuje údaj, že byl jízdní řád 
schválen, označení správního orgánu, který jízdní řád schválil, 
jméno, příjmení a podpis oprávněné úřední osoby, otisk úředního 
razítka, datum schválení jízdního řádu a datum vyhotovení 
doložky schválení. Jízdní řád opatřený doložkou schválení se 
doručuje žadateli.“. 
 
 

 
Připomínka k Čl. I bodu 16: 
Navrhujeme v § 16f odst. 5 na konci první věty doplnit 
slova „nebo jakmile se dozví o jiném dopravním 
opatření“. 
Toto se týká situací, kdy není žádné rozhodnutí o 
uzavírce (neprůjezdná komunikace – sesuv svahu, 
havarijní stav mostu atd.) nebo je na trase linky dopravní 
omezení, kvůli němuž musí dopravce použít jinou 
dopravní cestu 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno jinak 
Budou rozšířeny možnosti, kdy se lze vedení linky podle licence 
odchýlit. Ustanovení § 16f odst. 4 bude upraveno spolu 
s ustanovením § 18 odst. 2 následovně tak, aby zohlednilo 
skutečnost, že o částečném nebo úplném uzavření pozemní 
komunikace nemusí být vždy podle zákona o pozemních 
komunikacích vydáno rozhodnutí: 

§ 16f 
(4) Jde-li o provozování dopravy podle § 18 odst. 2, 

předloží dopravce návrh výlukového jízdního řádu ke schválení 
bez zbytečného odkladu poté, co se o uzavření pozemní 
komunikace nebo o objížďce dozvěděl. Výlukový jízdní řád se 
schválí, jsou-li splněny podmínky podle odstavce 2 písm. b) a c) a 
je-li linka vedena odchylně od licence pouze v nezbytném rozsahu 
a v souladu s rozhodnutím o uzavírce nebo objížďce, bylo-li 
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vydáno. Výlukový jízdní řád nahrazuje po dobu provozování 
dopravy podle § 18 odst. 2 jízdní řád schválený podle odstavce 2. 

§ 18 
(2 Je-li pozemní komunikace, po které je linka vedena, zcela nebo 
zčásti uzavřena nebo je-li nařízena objížďka podle zvláštního 
právního předpisu6), lze se od vedení linky podle licence odchýlit 
v nezbytném rozsahu a v souladu s rozhodnutím o uzavírce nebo 
objížďce, bylo-li vydáno. Je-li pozemní komunikace, po které je 
linka vedena, dočasně neprůjezdná, lze se od trasy linky podle 
licence v nezbytném rozsahu odchýlit. 
 

 
Připomínka k Čl. I bodu 24: 
Navrhujeme v § 18 následující znění odst. 2: 
„(2) Nelze-li s ohledem na rozhodnutí podle zvláštního 
právního předpisu6) o uzavírce nebo objížďce na 
pozemní komunikaci, po které je vedena linka, 
provozovat linkovou osobní dopravu v souladu s 
vedením linky podle licence, lze se od něj v 
nezbytném rozsahu a v souladu s rozhodnutím o 
uzavírce nebo objížďce nebo z důvodu jiného 
dopravního opatření odchýlit.“ 
Toto se týká situací, kdy není žádné rozhodnutí o 
uzavírce (neprůjezdná komunikace – sesuv svahu, 
havarijní stav mostu atd.) nebo je na trase linky dopravní 
omezení, kvůli němuž musí dopravce použít jinou 
dopravní cestu 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno jinak 
Viz předchozí připomínka. 
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Připomínka k Čl. II bodu 2: 
Čl. II odst. 2 písm. b) a c) („….pokládá za splněnou, je-li 
požadovaným způsobem stanoveno nebo umístěno 
označení nejméně 1/3 všech zastávek na trase linky.“ -  
„…2/3 zastávek na trase linky.“) může vést k absurdní 
situaci, kdy dopravci budou spekulativně rozšiřovat jízdní 
řád o další zastávky a trasy jen z toho důvodu, aby 
naplnili dikci zákona a u 1/3, potažmo 2/3 zastávek v lince 
bylo stanoveno nebo umístěno dopravní značení. Fakticky 
však dopravce nebude tyto trasy ani zastávky využívat. 
Povinnost, aby označení všech zastávek bylo 
stanoveno nebo umístěno místní nebo přechodnou 
úpravou provozu na pozemních komunikacích 
postupem podle jiného právního předpisu vyvolá v 
praxi problémy zejména u zastávek v extravilánu obcí, 
které nesplňují v současné době potřebné parametry.  
Tyto zastávky nebudou stanoveny, přičemž plní funkci 
dopravní obsluhy. Povinnost stanovení místní nebo 
přechodnou úpravou provozu vyvolá  nároky na stavební 
úpravy a obce tyto úpravy nebudou financovat a 
realizovat, ale naopak budou požadovat zavedení obsluhy 
přímo do obcí. Toto povede ke zvýšeným finančním 
nárokům na obsluhu, ale i ke zvýšení 
nekonkurenceschopnosti veřejné dopravy s dopravou 
individuální a následnému odlivu cestujících z veřejné 
dopravy.  

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno jinak 
Navržená úprava zastávek nicméně bude na základě výsledků 
připomínkového řízení revidována. U stávajících zastávek, které 
budou uvedeny v platných licencích ke dni nabytí účinnosti 
novely zákona, bude v přechodných ustanoveních zakotvena 
nevyvratitelná domněnka, že na nich dopravní značení stanoveno 
bylo (tato změna vychází mj. z projednání celé problematiky 
s dopravní policií). O stávajících zastávkách ve svém územním 
obvodu tedy budou mít dopravní úřady přehled ze své úřední 
činnosti, v rámci jiných územních obvodů si mohou vyžádat 
informace od jiných dopravních úřadů. Ministerstvo dopravy má 
rovněž v úmyslu zajistit přizpůsobení seznamu zastávek 
vedeného v CIS JŘ těmto novým pravidlům.  
Při hodnocení nově zřizovaných zastávek si pak při prvním 
udělení licence na lince, která s touto zastávkou počítá, si 
dopravní úřad může vyžádat vyjádření mj. od vlastní či správce 
dotčené pozemní komunikace, který má tyto informace k 
dispozici (svislé dopravní značení je součástí pozemní 
komunikace) – viz §12 odst. 5 návrhu, pokud tuto informaci již 
nemá ze své úřední činnosti či není doložena dopravcem v rámci 
žádosti o udělení či změnu licence. 
 
Přechodné ustanovení bude upraveno následovně: 
 
„U zastávek využívaných ke dni účinnosti tohoto zákona linkovou 
osobní dopravou se označení zastávky považuje za stanovené 
místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních 
komunikacích postupem podle jiného právního předpisu.“ 
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Kraj Liberecký k ust. § 9 odst. (2) písm. a) bod 3.: Text u bodu 3. 
doplnit ve tvaru:   
kopie dokladu o oprávnění k podnikání … 
 
Odůvodnění: Podnikateli v silniční dopravě je v ust. § 
9 odst. 2 písm. a) bod 1. a bod 2. stanovena 
povinnost zajistit, aby v každém vozidle používaném 
k podnikání byly při jeho provozu  

1. kopie dokladu o oprávnění k podnikání, jde-li 
o vnitrostátní veřejnou linkovou osobní 
dopravu, 

2. kopie dokladu o oprávnění k podnikání, …. 

Pokud je podnikateli v silniční dopravě nově stanovena 
povinnost předkládat kopii dokladu v bodu 1. a 2., tak by 
tato povinnost měla být stanovena i v bodu 3. 

Vysvětleno 
Bylo zvoleno zmírnění režimu oproti stávajícímu stavu pouze 
v těch druzích dopravy, u nichž si dopravní úřady mohou snadno 
ověřit existenci příslušných dokumentů v úředních evidencích a 
v praxi nedochází ke sporům o autenticitu dokumentů, resp. 
přímo k jejich falšování. Naproti tomu u některých druhů 
dopravy (např. taxislužba) je důvodné nadále zachovat stávající 
režim a požadovat ve vozidlech originály dokumentů, neboť 
často vznikají spory, kdo je při provozování dopravy 
odpovědným dopravcem. Požadavek na originál dokladu také 
částečně kompenzuje požadavky některých připomínkových míst 
na přítomnost originálů pracovněprávních smluv ve vozidlech, 
které vedou k určení odpovědného dopravce. 

 k ust. § 10 odst. (1): Text doplnit o definici, jaký je 
příslušný dopravní úřad pro městskou autobusovou 
dopravu a pro zvláštní linkovou dopravu. 
 

 Odůvodnění: V praxi platí pravidlo, že pro městskou 
autobusovou dopravu je příslušným dopravním úřadem 
obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde je tato 
provozována, ale bylo by vhodné, aby toto bylo stanoveno 
přímo v předmětném zákoně. Obdobně u zvláštní linkové 
dopravy, kde i případě, že je provozována pouze na 
území jedné obce, je příslušným dopravním úřadem 
krajský úřad, pod který daná obec přísluší. Zároveň by 
bylo vhodné upřesnit postup v případě linek městské 

Vysvětleno 
Věcná příslušnost dopravních úřadů není určena praxí, nýbrž 
ustanovením § 34 odst. 1 zákona ve stávajícím znění, které se 
nemění. 
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autobusové dopravy s přesahem mimo území města 
(často se jedná o integrované linky  
na pomezí mezi městskou a běžnou linkovou dopravou) – 
kdo je příslušným dopravním úřadem 
(má to být i v tomto případě nadále obecní úřad obce 
s rozšířenou působností?) a jakým způsobem se má 
vyjadřovat druhý z dotčených úřadů (ve stávající praxi 
některé úřady i v případě linek městské autobusové 
dopravy s přesahem mimo území města nevyžadují 
stanovisko dotčeného dopravního úřadu, tj. v tomto 
případě krajského úřadu). 

 k ust. § 12 odst. (5): Text doplnit o možnost oslovit i 
silniční správní úřady: 
Dotčený úřad pro účely vydání závazného stanoviska 
nebo dopravní úřad pro účely vydání rozhodnutí o 
udělení licence si může vyžádat vyjádření … 
silničního správního úřadu, v jehož správním 
obvodu bude linka provozována … 
 

 Odůvodnění: Silniční správní úřady by pak v rámci 
vyjádření mohly upozorňovat na případná trvalá či 
dlouhodobá dopravní omezení na dopravcem žádané 
trase (např. platné či plánované dlouhodobé uzavírky, 
omezené tonáže mostů či podjezdné výšky), která 
dopravnímu úřadu nemusí být známa. Reálně by mohlo 
být využíváno v těch případech, kdy má dopravní úřad 
podezření  
na existenci takového omezení a kdy se toto nenachází 
na území obce se sídlem příslušného silničního správního 
úřadu (kdy by tedy nestačilo využít možnosti oslovení 

Akceptováno 
Možnost vyžádat si vyjádření silničního správního úřadu bude do 
návrhu doplněna. Formálně bude tato úprava soustředěna 
společně pro řízení o schválení licence a jízdního řádu do § 17a. 
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obce, kde se omezení nachází). 

 k ust. § 13 odst. (4): Text doplnit o připuštění 
možnosti zohlednění dlouhodobě zavedených 
spojení (v určitých relacích a časových polohách) 
mimo režim smluv o veřejných službách, aby nebylo 
nutné na základě tohoto ustanovení direktivně 
omezovat existující souběhy komerční  
a závazkové dopravy: 
a) další podmínky omezující provozování dopravy, 
zejména časová omezení dopravních spojení  
na trase linky, omezení nástupu a výstupu 
cestujících na trase linky nebo podmínky pro 
přepravu cestujících na trase linky, přičemž může 
zohlednit dlouhodobě zavedená spojení, nebo  
 

 Odůvodnění: Dopravní úřad KÚLK v současné praxi 
při stanovování omezujících podmínek  
při licenčním řízení zohledňuje (v případě linek a spojů 
mimo režim smluv o veřejných službách) zda se jedná o 
nově zaváděné spojení, či spojení dlouhodobě (např. 5 a 
více let) v dané relaci  
a časové poloze zavedené, a to ve stanovení časového 
omezení (upraveno tak, aby dlouhodobě zavedená 
spojení jím nebyla omezena), je tak činěno např. při 
obnovení licencí dlouhodobě zavedených dálkových či 
mezikrajských linek. 

Vysvětleno 
V daném směru nedochází k věcné změně, stávající režim 
posuzování souběhu s dopravou v závazku veřejné služby 
zůstává u „komerčních“ a „smíšených“ licencí zachován. Nelze 
jednomu dopravci omezit dopravu provozovanou mimo režim 
veřejných služeb s tím, že jiný komerční dopravce zde dopravu 
provozuje dlouhodobě. To by představovalo nerovný přístup 
k různým dopravcům provozujících tentýž druh dopravy. 
Vzhledem k tomu, že se nemění princip posuzování souběhu 
s dotovanou dopravou, nemělo by, pokud je linka provozována 
dlouhodobě, dojít k tomu, že by licence nebyla udělena. Tomu 
nasvědčuje i fakt, že pokud jsou přepravní potřeby zajištovány 
touto linkou, nevzniká zde z pohledu objednavatelů potřeba 
zajišťovat přepravní potřeby uzavřením smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících. 
 
 

 k ust. § 14 odst. (1): Text doplnit o stanovení, 
v jakém případě by měl být dopravce povinen 
požádat o změnu licence v případě rozsáhlejší 
objížďky (co do rozsahu změny trasy a délky trvání), 

Vysvětleno 
Při přípravě novelizace bylo počítáno s možností provozovat 
dopravu při nařízené objížďce nebo uzavírce v rozporu 
s udělenou licencí jen po omezenou dobu, na základě výsledků 
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např. při změně výchozí, cílové zastávky či 
významné části trasy a zároveň délce trvání nad 6-
12 měsíců. 
 

 Odůvodnění: Dopravní úřad KÚLK v současné praxi 
při trvání uzavírek či objížděk tak, že svojí délkou 
přesahují platnost ročního jízdního řádu, po dohodě 
s dopravci dotčených linek řeší změnu příslušných licencí 
tak, aby výluková (objížďková) trasa včetně zastávek byla 
doplněna jako alternativní přímo do licence a při nejbližší 
oficiální změně jízdních řádů se výlukový jízdní řád ukončí 
a od termínu oficiální změny je vydán nový základní jízdní 
řád zohledňující výlukovou trasu. 

projednání návrhu s kraji na jednání v únoru 2016 na půdě MD 
však bylo od tohoto omezení vzhledem k většinovému názoru 
krajů upuštěno. 

 k ust. § 18 odst. (1) písm. f): V textu rozšířit výjimku 
(nezveřejnění jízdního řádu) u zastávky určené 
pouze pro výstup cestujících i pro ostatní linky (ne 
pouze pro linky městské autobusové dopravy). 
 

 Odůvodnění: V praxi je tolerováno nevyvěšení 
jízdního řádu u zastávky určené pouze pro výstup 
cestujících i u běžných linek, ne pouze linek městské 
autobusové dopravy, neboť vyvěšení jízdního řádu u 
takové zastávky by nemělo téměř žádný význam pro 
cestující a navíc se v některých případech jedná o 
zastávky s mnoha jízdními řády, kde by byla zapotřebí 
neúměrně velká vývěsní plocha (např. dojezdy 
regionálních linek v centrech měst). 

Akceptováno 
 

 k ust. § 18 odst. (2): V textu doplnit časové omezení 
trvání odchýlení od licence na určitou maximální 
hodnotu, např. na maximálně 6 měsíců (viz 

Vysvětleno 
Při přípravě novelizace bylo počítáno s možností provozovat 
dopravu při nařízené objížďce nebo uzavírce v rozporu 
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připomínka k ust. § 14 odst. (1), aby bylo případně 
upraveno souladně). 
 

 Odůvodnění: Viz odůvodnění připomínky k ust. § 14 
odst. (1), je neúměrné, aby výlukový jízdní řád platil příliš 
dlouho (např. i několik let), když zároveň musí být 
udržován i platný základní jízdní řád (cestující může být 
zmaten, co vlastně platí, když by na portal.idos.cz našel 
dva překrývající se jízdní řády – základní a výlukový se 
stejně dlouhou platností). 

s udělenou licencí jen po omezenou dobu, na základě výsledků 
projednání návrhu s kraji na jednání v únoru 2016 na půdě MD 
však bylo od tohoto omezení vzhledem k většinovému názoru 
krajů upuštěno. 

 k ust. § 18c odst. (2): Upravit povinnost žádat o 
licenci na náhradní autobusovou dopravu až při 
výluce přesahující spojitě 60 kalendářních dnů (v 
souladu s dřívějším prodloužením lhůty  
pro udělení licence a nově stanovené i pro změnu 
licence): 
… Pro provozování náhradní autobusové dopravy, 
která nepřesahuje 60 kalendářních dnů po sobě 
jdoucích, se nevyžaduje udělení licence a schválení 
jízdního řádu; … 
 

 Odůvodnění: V mnohých případech se jedná o 
mezikrajské linky náhradní dopravy, kde s ohledem na 
vyžádání si stanoviska dotčených úřadů může být lhůta 
45 dnů neúměrně krátká vůči tomu, aby mělo vydání 
licence na náhradní autobusovou dopravu vůbec smysl. 
Dále také vytvoření souladu s již dříve zavedeným 
prodloužením lhůty pro udělení licence, nově navrženým k 
ustanovení  
i pro změnu licence. 

Akceptováno 
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 k ust. § 18c odst. (3): S ohledem na úpravu členění 
§ 18 je nutno upravit (doplnit) text i u tohoto 
odstavce: 

 … Ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) se použijí 
přiměřeně. 

Akceptováno 
 

 k ust. § 21d odst. (2) písm. a): Text u písm. a) 
doplnit ve tvaru: 
Při poskytování přepravy vozidlem cestujícího je řidič 
taxislužby povinen mít u sebe 

a) kopii dokladu o oprávnění dopravce 
k podnikání a 

 
 Odůvodnění: Pokud je podnikateli v silniční dopravě 

stanovena povinnost předkládat kopii dokladu v ust. § 9 
odst. 2 písm. b) bodu 2., tak musí být povinnost 
předkládat kopii stanovena i v ust. § 21d odst. 2 písm. a). 

Vysvětleno 
Viz vypořádání dřívější připomínky. Originál dokladu dopravce o 
oprávnění k podnikání zde plní identifikační roli dopravce, který 
dopravu provozuje. Kopie dokladu by tuto funkci neplnila 
z důvodů snadné falzifikace. 

 k ust. § 34e odst. 2 písm. d): Text u písm. d) doplnit 
ve tvaru: 
v rozporu s § 21d odst. 2 při poskytování přepravy 
vozidlem cestujícího u sebe nemá kopii dokladu o 
oprávnění dopravce k podnikání nebo průkaz řidiče 
taxislužby, 
 

 Odůvodnění: Pokud je podnikateli v silniční dopravě 
stanovena povinnost předkládat kopii dokladu v ust. § 9 
odst. 2 písm. b) bodu 2., tak musí být povinnost 
předkládat kopii stanovena i v ust. § 34e odst. 2 písm. d). 

Vysvětleno 
Viz vypořádání dřívější připomínky. Originál dokladu dopravce o 
oprávnění k podnikání zde plní identifikační roli dopravce, který 
dopravu provozuje. Kopie dokladu by tuto funkci neplnila 
z důvodů snadné falzifikace. 

 k ust. § 35 odst. 1 písm. i): Text u písm. i) doplnit ve 
tvaru: 

Vysvětleno 
Bylo zvoleno zmírnění režimu originálů dokumentů ve vozidlech 
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Při provozování taxislužby vozidlem cestujícího 
nezajistí, aby měl řidič taxislužby u sebe kopii 
dokladu o oprávnění dopravce k podnikání, 
 

 Odůvodnění: Pokud je podnikateli v silniční dopravě 
stanovena povinnost předkládat kopii dokladu v ust. § 9 
odst. 2 písm. b) bodu 2., tak musí být v ust. § 35 odst. 1 
písm. i) při ukládání pokuty rovněž uvedena kopie 
dokladu o oprávnění dopravce k podnikání. 

při provozu oproti stávajícímu stavu pouze v těch druzích 
dopravy, u nichž si dopravní úřady mohou snadno ověřit 
existenci příslušných dokumentů v úředních evidencích a v praxi 
nedochází ke sporům o autenticitu dokumentů, resp. přímo 
k jejich falšování. Naproti tomu u některých druhů dopravy, např. 
právě v taxislužbě, je důvodné nadále zachovat stávající režim a 
požadovat ve vozidlech originály dokumentů, neboť často 
vznikají spory, kdo je při provozování dopravy odpovědným 
dopravcem. Požadavek na originál dokladu také částečně 
kompenzuje požadavky některých připomínkových míst na 
přítomnost originálů pracovněprávních smluv ve vozidlech, které 
vedou k určení odpovědného dopravce. 

 k ust. § 35h odst. 4 písm. c): Text u písm. c) doplnit 
ve tvaru: 
Dopravní úřad vrátí zadržený průkaz řidiče taxislužby 
jeho držiteli, pokud 
c) v řízení o odnětí oprávnění řidiče taxislužby bylo 
pravomocně rozhodnuto, že se řidičské oprávnění 
oprávnění řidiče taxislužby neodnímá, nebo 
 

 Odůvodnění: Řidiči taxislužby je dle ust. § 21c na 
žádost udělováno oprávnění řidiče taxislužby. V ust. § 35h 
odst. 4 písm. c) by tedy mělo být uvedeno oprávnění 
řidiče taxislužby a nikoliv řidičské oprávnění. 

Akceptováno 
 

Kraj Olomoucký 1) Čl. I  bod 12 – k § 11 odst. 2: 
Jde-li o linkovou osobní dopravu v celém 
rozsahu provozovanou na základě smlouvy, 
má žádost o udělení licence obsahovat údaje 
nutné k identifikaci smlouvy. Doporučujeme 
definovat, jaké údaje to jsou.  

Vysvětleno 
Máme za to, že charakteristika povinných údajů jako „údaje 
nutné k identifikaci této smlouvy“ je dostatečně jednoznačná. 
Touto identifikací je nepochybně určení smluvních stran, a číslo 
jednací smlouvy, je-li určeno, dále datum uzavření smlouvy. 
Není-li určeno číslo jednací smlouvy, lze dále uvést další 
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Rovněž doporučujeme, aby součástí žádosti 
dopravce byly nadále také informace  
o časovém rozložení spojů linky, případně návrh 
jízdního řádu. Licenční řízení je do jisté míry spjato 
s jízdním řádem, dokládá to minimálně skutečnost, 
že po udělení nebo změně licence musí následovat 
schválení jízdního řádu. Posouzení vedení linky jen 
z přehledu zastávek a výčtu pojížděných komunikací 
bez základních informací o návrhu jízdního řádu je 
velmi náročné. Pohledem do návrhu jízdního řádu, 
přestože tento návrh není zcela závazný, získá 
dopravní úřad lepší představu o vedení linky. 

identifikační znaky smlouvy jako dobu její platnosti a je-li to 
potřebné, i základní vymezení předmětu smlouvy (územní oblast, 
druh dopravy). Toto vysvětlení bude doplněno do důvodové 
zprávy.  
Informace o časovém rozložení spojů byla z náležitostí žádosti o 
udělení licence vypuštěna právě pro její informativní, tj. zcela 
nezávazný charakter. Dopravce má však možnost v žádosti uvést 
jakékoli další případné podmínky provozování dopravy, mimo 
jiné i závazné určení, v jakých dobách dopravu hodlá, popř. 
nehodlá provozovat. Pak se z procesního hlediska jedná o zúžení 
předmětu žádosti. Pokud např. dopravce uvede, že bude 
provozovat dopravu pouze o víkendu, bude mu udělena licence 
pouze pro období víkendů a podmínky pro udělení licence 
v ostatní dny dopravní úřad vůbec nebude posuzovat. 
 

 2) Čl. I  bod 12 – k § 12: 
a) Novelizace licenčního řízení neznamená pro 

dopravní úřady u mezikrajských linek 
zjednodušení administrativy. Navrhujeme, aby 
nadále i u dopravy provozované v celém 
rozsahu na základě smlouvy o veřejných 
službách (dále jen „plně dotovaná linka“) 
v případě mezikrajské linky měl příslušný 
dopravní úřad povinnost vyžádat si závazné 
stanovisko dotčeného dopravního úřadu a toto 
stanovisko (jež by muselo být vydáno) obecně 
bylo závazné i v části stanovení vedení linky, 
tzn. umístění zastávek a trasy linky 
(samozřejmě nemůže být plně závazné 
v případě, kdy dotčený dopravní úřad stanoví 
jakoukoliv podmínku nad rámec zákona). 
V opačném případě by příslušný dopravní 

Akceptováno jinak 
Zákon stanoví podmínky, za kterých se licence  uděluje. Obsah 
závazného stanoviska by se měl vztahovat jen k těmto 
podmínkám, neboť ostatní vyjádření by zůstala nevyužitelná. 
Tato úprava směřuje k odstranění současného nevyhovujícího 
stavu, kdy jsou zákonem vyžadována vyjádření ke skutečnostem, 
která nejsou pro rozhodnutí nijak určující. Návrh nicméně 
ponechává možnost vyžádat si vyjádření ke skutečnostem 
podstatným pro vedení řízení i od dalších úřadů, a to ve všech 
řízeních (tj. i tam, kde není vyžadováno závazné stanovisko). 
Seznam úřadů, od kterých bude možné si vyjádření vyžádat, bude 
rozšířen (mj. i o ostatní dopravní úřady) a formálně pro všechna 
řízení koncentrován do § 17a. V rámci tohoto mechanismu bude 
možné vyžadovat mj. i údaje o souladu s uzavřenými smlouvami 
o veřejných službách. 
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úřad musel posoudit skutečnosti, týkající se i 
území jiného kraje bez dostatečných místních 
znalostí, a některé skutečnosti si stejně ověřit 
u dotčeného dopravního úřadu nebo jiných 
subjektů (a požádat  
o zaslání podkladů). Jednalo by se zejména o 
následující skutečnosti: 
Jedná se na území jiného kraje skutečně o 
plně dotovanou linku a na jaké období je 
smlouva uzavřena? 
Bylo označení zastávek na území jiného kraje 
stanoveno místní nebo přechodnou úpravou 
provozu? 
V případě, že zastávka má více odjezdových 
stání, které konkrétní odjezdové stání má 
dopravce využívat? 
Je vedení linky v souladu se smlouvou o 
veřejných službách, kterou jiný kraj uzavřel? 
Jak se takový soulad s ohledem na náležitosti 
smlouvy posuzuje? Museli bychom mít 
k dispozici smlouvy jiného kraje. 
Stavební nebo dopravně technické vlastnosti 
pozemních komunikací na trase linky (nosnost 
mostů, podjezdná výška, omezení tonáže 
vozidel, aktuální číslování komunikací atd.) 
umožňují provozování linky dle žádosti?  

Z důvodů výše uvedených považujeme stanovisko 
dotčeného dopravního úřadu za důležitý podklad pro 
licenční řízení, mělo by obsahovat stanovení trasy, 
přehled zastávek (s uvedením, zda jejich označení 
bylo stanoveno místní úpravou provozu), a mělo by 
být závazné ve všech jeho částech (nejen z pohledu 
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nadbytečnosti nebo negativních ekonomických 
dopadů), a to jak u plně dotované linky, tak u 
částečně dotované nebo zcela nedotované linky. 
Ustanovení odstavce 3 je potom nemožné  
a z § 12 by mělo být vypuštěno. 

 Mezi dotčené subjekty v odst. 5 navrhujeme doplnit i 
Policii ČR, a to po dobu přechodného období 
uvedeného v Čl. II. V opačném případě by byl 
regulérní vznik jakékoliv zastávky bez jakéhokoliv 
posouzení jejího umístění z hlediska bezpečnosti 
silničního provozu a bezpečnosti cestujících, protože 
označení zastávky zatím nemusí být stanoveno 
místní nebo přechodnou úpravou provozu. Který 
subjekt by byl po dobu přechodného období 
kompetentní posoudit a kvalifikovaně rozhodnout, 
zda je umístění zastávky bezpečné? 

Akceptováno jinak 
Navržená úprava zastávek bude na základě výsledků 
připomínkového řízení revidována. U stávajících zastávek, které 
budou uvedeny v platných licencích ke dni nabytí účinnosti 
novely zákona, bude v přechodných ustanoveních zakotvena 
nevyvratitelná domněnka, že na nich dopravní značení stanoveno 
bylo (tato změna vychází mj. z projednání celé problematiky 
s dopravní policií). O stávajících zastávkách ve svém územním 
obvodu tedy budou mít dopravní úřady přehled ze své úřední 
činnosti, v rámci jiných územních obvodů si mohou vyžádat 
informace od jiných dopravních úřadů. Ministerstvo dopravy má 
rovněž v úmyslu zajistit přizpůsobení seznamu zastávek 
vedeného v CIS JŘ těmto novým pravidlům.  
Při hodnocení nově zřizovaných zastávek si pak při prvním 
udělení licence na lince, která s touto zastávkou počítá, si 
dopravní úřad může vyžádat vyjádření mj. od vlastní či správce 
dotčené pozemní komunikace, který má tyto informace k 
dispozici (svislé dopravní značení je součástí pozemní 
komunikace) – viz § 17a návrhu, pokud tuto informaci již nemá 
ze své úřední činnosti či není doložena dopravcem v rámci 
žádosti o udělení či změnu licence. 
 
Přechodné ustanovení bude upraveno následovně: 
 
„U zastávek využívaných ke dni účinnosti tohoto zákona linkovou 
osobní dopravou se označení zastávky považuje za stanovené 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNABNFHA7S)



60 
 

místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních 
komunikacích postupem podle jiného právního předpisu.“ 

 3) Čl. I  bod 12 – k § 13: 
a) k odst. 1 písm. a) 

Dopravní úřad licenci udělí, pokud označení 
zastávek bylo stanoveno místní úpravou 
provozu. Takové stanovení není součástí 
žádosti dopravce, je nutno si jej tedy vyžádat. 
Je třeba dořešit a jasně stanovit: 
• Kdo je povinen požádat o stanovení 

dopravního značení zastávky a kdo tedy 
ponese náklady spojené s osazením 
dopravní značky? Měla by to být ve většině 
případů obec, případně jiný subjekt, 
v jehož zájmu se zastávka zřizuje. 
Dopravní značení zastávky by mohlo mít 
zhruba podobu dnešního označníku 
zastávky, kde bude moci dopravce umístit 
jízdní řády, mělo by tedy obsahovat i 
„zařízení pro vyvěšení jízdního řádu“. 
V opačném případě obec na základě 
stanovení dopravního značení umístí 
dopravní značku zastávky na sloupku a 
dopravci umístí na zastávce další sloupky, 
na kterých vyvěsí jízdní řády. 

• Dnes jsou zastávky označeny označníkem 
doplněným dopravní značkou, vše ve 
většině případů v majetku dopravce. 
Pokud tento dopravce neuspěje ve 
výběrovém řízení (již probíhají nebo budou 
zahájeny v roce 2017), své označníky 

Akceptováno jinak 
Jak bylo zmíněno, navržená úprava zastávek bude na základě 
výsledků připomínkového řízení revidována. Stávající zastávky, 
které budou uvedeny v platných licencích ke dni nabytí účinnosti 
novely zákona, budou považovány za schválené. Stanovování 
dopravního značení se tedy bude týkat pouze nově vznikajících 
zastávek. Stanovování (popř. umisťování) dopravního značení 
(místní úprava) probíhá v režimu zákona č. 361/2000 Sb., 
fyzického umístění stanovené dopravní značky se pak dotýká i 
zákon č. 13/1997 Sb. (svislé dopravní značení je součástí 
pozemní komunikace). Podoba dopravního značení je určena 
vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích – zejm. dopravní značky IJ 4a a IJ 
4b. Lze konstatovat, že v zásadě již dnes by měly být tedy 
zastávky osazeny příslušnou dopravní značkou v režimu 
uvedených zákonů a dopravní značka by měla setrvat na místě i 
v případě změny dopravce užívajícího zastávku (odstraněna by 
měla být jen v případě zrušení stanovení místní úpravy). 
Jak již bylo výše uvedeno, v přechodných ustanoveních bude pro 
již existující zastávky zavedena nevyvratitelná domněnka, že 
stanovení místní úpravy v režimu zákona č. 361/2000 Sb. 
proběhlo (dle projednání s dopravní policií tento přístup v zásadě 
odpovídá stávající praxi). Fyzické osazení značky (tam, kde 
doposud není) poté bude záležitostí dohody dopravce (popř. obce 
nebo kraje) s vlastníkem popř. provozovatelem pozemní 
komunikace. 
U nově zřizovaných zastávek může svým podnětem stanovení 
místní úpravy (dopravního značení) postupem podle zákona č. 
361/2000 Sb. iniciovat jak dopravce, tak případně i obec nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNABNFHA7S)



61 
 

odstraní. Nový dopravce nemá povinnost 
označit zastávku, ale pouze vyvěsit jízdní 
řád na zařízení pro vyvěšení jízdního řádu. 
Po dobu dle přechodných ustanovení 
potom nebude zastávka označena ani 
označníkem ani dopravní značkou, ale 
max. čekárnou nebo zařízením pro 
vyvěšení jízdního řádu. 

Odhadujeme, že u cca 90 % zastávek na území 
Olomouckého kraje neexistuje doklad o stanovení 
dopravního značení. V kraji existují zastávky, které 
jsou dnes označeny označníkem pouze v jednom 
směru, v opačném směru označník, dopravní značka 
a jízdní řád chybí. 

kraj (např. u dotované dopravy), u účelových komunikací jde 
opět o dohodu s vlastníkem pozemní komunikace. 
Dopravní úřady si dále budou moci v rámci řízení o udělení 
licence vyžádat vyjádření mj. vlastníka nebo správce pozemní 
komunikace o tom, zda bylo dopravní značení stanoveno (s 
ohledem na uvedenou změnu přechodných ustanovení se bude 
týkat nově zřizovaných zastávek). 
 Co se týče zveřejňování jízdního řádu, bude změnou vyhlášky č. 
294/2015 Sb. výslovně připuštěna možnost umístit jízdní řád na 
konstrukci (tyči) této dopravní značky. 

 a) k odst. 1 písm. b) 
Dopravní úřad licenci neudělí, pokud dopravce 
opakovaně porušil povinnosti stanovené zákonem. I 
tuto skutečnost je nutno v každém řízení ověřit. Při 
udělení licence se bude striktně přihlížet na případné 
porušení povinností dopravcem. V době platnosti 
smlouvy se však k porušení povinností přistupuje 
odlišně – je na dopravním úřadu, aby zvážil veřejný 
zájem na zajišťování přepravních potřeb. Pokud byl 
dopravce vybrán ve výběrovém nebo nabídkovém 
řízení, byla s ním uzavřena smlouva a požádá o 
licenci, přičemž dopravní úřad zjistí, že v posledních 
3 letech porušil povinnosti dopravce, navrhujeme, 
aby i v tomto případě dopravní úřad mohl přihlédnout 
k veřejnému zájmu a přes tuto skutečnost licenci 
mohl udělit. 

Vysvětleno 
V daném směru se právní úprava nemění, zůstává stávající 
úprava.  
Pokud se má z moci úřední odejmout udělená licence, jedná se o 
zásah do pravomocného rozhodnutí a práv dopravce nabytých 
v dobré víře, je tedy důvodné zvolit mírnější přístup než při 
udělování nové licence. 
Pokud jde o dopravce vybraného v nabídkovém či výběrovém 
řízení, který by následně neměl splňovat podmínky pro udělení 
licence, je na příslušném objednateli veřejných služeb, aby tuto 
problematiku ošetřil v zadávacích podmínkách či uzavírané 
smlouvě. 

 a) k odst. 1 písm. c) Vysvětleno 
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Dopravní úřad licenci udělí, pokud je vedení linky 
v souladu se smlouvou. Otázkou je, jak má vypadat 
proces posouzení souladu se smlouvou (ve smlouvě 
není uváděno vedení linek, objednávka je vymezena 
např. jízdním řádem, návrh jízdního řádu však 
dopravce k žádosti o licenci nepřikládá).   

Legislativní zkratka „vedení linky“ je v § 11 odst. 2 písm. c) 
zákona v navrhovaném znění vymezena jako trasa linky, včetně 
zastávek pro nástup a výstup, jejich úplné názvy a určení výchozí 
a cílové zastávky. Pokud je ve smlouvě objednaný dopravní 
výkon vymezen odkazem na jízdní řád, lze z daného jízdního 
řádu všechny tyto údaje zjistit – tzn. lze porovnat jízdní řád 
přiložený ke smlouvě a vedení linky obsažené v žádosti o udělení 
licence. 
Dále bude rozšířena možnost žádat v každém řízení o vyjádření 
ke skutečnostem podstatným pro řízení ostatní dopravní úřady (tj. 
nejen v případě, kdy návrh předpokládá vydání závazného 
stanoviska). Ve složitějších případech, kdy jde o smlouvu 
uzavřenou jiným krajem, bude možné vyžádat i ke zhodnocení 
souladu se smlouvou vyjádření příslušného dopravního úřadu. 

 1) Čl. I  bod 15 – k § 16b: 
Mezi dotčené subjekty v odst. 5 navrhujeme doplnit i 
Policii ČR, a to po dobu přechodného období 
uvedeného v Čl. II. V opačném případě by byl 
regulérní vznik jakékoliv zastávky bez jakéhokoliv 
posouzení jejího umístění z hlediska bezpečnosti 
silničního provozu a bezpečnosti cestujících, protože 
označení zastávky zatím nemusí být stanoveno 
místní nebo přechodnou úpravou provozu. Který 
subjekt by byl po dobu přechodného období 
kompetentní posoudit a kvalifikovaně rozhodnout, 
zda je umístění zastávky bezpečné? 

Akceptováno jinak 
Navržená úprava zastávek bude na základě výsledků 
připomínkového řízení revidována. Stávající zastávky, které 
budou uvedeny v platných licencích ke dni nabytí účinnosti 
novely zákona, budou považovány ve smyslu zákona o 
pozemních komunikacích za schválené. 

 4) Čl. I  bod 16 – k § 16f: 
a) Posoudit u mezikrajské linky, zda je jízdní řád 

v rozporu s prostorovými parametry zastávek 
na území jiného kraje a jejich časovým 

Akceptováno jinak 
I v případě licence na plně dotovanou dopravu bude zakotvena 
možnost vyžádat si stanoviska subjektů, obdobně jako v případě 
licencí na komerční a smíšenou dopravu. Jelikož se však u 
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využitím vozidly jiných linek, je velmi 
problematické, protože takovými informacemi 
příslušný dopravní úřad nedisponuje. I 
z tohoto důvodu považujeme stanovisko 
dotčeného dopravního úřadu v rámci 
licenčního řízení za potřebné. 
Dále je otázkou, proč opakovaně zkoumat 
soulad jízdního řádu se smlouvou, když to 
teoreticky bylo provedeno v rámci licenčního 
řízení a případné omezující podmínky jsou 
vyjádřeny v licenci. 

Princip „kdo dřív požádá o schválení JŘ, ten bude 
smět zastávku obsluhovat“ (až do naplnění její 
kapacity), není v pořádku. Minimálně by měla být 
upřednostněna dotovaná linka před komerční. Navíc 
současně mohou dva dopravní úřady schvalovat dva 
a více jízdních řádů, které obsluhují tutéž zastávku. 
Jak se v takovém případě jeden dopravní úřad dozví 
o úkonech druhého dopravního úřadu? 

dopravy v závazku veřejné služby již nebude posuzovat souběh 
s jinou dopravou v závazku veřejné služby, nebude se jednat o 
formu závazného stanoviska, nýbrž vyjádření. 
Co se týče posuzování souladu jízdního řádu se smlouvou, jedná 
se o to, aby na licenci na plně dotovanou dopravu nebyly 
provozovány komerční spoje. Ustanovení § 16f odst. 2 bude 
přeformulováno ve smyslu uplatněné připomínky následovně: 

 (2) Není-li v odstavci 4 stanoveno jinak, dopravní úřad nebo 
Ministerstvo dopravy jízdní řád nebo jeho změnu schválí, pokud 
d) obsahuje pouze spoje podle smlouvy o veřejných službách 
v přepravě cestujících31), jde-li o linkovou dopravu na základě 
smlouvy o veřejných službách nebo mezinárodní dopravu na 
základě smlouvy o veřejných službách. 
 
Pokud jde o poslední část připomínky, zůstává de facto 
zachována stávající úprava, pouze se důvody pro neschválení 
jízdního řádu přesunují z vyhlášky o jízdních řádech přímo do 
zákona o silniční dopravě tak, aby legislativní konstrukce 
schvalování jízdních řádů byla v souladu s ústavními zásadami 
rozhodování o právech a povinnostech. Oproti stávající úpravě je 
navíc daný důvod pro neschválení jízdního řádů zúžen tak, že 
jízdní řád není „zjevně“ v rozporu s prostorovými parametry 
zastávek a jejich časovým využitím vozidly jiných linek – 
předpokládá se tedy, že dopravní úřady přistoupí k neschválení 
jízdního řádu spíše ojediněle, pouze v nejodůvodněnějších 
případech. Nepředpokládá se, že by si dopravní úřad musel 
v každém případě zjišťovat dané skutečnosti prostřednictvím 
ostatních úřadů, ale vztahuje se pouze na situaci, kdy je to jemu 
samotnému zjevné. Možnost obrátit se i při schvalování jízdního 
řádu na jiné úřady s žádostí o vyjádření nicméně bude do návrhu 
doplněna. 
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Kraj 
Jihomoravský 

§ 13 odst. 1 písm. a), § 16c odst. 1 písm. a) a čl. II 
odst. 2 přechodných ustanovení: 

Požadujeme ust. § 13 odst. 1 písm. a) a § 16c odst. 1 
písm. a) zákona doplnit o následující větu: 

„U všech autobusových zastávek existujících ke dni 26. 
2. 2017 se pro účely tohoto zákona jejich označení 
považují za stanovená místní úpravou provozu na 
pozemních komunikacích postupem podle jiného 
právního předpisu“. 

 

 S ohledem na navrhované doplnění ust. § 13 odst. 1 
písm. a) zákona pak navrhujeme také čl. II odst. 2 
přechodných ustanovení vypustit. 

Akceptováno 
Navržená úprava zastávek bude na základě výsledků 
připomínkového řízení revidována. Stávající zastávky, které 
budou uvedeny v platných licencích ke dni nabytí účinnosti 
novely zákona, budou považovány za schválené. V tomto smyslu 
bude upraveno přechodné ustanovení: 
 
„U zastávek využívaných ke dni účinnosti tohoto zákona linkovou 
osobní dopravou se označení zastávky považuje za stanovené 
místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních 
komunikacích postupem podle jiného právního předpisu.“ 
 

 § 2 odst. 12 a § 18c odst. 1: 

V § 2 odst. 12 zákona požadujeme nahrazení stávající 
definice náhradní autobusové dopravy následující definicí: 
„Náhradní autobusová doprava je linková osobní doprava 
provozovaná namísto přerušené, omezené nebo zastavené 
drážní dopravy na dráze celostátní, regionální, tramvajové, 
trolejbusové nebo na dráze speciální1a)“. 

V § 18c odst. 1 zákona požadujeme provést úpravu 
ustanovení následujícím způsobem: „Provozovatel drážní 
dopravy na dráze celostátní, regionální, tramvajové, 
trolejbusové nebo speciální je oprávněn provozovat 

Částečně akceptováno 
Připomínku lze z části akceptovat ve vztahu k časově 
ohraničenému omezení provozování drážní dopravy podle § 23b 
a 38 zákona o dráhách. Ve vztahu k zastavení drážní dopravy 
podle §38 zákona o dráhách ovšem připomínku bez dalšího 
akceptovat nelze, neboť zastavení drážní dopravy na dráze má 
standardně časově neomezený charakter a v takovém případě 
nelze hovořit o náhradní dopravě. 

§ 2 
(12) Náhradní autobusová doprava je linková osobní doprava 
provozovaná namísto dočasně přerušené nebo dočasně omezené 
drážní dopravy na dráze celostátní, regionální, tramvajové, 
trolejbusové nebo na dráze speciální1a). 
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náhradní autobusovou dopravu za přerušenou, omezenou 
nebo zastavenou drážní dopravu na dráze“. 

 Důvodem našeho požadavku je vytvoření souladu mezi 
zákonem o silniční dopravě a zákonem o drahách, neboť zákon 
o drahách stanovuje několik pojmů pro „přerušení“ drážní 
dopravy. Jedná se o vlastní přerušení stanovené v § 36 písm. g) 
zákona č. 266/1994 Sb., o drahách a o omezení drážní dopravy 
či zastavení drážní dopravy podle § 38 zákona č. 266/1994 Sb., 
o drahách, přičemž ve všech uvedených případech může nastat 
potřeba zajištění náhradní autobusové dopravy. Dnes účinné 
znění zákona o silniční dopravě, které neobsahuje definici 
„přerušení“ drážní dopravy, však při striktním výkladu 
opírajícím se o terminologii zákona o dráhách neumožňuje pod 
definici náhradní autobusové dopravy podřadit náhradní 
autobusovou dopravu provozovanou v případě omezení či 
zastavení drážní dopravy, což může v praxi přinášet problémy. 

 
§ 18c 

Provozovatel drážní dopravy na dráze celostátní, regionální, 
tramvajové, trolejbusové nebo speciální je oprávněn provozovat 
náhradní autobusovou dopravu za přerušenou nebo dočasně 
omezenou drážní dopravu na dráze. 

 § 10 odst. 2: 

V poslední větě požadujeme prodloužit dobu pro 
provozování linkové osobní dopravy bez licence na 60 
dnů. 

 Důvodem požadované úpravy je sjednocení uvedené doby 
s 60denní lhůtou pro udělení licence dopravním úřadem 
uvedenou v § 11 odst. 3 zákona, čímž dojde ke zvýšení právní 
jistoty jak dopravce, tak objednatele veřejných služeb, v tom 
smyslu, že během lhůty, po kterou je dopravce oprávněn 
provozovat linkovou osobní dopravu bez licence, by zároveň 
měl dopravní úřad o udělení licence rozhodnout. 

Akceptováno 
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 § 11 odst. 2 písm. b): 

Navrhované ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona požadujeme 
změnit následovně: „jde-li o linkovou osobní dopravu, 
která bude v celém rozsahu provozována na základě smluv 
o veřejných službách v přepravě cestujících31) (dále jen 
„linková doprava na základě smluv o veřejných 
službách“), údaj o této skutečnosti a údaje nutné 
k identifikaci těchto smluv,“. 

Zde uvedené změny (převedení smluv do množného čísla) 
požadujeme z důvodu, že dopravce může na jedné lince 
veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní provozované 
na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících provozovat různé spoje nebo jejich různé úseky 
dle uzavřených různých smluv o veřejných službách 
v přepravě cestujících. Takto se např. v IDS JMK děje 
v případech, kdy jsou na jedné lince různé spoje 
provozovány dle různých smluv o veřejných službách 
v přepravě cestujících uzavřených stejným dopravcem 
s Jihomoravským krajem, protože různé spoje na jedné 
lince byly předmětem různých zadávacích řízení na výběr 
dopravců nebo byly sice předmětem stejného zadávající 
řízení, ale v něm předmětem různých výběrových skupin a 
na základě průběhu příslušného zadávacího řízení bylo na 
jeho základě ve výsledku uzavřeno s jedním dopravcem 
více smluv o veřejných službách v přepravě cestujících (na 
provoz spojů z různých výběrových skupin jednoho 
zadávacího řízení byly se stejným dopravcem uzavřeny 
různé smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících). Dalším případem jsou pak mezikrajské linky, 
kdy jeden objednavatel neobjednává výkony na 

Akceptováno 
Ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) bude upraveno následovně: 
b) jde-li o linkovou osobní dopravu, která bude v celém rozsahu 
provozována na základě jedné nebo více smluv o veřejných 
službách v přepravě cestujících31) (dále jen „linková doprava na 
základě smlouvy o veřejných službách“), údaj o této skutečnosti a 
údaje nutné k identifikaci těchto smluv, 
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příslušných spojích v celé jejich délce bez ohledu na 
skutečnost, po území kterého kraje je příslušný úsek spoje 
vedený, ale každý z krajů si objednává výkony jen po 
území svého kraje, ale výsledkem je, že všechny spoje na 
příslušné lince v celé své délce jsou provozovány na 
základě uzavřených smluv o veřejných službách 
v přepravě cestujících. Vydávání několika licencí na 
fakticky jednu linku jen z důvodu, že různé spoje této 
linky jsou provozovány na základě uzavřených různých 
smluv o veřejných službách v přepravě cestujících, 
považujeme za naprosto nevhodné, neplnící žádný účel a 
jen zvyšující administrativu dopravních úřadů. V případě, 
že jsou pak různé úseky jednoho spoje provozovány na 
základě uzavřených různých smluv o veřejných službách 
v přepravě cestujících, tak je nezbytně nutné, aby byly tyto 
spoje provozovány na základě jedné licence udělené 
dopravním úřadem. 

 § 11 odst. 2 písm. c): 

Před slova „trasu linky“ požadujeme doplnit slovo 
„rámcově“. 

Doplnění ust. § 11 odst. 2 písm. c) zákona požadujeme 
proto, že v případě trasy linky považujeme za plně 
dostačující její rámcové uvedení, jak se dnes pravidelně 
děje u mezinárodní linkové dopravy. Dnešní stav, kdy je 
zvykem, že se u vnitrostátních linek trasy linky v licenci 
uvádí výčtem všech pozemních komunikací na její trase, 
považujeme za přežitý a zbytečně složitý. Navíc v případě 
tvorby dopravních kongescí na pozemních komunikacích, 
kdy řidič autobusu dnes mnohdy jen velmi obtížně 
průjezdný úsek pozemní komunikace objíždí po jiných 

Akceptováno jinak 
Uvedení trasy linky, nikoli jen rámcové, je požadováno již 
stávající úpravou, předkladatel v daném směru neshledává 
důvody pro změnu. 
Budou však rozšířeny možnosti, kdy se lze vedení linky podle 
licence odchýlit. Ustanovení § 16f odst. 5 bude upraveno spolu 
s ustanovením § 18 odst. 2 následovně: 

§ 16f 
(4) Jde-li o provozování dopravy podle § 18 odst. 2, 

předloží dopravce návrh výlukového jízdního řádu ke schválení 
bez zbytečného odkladu poté, co se o uzavření pozemní 
komunikace nebo o objížďce dozvěděl. Výlukový jízdní řád se 
schválí, jsou-li splněny podmínky podle odstavce 2 písm. b) a c) a 
je-li linka vedena odchylně od licence pouze v nezbytném rozsahu 
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pozemních komunikacích, se tímto jednáním dnes 
dopravce fakticky dopouští porušení zákona. Pro 
cestujícího je rozhodující, aby dopravce dodržel jízdní řád 
(zastávky, odjezdy a příjezdy), nikoliv zcela dokonale 
naplánovanou trasu. 

a v souladu s rozhodnutím o uzavírce nebo objížďce, bylo-li 
vydáno. Výlukový jízdní řád nahrazuje po dobu provozování 
dopravy podle § 18 odst. 2 jízdní řád schválený podle odstavce 2. 

§ 18 
(2 Je-li pozemní komunikace, po které je linka vedena, zcela nebo 
zčásti uzavřena nebo je-li nařízena objížďka podle zvláštního 
právního předpisu6), lze se od vedení linky podle licence odchýlit 
v nezbytném rozsahu a v souladu s rozhodnutím o uzavírce nebo 
objížďce, bylo-li vydáno. Je-li pozemní komunikace, po které je 
linka vedena, dočasně neprůjezdná, lze se od trasy linky podle 
licence v nezbytném rozsahu odchýlit. 

 § 13 odst. 1 písm. c): 

Navrhované ust. § 13 odst. 1 písm. c) zákona požadujeme 
změnit následovně: „vedení linky je v souladu se 
smlouvami o veřejných službách v přepravě cestujících31), 
jde-li o linkovou osobní dopravu provozovanou v celém 
rozsahu na základě těchto smluv.“. 

Zde uvedené požadujeme ze stejných důvodů, jako už 
jsme uvedli v odůvodnění našeho požadavku u § 11 odst. 2 
písm. b) zákona. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) bude upraveno následovně: 
c) vedení linky je v souladu se všemi smlouvami o veřejných 
službách v přepravě cestujících31),, na jejichž základě bude 
linková osobní doprava provozována, jde-li o linkovou dopravu 
na základě smlouvy o veřejných službách. 

 § 13 odst. 3 písm. a): 

Z ust. § 13 odst. 3 písm. a) zákona požadujeme vypustit 
slovo „zčásti“, protože dle smluv o veřejných službách 
v přepravě cestujících uzavřených na základě 
proběhnuvšího výběrového řízení, které proběhlo dle 
zákona o zadávání veřejných zakázek, je možné plnění 
smlouvy ze strany příslušného dopravce i tak, že 100 % 
smlouvy je plněno formou subdodávky. Není proto 

Vysvětleno 
Ustanovením čl. 4 odst. 7 nařízení EP a Rady (ES) č. 1370/2007, 
o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, 
je připuštěno využití subdodávek pouze do 50 %. Toto 
ustanovení se týká smluv o veřejných službách uzavřených po 
roce 2010. Pokud jde o starší smlouvy o závazku veřejné služby, 
lze připomenout, že provozovat veřejnou linkovou dopravu může 
pouze držitel licence. V případě 100 % subdodávek by o splnění 
této povinnosti bylo možno s úspěchem pochybovat, jednalo by 
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důvodné, aby této skutečnosti bránilo ust. zákona č. 
111/1994 Sb., když je tato skutečnost dle uzavřené 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
možná. 

Dále požadujeme v ust. § 13 odst. 3 písm. a) zákona 
změnit slovní spojení „... umožňuje-li to smlouva o 
veřejných službách v přepravě cestujících31), na jejímž... “ 
na „... umožňují-li to smlouvy o veřejných službách 
v přepravě cestujících31), na jejichž ...“ Zde uvedené 
požadujeme ze stejných důvodů, jako už jsme uvedli 
v odůvodnění našeho požadavku u ust. § 11 odst. 2 
písm. b) zákona. 

se minimálně o obcházení právní úpravy, a proto není jakkoli 
důvodné takový postup zákonem výslovně připouštět. 
Domníváme se, že licence představuje doklad osobnostní 
povahy, která by měl být spojen především s příslušným 
držitelem licence. Projevem této osobnostní povahy licence je 
např. skutečnost, že se při řízení udělení nebo odnětí licence 
posuzuje deliktní minulost dopravce, o jehož licenci se jedná 
(např. stávající § 12 odst. 2 písm. c) a § 15 písm. a) zákona nebo 
§ 13 písm. b) a § 15 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona 
v navrhovaném znění, popř. lze zmínit i dosavadní nemožnost 
přechodu licence coby právního aktu ad personam na 
nástupnického dopravce a nově navržení takové možnosti při 
zkoumání deliktní minulosti nástupnického dopravce podle § 14 
odst. 3 zákona v navrhovaném znění). I nadále proto trváme na 
ponechání slova „zčásti“, protože v opačném případě (kdy 
dopravu v plném rozsahu na lince zajišťuje subdodavatel) by 
podle názoru předkladatele měl být držitelem licence přímo tento 
subdodavatel. Jedná se o konstantní názor v této věci, kdy lze 
připomenout, že novelou č. 102/2013 Sb. bylo do § 13 doplněno 
písmeno g), kdy lze v licenci uvést podmínky, za kterých může 
provoz linky zčásti zabezpečovat jiný dopravce, a to pouze za 
předpokladu provázání s možností subdodávky ze smlouvy o 
veřejných službách. 
Pokud v praxi dochází k situaci, že dopravce má s objednatelem 
zavřenou smlouvu obvykle na několik linek, přičemž může nastat 
situace, že dopravce bude potřebovat využít subdodavatele 
(dlouhodobě či krátkodobě) i na zajištění provozu celé linky (což 
ale může pouze menší část celého předmětu uzavřené smlouvy), 
je z pohledu MD i tato věc řešitelná i za navrženého textu 
zákona. Z pojmu „zčásti“ nijak nevyplývá, že by muselo jít o část 
spojů v rámci jednoho časového okamžiku. Omezující podmínka 
může být vztažena k části výkonů během celé platnosti licence. 
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Samozřejmě vnímáme fakt, že dopravce může v určitém 
okamžiku dopravce potřebovat subdodavatele na zajištění 
provozu celé linky. Nemělo by jít však o natolik dlouhodobou 
záležitost, která by se kryla s dobou platnosti licence. Může být 
tedy například v pětileté licenci stanoveno, že během platnosti 
licence subdodavatel může zajistit až 90 % výkonů, což dává 
držiteli licence prostor pro vytvoření časových období, kdy 
výkony bude zajišťovat pouze subdodavatel. I nadále trváme na 
ponechání slova „zčásti“, protože v opačném případě by měl být 
držitelem licence přímo tento subdodavatel. 

 § 13 odst. 6 písm. b): 

Navrhované ust. § 13 odst. 6 písm. b) požadujeme změnit 
následovně: „na dobu platnosti smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících31), jde-li o linkovou osobní 
dopravu provozovanou v celém rozsahu na základě této 
smlouvy, pokud bude linka provozována na základě více 
smluv o veřejných službách v přepravě cestujících, tak na 
dobu platnosti dle té smlouvy, které končí platnost 
nejpozději.“ 

Zde uvedené požadujeme doplnit proto, aby licence 
v případě linek provozovaných na základě více smluv 
o veřejných službách v přepravě cestujících mohla 
být provozována na stejnou licenci až do doby, kdy 
skončí platnost poslední z těchto smluv. Opačný 
přístup by vedl pouze k nutnosti příslušné licence 
vydávat opakovaně a tím by naprosto nesmyslně 
zvyšoval administrativu dopravních úřadů. 
Připomínka souvisí s požadovanou úpravou ust. § 11 
odst. 2 písm. b). 

Akceptováno jinak 
Ze stávající podoby návrhu vyplývá, že režim „dotované licence“ 
se vztahuje pouze na linky provozované v celém rozsahu podle 
smlouvy (smluv) o veřejných službách. To znamená i po celou 
dobu trvání platnosti licence. Není jakkoli důvodné privilegovat 
některé smíšené licence a podřazovat je pod režim licencí 
vydaných na dopravu provozovanou plně v závazku veřejné 
služby. 
Předmětné ustanovení § 13 odst. 6 písm. b) však bude upraveno 
následovně: 
b) na dobu platnosti smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících31), na jejímž základě bude linková osobní doprava 
provozována, jde-li o linkovou dopravu na základě smlouvy o 
veřejných službách; bude-li tato doprava provozována na 
základě více smluv, uděluje se licence na dobu platnosti smlouvy, 
která má skončit nejdříve, 
 
Návrh však bude upraven tak, že v případě, že pozbyde platnosti 
jedna ze smluv, na jejímž základě je licence udělena, bude možno 
požádat o změnu licence spočívající v omezení jejího rozsahu, 
tak aby obsahovala pouze rozsah dopravy podle nadále platných 
smluv. V případě, že bude požádáno o takovou změnu licence a 
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změna bude schválena, k odejmutí licence nedojde. 
 Nové ust. § 14 odst. 4: 

Do ust. § 14 žádáme doplnit nový odst. 4 následujícího 
znění: 

„V případě změny názvů autobusových zastávek dopravní 
úřad provede změnu licence na provoz linky linkové 
osobní dopravy vnitrostátní v řízení zahájeném z podnětu 
správního orgánu. V tomto řízení je prvním úkonem řízení 
vydání rozhodnutí o změně licence. U tohoto rozhodnutí je 
vyloučen odkladný účinek odvolání.“. 

Zde uvedené požadujeme doplnit do ust. § 14 z důvodu, že 
ze zákona o silniční dopravě se vypouští možnost provést 
změnu licence ve správním řízení zahájeném z podnětu 
správního orgánu. Změna názvu zastávky je ale vzhledem 
k provozu linek linkové osobní dopravy vnitrostátní a 
právním jistotám dopravců tak marginální záležitostí, že je 
třeba umožnit dopravním úřadům, aby v případě, že k této 
skutečnosti dojde, mohli provést jednoduchým a rychlým 
způsobem změny licencí na provoz příslušných linek 
linkové osobní dopravy vnitrostátní, jejichž předmětem 
bude právě a jen přejmenování příslušných zastávek ve 
všech licencích na provoz linek linkové osobní dopravy 
vnitrostátní, ve kterých je tato zastávka obsažena. Bez 
tohoto doplnění ust. § 14 zákona o silniční dopravě by se 
mohlo velmi lehce stát, že na různých linkách linkové 
osobní dopravy vnitrostátní se budou stejné zastávky 
jmenovat různě, což je naprosto nežádoucí stav. 

Akceptováno jinak 
V návaznosti na uplatněnou připomínku bude doplněna možnost 
dopravního úřadu rozhodnout z moci úřední o změně licence 
spočívající ve změně názvu zastávky. Současně bude doplněna 
možnost dopravního úřadu rozhodnout v případě změna názvu 
zastávky z moci úřední i o změně jízdního řádu. 
Dále bude v návaznosti na připomínky jiných připomínkových 
míst upravena povinnost dopravce zveřejnit v zastávce schválený 
jízdní řád a název zastávky tak, že tato povinnost bude rozšířena 
o povinnost zajistit po celou dobu provozování dopravy 
zveřejnění jízdního řádu ve znění schválených změn. Podle této 
úpravy bude dopravce i v případě změny jízdního řádu 
v důsledku změny zastávky povinen zveřejnit změněný jízdní 
řád. 
Současně bude do zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, doplněna výjimka, dle 
níž změna licence spočívající výlučně ve změně názvu zastávky 
nebude předmětem poplatku. 

 
§ 14 

Na žádost držitele licence dopravní úřad rozhodne do 60 dnů ode 
dne podání žádosti  o změně licence. O změně licence 
spočívající výlučně ve změně názvu zastávky může dopravní 
úřad rozhodnout i bez návrhu. Na řízení o změně licence se 
použijí ustanovení § 12, § 13 odst. 1 písm. a) a c) a § 13 odst. 3 
až 5. Nedojde-li ke změně ve vedení linky, data zahájení provozu 
a podmínek stanovených podle § 13 odst. 3 písm. b) bodu 2. a § 
13 odst. 4 písm. a), ustanovení § 12 se nepoužije. 
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§ 16f 

(8) O změně jízdního řádu spočívající výlučně ve změně 
názvu zastávky může dopravní úřad nebo Ministerstvo 
dopravy rozhodnout i bez návrhu.  
 

§ 18 
(1) Dopravce ve veřejné linkové dopravě je povinen 
f) zřídit označník zastávky, pokud zastávka nebyla označníkem 
vybavena, na všech označnících vyvěsit schválený jízdní řád a 
název zastávky, zveřejnit v zastávce jízdní řád a název 
zastávky, v městské autobusové dopravě dále číslo linky, a po 
celou dobu provozování dopravy zajistit zveřejnění jízdního 
řádu ve znění jeho schválených změn; u zastávky městské 
autobusové dopravy určené pouze pro výstup cestujících není 
vyvěšení jízdního řádu a čísla linky povinné, 

 
Zákon č. 634/2004 Sb. 

Položka 34 

… 
Předmětem poplatku není 

3. Změna licence spočívající výlučně ve změně názvu 
zastávky 

 § 15 odst. 1 písm. a): 

Do bodu 2 požadujeme doplnit za slovo „opakovaně“ ještě 
slovo „závažně“. 

Akceptováno 
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Zde uvedené požadujeme proto, že porušením podmínek 
pro provozování dopravy stanovených v licenci je např. i 
zastavení mimo zastávku. Pokud by se tak stalo např. 
dvakrát, dopravní úřad by mohl licenci v tomto případě 
také odejmout. Tuto skutečnost považujeme za přílišnou 
„tvrdost zákona“ a vložením slova „závažně“ dojde ke 
změkčení tohoto ust. zákona a bude naplněn jeho význam, 
který by toto ust. zákona mělo mít. 

 § 15 odst. 1 písm. b) bod 2.: 

Navrhované ust. § 15 odst. 1 písm. b) bod 2. požadujeme 
změnit následovně: „smlouva o veřejných službách 
v přepravě cestujících31), na jejímž základě byla licence 
udělena, pozbyla platnosti, jde-li o linkovou osobní 
dopravu provozovanou v celém rozsahu na základě této 
smlouvy, v případě, že příslušná linka byla provozována 
na základě více smluv o veřejných službách v přepravě 
cestujících, pozbyla platnosti poslední z těchto smluv“.  

Zde uvedený požadavek na doplnění ust. § 15 odst. 1 
písm. b) bod 2. vyplývá z našich požadavků na úpravu 
ust. § 11 odst. 2 písm. b) a § 13 odst. 6 písm. b) a zajistí 
skutečnost, že příslušná licence na provoz linky linkové 
osobní dopravy vnitrostátní bude platná v případě linek 
provozovaných na základě více smluv o veřejných 
službách v přepravě cestujících až do skončení platnosti 
poslední ze smluv o veřejných službách v přepravě 
cestujících, dle kterých bude příslušná linka provozována. 

Akceptováno jinak 
 
Návrh však bude upraven tak, že v případě, že pozbyde platnosti jedna 
ze smluv, na jejímž základě je licence udělena, bude možno požádat o 
změnu licence spočívající v omezení jejího rozsahu, tak aby 
obsahovala pouze rozsah dopravy podle nadále platných smluv. 
V případě, že bude požádáno o takovou změnu licence a změna bude 
schválena, k odejmutí licence nedojde. 

 

 § 15 odst. 2 písm. c): 

Do zákona požadujeme doplnit ustanovení, aby v případě 

Vysvětleno 
Situace přechodu práv jednotlivce nabytých úředním 
rozhodnutím v případě jeho smrti na dědice (popř. jiné osoby) 
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úmrtí dopravce fyzické osoby, mohli dopravu na základě 
licence udělené zemřelé osobě po nějakou dobu 
provozovat její dědicové (tuto dobu je třeba stanovit 
s ohledem na skutečnost, aby dědicové měli dostatečný 
časový prostor k vyřízení živnostenského oprávnění na 
provozování osobní dopravy velkými vozidly a příslušné 
licence). 

Zde uvedené požadujeme z důvodu, aby v případě úmrtí 
dopravce fyzické osoby nedošlo ke skutečnosti, že linková 
osobní doprava bude jejím úmrtím muset být zastavena a 
z tohoto důvodu nebude zajištěna dopravní obslužnost 
území. 

není plně srovnatelná v případě licence a živnosti (koncese) 
k provozování osobní linkové dopravy. Koncese vystupuje coby 
obecný předpoklad, oprávnění k výkonu určité činnosti a § 13 
živnostenského zákona určuje několik kategorií osob, které i po 
smrti držitele živnosti mohou za určitých podmínek vykonávat 
podnikatelskou činnost na základě vydané koncese. Tuto 
skutečnost musí do 3 měsíců ode dne úmrtí oznámit příslušnému 
úřadu, jinak živnostenské oprávnění zaniká ke dni úmrtí držitele 
koncese. Rovněž pokud by osoba, která hodlá využít udělené 
koncese, nesplňovala podmínky (odborná způsobilost atd.) musí 
neprodleně určit odpovědného zástupce. 
 
Licence k provozování osobní linkové dopravy naproti tomu není 
obecným oprávněním k provozování podnikatelské činnosti, ale 
vztahuje se na konkrétní místně i časově určenou linku a s jejím 
udělením je spojeno nejen právo provozovat dopravu na lince, ale 
také povinnost tuto dopravu provozovat, a to kontinuálním 
způsobem. Situace je tedy dosti odlišná od možnosti využít 
udělenou koncesi ze strany dědiců (popř. jiných skupin osob) 
držitele koncese, jako přetrvávajícího oprávnění k provozování 
podnikatelské činnosti. Zde se nepředpokládá zajištění 
kontinuálního výkonu činnosti, naopak dědic má poměrně dlouhé 
období na zvážení, zda chce v živnosti pokračovat, či nikoliv. U 
licence, která je jak oprávněním, tak povinností, nelze 
předpokládat, že by zejm. v případě živnostníků - fyzických osob 
možnost přechodu licence na dědice zajistila kontinuální výkon 
dopravy na lince. Rovněž v případě dopravy na základě smlouvy 
o veřejných službách v přepravě cestujících nelze předpokládat, 
že by u živnostníků-fyzických osob v případě jejich úmrtí 
automaticky nastupoval do smluvních povinností dědic. Dále 
rovněž v případě, kdyby se dědic v rámci § 13 živnostenského 
zákona rozhodoval, zda „převezme“ koncesi, nicméně v rámci 
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tříměsíční lhůty ba se rozhodl, že nikoliv, koncese by zanikla 
k datu úmrtí jejího držitele. Případné provozování dopravy na 
základě licence, navázané na takto zaniklou koncesi, by se pak 
zřejmě stávala nezákonnou od okamžiku smrti držitele licence. 
S ohledem na výše uvedené má předkladatel za to, že v případě 
živnostníků – fyzických osob nemůže možnost přechodu licence 
pro případ jejich úmrtí na dědice zajistit kontinuální poskytování 
dopravy na lince a s ohledem na rozdílnou povahu obou 
rozhodnutí (konce vs. licence) by potenciálně vyvolávalo řadu 
problémů a není proto vhodné tuto úpravu do zákona o silniční 
dopravě doplňovat. 

 § 16a odst. 2 písm. b): 

Navrhované ust. § 16a odst. 2 písm. b) zákona požadujeme 
změnit následovně: „jde-li o mezinárodní osobní linkovou 
dopravu, která bude na území České republiky v celém 
rozsahu provozována na základě smluv o veřejných 
službách v přepravě cestujících31) (dále jen „mezinárodní 
doprava na základě smluv o veřejných službách“), údaj o 
této skutečnosti a údaje nutné k identifikaci těchto smluv,“. 

Důvody tohoto požadavku jsou stejné jako u požadavku na 
úpravu ust. § 11 odst. 2 písm. b), kde se hovoří o 
vnitrostátních linkách. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 16a odst. 2 písm. b) bude upraveno následovně: 
b) jde-li o mezinárodní osobní linkovou dopravu, která bude na 
území České republiky v celém rozsahu provozována na základě 
jedné nebo více smluv o veřejných službách v přepravě 
cestujících31) (dále jen „mezinárodní doprava na základě 
smlouvy o veřejných službách“), údaj o této skutečnosti a údaje 
nutné k identifikaci těchto smluv, 

 § 16a odst. 3: 

Ust. § 16a odst. 3 požadujeme upravit s ohledem na 
skutečnost, že není dle našeho názoru možno ze strany 
Ministerstva dopravy požadovat doručení licence od 
příslušného úřadu cizího státu pro vedení linky na území 
tohoto státu před vydáním licence ze strany Ministerstva 

Vysvětleno 
Tento požadavek je obsažen již v současné právní úpravě a 
odpovídá dlouholeté praxi, v níž nečiní žádné potíže. V případě 
jeho vypuštění by Ministerstvo dopravy nemělo možnost zjistit, 
zda cizí stát licenci skutečně vydal. Neshledáváme proto důvod 
pro změnu zaběhlé praxe. 
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dopravy. Pokud by stejnou podmínky měl i povolovací 
orgán cizího státu ve vztahu k České republice, tak by se 
příslušná licence na provoz mezinárodní linka stala 
nevydatelnou (důvodem by bylo, že by oba státy měly 
jako podmínku doručení licence toho druhého státu, a ani 
jeden z nich by tedy nemohl licenci vydat jako první). 

 § 16c odst. 1 písm. d): 

Navrhované ust. § 16c odst. 1 písm. d) zákona požadujeme 
změnit následovně: „vedení linky je v souladu se 
smlouvami o veřejných službách v přepravě cestujících31), 
jde-li o linkovou osobní dopravu provozovanou v celém 
rozsahu na základě těchto smluv.“. 

Zde uvedené požadujeme ze stejných důvodů, jako už 
jsme uvedli v odůvodnění našeho požadavku u ust. § 11 
odst. 2 písm. b) zákona a jedná se o ekvivalent připomínky 
uvedené k  ust. § 13 odst. 1 písm. c) u vnitrostátní 
dopravy. 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 16c odst. 1 písm. d) bude upraveno následovně: 
c) vedení linky je v souladu se všemi smlouvami o veřejných 
službách v přepravě cestujících31),, na jejichž základě bude 
linková osobní doprava provozována, jde-li o mezinárodní 
dopravu na základě smlouvy o veřejných službách. 

 § 16d odst. 3: 

Do ust. § 16d odst. 3 požadujeme doplnit, že se užije 
obdobně také ust. § 14 odst. 4. 

Zde uvedené požadujeme z důvodů změn názvů zastávek, 
jejichž provedení je třeba zajistit i u licencí na provoz 
linek linkové osobní dopravy mezinárodní, a to stejně, 
jako u linek linkové osobní dopravy vnitrostátní. 

Akceptováno jinak 
Obdobně jako v případě vnitrostátní linkové dopravy bude i u 
mezinárodní linkové dopravy doplněna možnost Ministerstva 
dopravy rozhodnout v případě změny názvu zastávky o změně 
licence z moci úřední. Úprava změny jízdního řádu v takovém 
případě a výjimka z povinnosti k úhradě poplatku je společná pro 
oba typy dopravy (blíže viz vysvětlení k výše uvedené 
připomínce).  

 
§ 16d 

Na žádost držitele licence Ministerstvo dopravy rozhodne o 
změně licence. O změně licence spočívající výlučně ve změně 
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názvu zastávky může dopravní úřad rozhodnout i bez návrhu. 
Na řízení o změně licence se použijí ustanovení § 16b, §16c odst. 
1 písm. a) a c) a § 16c odst. 3 až 5 obdobně a ustanovení § 16a 
odst. 2 a 3 se použijí přiměřeně. Nedojde-li ke změně ve vedení 
linky, data zahájení provozu a podmínek stanovených podle § 16c 
odst. 3 písm. b) bodu 2 a § 16c odst. 4 písm. a), ustanovení § 16b 
se nepoužije. 

 § 18a odst. 1: 

Požadujeme nahradit stávající definici pověřené osoby 
následovně: „Řidič a průvodčí vozidla veřejné linkové 
dopravy a jiná osoba vybavená průkazem, popřípadě též i 
kontrolním odznakem nebo štítkem dopravce, či vybavená 
průkazem, popřípadě též i kontrolním odznakem nebo 
štítkem subjektu zmocněného dopravcem k činnostem dle 
tohoto ustanovení (dále jen "pověřená osoba") je 
oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění 
jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy a 
bezpečnosti ostatních cestujících.“ 

Důvodem našeho požadavku je skutečnost, že řada krajů 
využívá pro činnosti související s dopravní obslužností 
koordinátory integrovaných dopravních systémů (např. 
KORDIS JMK, a.s. v Jihomoravském kraji), kteří 
nenaplňují definici dopravce, neboť neprovozují silniční 
dopravu. Dle stávajícího stavu však koordinátor, jako 
zástupce objednatele (kraje) provádí úkony, jež zákon 
svěřuje pověřené osobě (zejména přepravní kontrola). Tato 
skutečnost vychází ze smluv uzavřených mezi dopravci a 
koordinátorem, v nichž dopravce zmocňuje koordinátora 

Vysvětleno 
Jelikož pověřená osoba má ze zákona pravomoci vůči cestujícím, 
např. vyloučit cestujícího z přepravy, uložit cestujícímu zaplatit 
přirážku, vyžadovat od cestujícího osobní údaje, udílet pokyny 
apod., cestující si musí být jist, že osoba, která vůči němu takto 
vystupuje, je skutečně pověřenou osobou. Není vyloučeno, aby 
dopravce k výkonu dané činnosti zmocnil externí 
spolupracovníky, popř. i právnickou osobu, vždy však dopravce 
musí zajistit, aby tyto osoby byly vybaveny příslušnými odznaky. 
Závisí pak na obsahu smluv, jak odznak a průkaz dopravce resp. 
dopravců budou vypadat. 
MD zastává názor, že pověřená osoba musí být jednoznačným, 
jednoduchým a pro cestujícího prokazatelným způsobem schopna 
prokázat svá oprávnění. Dle platného zákona musí být pověřená 
osoba vybavena odznakem a průkazem dopravce (byť se nemusí 
jednat o zaměstnance dopravce), tedy všechny pověřené osoby u 
jednoho dopravce jsou označeny stejným způsobem (stejným 
způsobem prokazují své oprávnění). Tento stav považuje MD za 
účelný a žádoucí. Pokud by pověřené osoby u jednoho dopravce 
mohly být vybaveny různými doklady a prokazovaly by své 
oprávnění různým způsobem, cestující – a ostatně i dopravce – 
by měl velmi ztíženou možnost ověřit si, zda ten, kdo se 
prokazuje odznakem, štítkem nebo průkazem je skutečně pověřen 
dopravcem k výkonu této činnosti nebo nikoliv. Takový stav není 
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k plnění úkonů prováděných pověřenou osobou. Z tohoto 
důvodu považujeme za účelné, aby bylo v uvedeném 
ustanovení zákona výslovně uvedeno, že pověřenou 
osobou může být i subjekt zmocněný dopravcem.  

Zároveň považujeme z praktických důvodů za účelné 
stanovit, že dokladem pověřené osoby je průkaz vystavený 
dopravcem či zmocněným subjektem (aby tento zmocněný 
subjekt nemusel být pro řádný výkon své činnosti vybaven 
svazkem průkazů vystavených všemi dopravci, kteří 
v systému dopravu provozují), přičemž tento průkaz je 
možné (dle zvyklostí dopravce či zmocněného subjektu) 
doplnit o kontrolní odznak či o štítek (jmenovku). 
Důvodem je skutečnost, že průkaz obsahuje podrobnější 
údaje o pověřené osobě, na základě kterých lze pověřenou 
osobu lépe identifikovat. Používání kontrolních odznaků, 
popřípadě štítků bychom navrhovali ponechat na vůli 
dopravců (zmocněných subjektů). 

pro MD akceptovatelný. 
 

 § 18c odst. 2: 

Stávající odstavec 2 zákona požadujeme vypustit a 
nahradit novým odstavcem následujícího znění: 

„(2) Na provoz náhradní autobusové dopravy za 
přerušenou, omezenou nebo zastavenou drážní dopravu na 
dráze se licence na provozování linkové osobní dopravy 
dle tohoto zákona neuděluje.“ 

Požadavek na vypuštění ze zákona stávajícího ust. § 18 
odst. 2 vychází ze zkušeností, že vydávání licencí na linky 
náhradní autobusové dopravy je zcela samoúčelné a neplní 
žádnou regulační funkci, kterou by licence měla plnit. 

Vysvětleno  
Předkladatel nespatřuje důvody ke změně daného ustanovení. 
S ohledem na pravidelnost poskytování přepravních služeb na 
určité trase ve shodě se stávajícím právním stavem předkladatel 
nepovažuje za samoúčelné vyžadovat licence i u náhradní 
autobusové dopravy.  Licenčním řízení je zajištěna i určitá 
ochrana režimu linkové dopravy, kdy se již předkladatel setkal se 
úvahami drážních dopravců využít režim náhradní autobusové 
dopravy k možnému obcházení pravidel pro zajišťování 
veřejných služeb v linkové osobní dopravě. Na základě výsledků 
připomínkového řízení nicméně dojde k prodloužení možnosti 
provozovat v daném případě dopravu bez licence na 60 dnů, což 
je obecná lhůta pro udělení licence dopravním úřadem. 
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Rovněž odsouhlasování zastávek náhradní autobusové 
dopravy Policí České republiky považujeme za 
nepraktické a neúčelné. Povinnost drážního dopravce 
zajistit náhradní autobusovou dopravu navíc vyplývá také 
z ust. § 36 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 § 21 odst. 4: 

V § 21 odst. 4 zákona doplnit text tak, aby odstavec zněl: 
„(4) Dopravce je povinen zajistit, aby v den, kdy je 
vozidlem taxislužby poskytována přeprava na základě 
předchozí písemné smlouvy, bylo vozidlo označeno 
viditelně a čitelně na obou předních dveřích nápisem 
„vnitrostátní smluvní přeprava“, dále bylo toto vozidlo 
vybaveno všemi smlouvami, na jejichž základě je přeprava 
v právě probíhajícím dni prováděna, nebo jejich kopiemi. 
Smlouva musí obsahovat údaje o přepravovaných 
osobách, datu a trase přepravy a ceně za přepravu nebo 
způsob jejího určení a nesmí být uzavřena ve vozidle 
taxislužby nebo na jiném místě bezprostředně před 
zahájením přepravy. Při poskytování přepravy vozidlem 
taxislužby na základě předchozí písemné smlouvy se 
nepoužije odstavec 3 písm. c) a f); pokud vozidlo 
taxislužby není v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) 
vybaveno taxametrem, nepoužije se dále odstavec 3 písm. 
d), e) a g) až i).“ 

Důvodem požadavku je, že změna by měla sloužit pro 
zlepšení ochrany před nelegálně provozovanou tzv. 
smluvní taxislužbou. Označení vozidla „vnitrostátní 

Vysvětleno  
Předkladatel nyní nepřistupuje ke koncepčním změnám v oblasti 
taxislužby, k nimž by jakákoli změna ustanovení § 21 odst. 4 
zákona bezpochyby patřila. Praktické problémy s uplatňováním 
daného ustanovení jsou předkladateli známy. Budoucí nastavení 
různých segmentů taxislužby může být diskutováno v souvislosti 
s adaptací právní úpravy na EET a otázkou právní regulace 
použití taxametrů (v dané oblasti běží pracovní skupina složená 
ze zástupců některých ministerstev a dalších správních orgánů). 
Ministerstvo dopravy konstantně ustanovení § 21 odst. 6 písm. b) 
zákona vykládá tak, že v době provozování taxislužby v režimu 
ustanovení § 21 odst. 4 zákona nemá být vozidlo označeno 
jakýmkoli způsobem, který by v potenciálních zákaznících mohl 
vyvolávat dojem, že jim vozidlo poskytne přepravu. Slova 
vnitrostátní smluvní přeprava by v cestujících takový dojem 
nepochybně vyvolávat mohla, cestující se často neorientují 
v často měněné právní úpravě provozování taxislužby a nebude 
jim znám konkrétní význam takového slovního spojení. 
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smluvní přeprava“ není v rozporu s ust. § 21 odst. 6 
písm. b), kde se vyžaduje nezaměnitelný způsob označení 
se slovem „taxi“, a odlišuje se též od mezinárodní 
příležitostné přepravy osob osobním vozidlem. Tato 
vnitrostátní přeprava osob se v současné době v silničním 
provozu nedá rozpoznat. Vzhledem k tomu, že dopravce 
přebírá písemnou smlouvou určitou zodpovědnost za 
přepravu cestujících, neměl by tuto přepravu uskutečnit 
v naprosté anonymitě. Pokud vozidlo se takto označí, bude 
tento dopravce i řidič pod kontrolou veřejnosti a nejspíš 
přizpůsobí tomu i zodpovědnější chování v silničním 
provozu. Pro Policii České republiky i dopravní úřad pak 
bude jednodušší tohoto dopravce rozpoznat a i 
zkontrolovat. Pokud při přepravě tuto povinnost nesplní, 
nabízí se možnost uložení pokuty dle ust. § 35 odst. 1 
písm. e) zákona. 

 § 21 nově navrhovaný odst. 8: 

V § 21 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: 
„(8) Dopravce je povinen zajistit, aby při poskytování 
přepravy vozidlem cestujícího měl řidič taxislužby u sebe 
doklad o oprávnění dopravce k podnikání.“. 
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9. 
Navrhovaný odstavec 8 doporučujeme změnit a doplnit: 
„(8) Dopravce je povinen zajistit, aby při nabízení a 
poskytování přepravy vozidlem cestujícího  
a) měl řidič taxislužby u sebe doklad o oprávnění 
dopravce k podnikání, 
b) řidič taxislužby vydal cestujícímu doklad o zaplacení 
jízdného obsahující předepsané náležitosti, pokud o něj 

Částečně akceptováno 
V návaznosti na připomínky i jiných připomínkových míst bylo 
přistoupeno k zavedení povinnosti vydat na vyžádání cestujícímu 
doklad o zaplacení jízdného. Pokud jde o další navrhované 
povinnosti, v současnosti nebyl shledán důvod pro jejich 
zavedení. Předkladatel konstatuje, že k navyšování 
administrativní zátěže podnikatelů lze přistoupit za současné 
existence jasně definovaného přínosu, který by zvýšení 
administrativy podnikatelů mohl vyvážit. 
Pokud jde o zákaz označit doprovodné vozidlo, které není 
vozidlem taxislužby jako vozidlo taxislužby, v současné době je 
zakotven pouze přestupek řidiče vozidla, a nikoli dopravce, jak je 
uvedeno i v uplatněné připomínce. Předkladatel však v současné 
době považuje takovouto úpravu za dostačující. 
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požádá, 
c) řidič taxislužby neprodleně po ukončení přepravy 
pořídil záznam o přepravě (stejnopis dokladu o 
zaplacení jízdného), 
d) vozidlo, které v souvislosti s poskytováním přepravy 
použije v silničním provozu pro vlastní potřeby 
(doprovodné vozidlo, které není vozidlem taxislužby) 
nebylo označeno svítilnou podle odstavce 3 písm. c) 
bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem 
zaměnitelným s tímto označením, 
e) uchovával záznamy o přepravě podle odst. 8 písm. c) 
po dobu 1 roku od ukončení přepravy.”  

Důvodem požadavku je, že stávající stav zákona o silniční 
dopravě v oblasti stanovených povinností zcela nedůvodně 
zvýhodňuje dopravce a řidiče taxislužby provozující 
taxislužbu formou přepravy vozidlem cestujícího oproti 
dopravcům a řidičům klasické taxislužby a smluvní 
taxislužby. Zde uvedený návrh narovnává a sjednocuje 
podmínky podnikání a výkonu práce řidiče taxislužby pro 
všechny druhy taxislužby. Navrhovanou změnou se 
dosáhne nejen narovnání podmínek provozování všech 
oblastí taxislužby, ale též se odstraní dosavadní problémy 
se zajišťováním ochrany spotřebitele (jeho života, zdraví a 
majetku), ke kterým dochází z důvodu prakticky téměř 
neregulované taxislužby prováděné formou přepravy 
vozidlem cestujícího. Stanovení stejných povinností jaké 
mají ostatní dopravci a řidiči taxislužby, tj. povinnost vést 
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záznamy o přepravě a vydávat cestujícímu doklad o 
zaplacení jízdného obsahující předepsané náležitosti, 
považujeme za minimální potřebné a neodkladné opatření. 
Ve městě Brně v současnosti při provozování taxislužby 
vozidlem cestujícího dochází k rozsáhlému porušování 
povinnosti mít udělené oprávnění řidiče taxislužby a také 
k poškozování cestujících, neboť dopravci a řidiči jsou si 
vědomi své nepostižitelnosti. Cestující na vyžádání obdrží 
zpravidla doklad  
o zaplacení jízdného, na kterém zcela chybí údaje, ze 
kterých se konečná cena odvíjí, jako například počet 
ujetých km, výchozí a cílové místo přepravy, jméno a 
podpis řidiče. Při obdržené stížnosti pak dopravní úřad 
nemá možnost stížnost účinně řešit, neboť z takového 
dokladu nelze rozpoznat, zda přeprava byla provedena 
oprávněným řidičem taxislužby a zda skutečně došlo 
k poškození cestujícího.   

Platný zákon o silniční dopravě ukládá povinnost dopravci 
zajistit, aby vozidlo taxislužby, je-li užito k jinému účelu 
než k provozování taxislužby, nebylo označeno střešní 
svítilnou taxi, nápisem taxi nebo jiným způsobem 
zaměnitelným s tímto označením. Podobná povinnost je 
zákonem o silniční dopravě stanovena též řidiči 
taxislužby. Zákon o přestupcích definuje přestupek řidiče 
tak, že kdo užije v provozu na pozemních komunikacích 
vozidlo označené střešní svítilnou TAXI, nápisem TAXI 
nebo jiným způsobem zaměnitelným s vozidlem 
poskytujícím taxislužbu k jinému účelu než k výkonu 
práce řidiče taxislužby, dopouští se přestupku. Žádný 
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předpis však neřeší situaci, kdy dopravce, který například 
provozuje taxislužbu vozidlem cestujícího, (ale může se 
jednat i o jiného podnikatele - viz pizza taxi), označí 
(doprovodné) vozidlo, které není vozidlem taxislužby, 
způsobem zaměnitelným s vozidlem taxislužby. Stávají 
právní řád tak nepřípustně klade zodpovědnost za označení 
vozidla výlučně na řidiče vozidla, který je ale zpravidla 
pouze zaměstnancem podnikatele, zatímco o označení 
vozidel rozhoduje vždy podnikatel. Podle stávajícího 
práva je však podnikatel právně nepostižitelný, zatímco 
řidič, který tuto skutečnost nemá možnost ovlivnit, je 
trestán za spáchaný přestupek. Pokud nová úprava zákona 
nestanoví možnost dopravci provozujícího taxislužbu 
vozidlem cestujícího označit doprovodné vozidlo, které 
není vozidlem taxislužby nápisy, které mohou být 
zaměnitelné s vozidlem taxislužby, pak navrhujeme v této 
věci uvedenou změnu. 

 § 21 nově odst. 9: 

Navrhovaný odstavec (9) § 21 požadujeme doplnit 
následovně: 

„(8) (9) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení a 
náležitosti záznamu o provozu vozidla taxislužby, 
náležitosti záznamu o přepravě, technické požadavky na 
paměťovou jednotku taxametru, náležitosti knihy 
taxametru, náležitosti dokladu o zaplacení jízdného, a 
způsob řádné obsluhy taxametru., záznamu o přepravě a 
dokladu o zaplacení jízdného při přepravě vozidlem 
cestujícího.“ 

Důvodem požadavku je, že prováděcí právní předpis by 

Vysvětleno 
V návaznosti na připomínky i jiných připomínkových míst bylo 
přistoupeno k zavedení povinnosti vydat cestujícímu na vyžádání 
doklad o zaplacení jízdného. K dalšímu rozšíření povinností 
nebylo přistoupeno. Rozšiřovat zmocňovací ustanovení v této 
souvislosti není potřeba, neboť zmocnění pro stanovení 
náležitostí dokladu o zaplacení jízdného již zákon obsahuje. 
Prováděcím právním předpisem budou v souladu s tímto 
zmocněním stanoveny náležitosti dokladu o zaplacení jízdného 
v případě provozování taxislužby vozidlem cestujícího 
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měl stanovit i náležitosti případně vzor záznamu o 
přepravě a dokladu o zaplacení jízdného při přepravě 
vozidlem cestujícího. 

 § 21d odst. 2: 

Stávající návrh znění § 21d odst. 2 zákona požadujeme 
změnit a doplnit následovně: 
„(2) Při poskytování přepravy vozidlem cestujícího je řidič 
taxislužby povinen mít u sebe  
a)   mít u sebe doklad o oprávnění dopravce k podnikání 
a, 
b)   mít u sebe průkaz řidiče taxislužby., 
c) vydat cestujícímu doklad o zaplacení jízdného 
obsahující předepsané náležitosti, pokud o něj požádá, 
d) neprodleně po ukončení přepravy pořídit záznam o 
přepravě obsahující předepsané náležitosti (stejnopis 
dokladu o zaplacení jízdného).“ 

Důvodem požadavku je, že navrhovanou změnou se 
dosáhne nejen narovnání podmínek provozování všech 
oblastí taxislužby, ale též se odstraní dosavadní problémy 
se zajišťováním ochrany spotřebitele (jeho života, zdraví a 
majetku), ke kterým dochází z důvodu prakticky téměř 
neregulované taxislužby prováděné formou přepravy 
vozidlem cestujícího. Stanovení stejných povinností jaké 
mají ostatní dopravci a řidiči taxislužby, tj. povinnost vést 
záznamy o přepravě a vydávat cestujícímu doklad o 
zaplacení jízdného obsahující předepsané náležitosti, 
považujeme za minimální potřebné a neodkladné opatření. 

Částečně akceptováno 
Viz vypořádání předchozích dvou připomínek. 

 § 34e odst. 2 písm. d): Částečně akceptováno 
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§ 34e odst. 2 písm. d) požadujeme doplnit „v rozporu s § 
21d odst. 2 při poskytování přepravy vozidlem cestujícího 
u sebe nemá doklad o oprávnění dopravce k podnikání 
nebo průkaz řidiče taxislužby, nevydá na požádání 
cestujícímu doklad o zaplacení jízdného obsahující 
předepsané náležitosti, nebo neprodleně po ukončení 
přepravy nepořídí záznam o přepravě obsahující 
předepsané náležitosti.“ 

Důvodem požadavku je, že v souvislosti s námi 
navrhovanými změnami je nutné doplnit i sankce pro 
řidiče taxislužby, pokud tento nevydá na požádání 
cestujícímu doklad o zaplacení jízdného nebo po ukončení 
přepravy nepořídí záznam o této přepravě. 

Viz vypořádání předchozích připomínek. Pokud není přistoupeno 
k zakotvení požadovaných povinností, nelze zakotvit ani sankční 
ustanovení. 

 § 35 odst. 1 písm. g): 

V § 35 odst. 1 písm. g) požadujeme doplnit text o § 
8 odst. 2, takže jeho znění bude následující: „g) poruší 
ustanovení § 8 odst. 2, § 9 odst. 2, 4 nebo § 9a,“ 

Důvodem požadavku je, že v souladu s § 8 odst. 2 
prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované 
velkými vozidly trvání finanční způsobilosti dopravnímu 
úřadu na každý kalendářní rok nejpozději do 31. července 
tohoto roku. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě 
provozované velkými vozidly dopravní úřad před 
uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání 
finanční způsobilosti nejpozději do 31. srpna kalendářního 
roku. Pokud podnikatel v silniční dopravě provozované 
velkými vozidly neprokázal trvání finanční způsobilosti ve 
stanovené lhůtě, dopravní úřad podá živnostenskému 
úřadu bez zbytečného odkladu návrh na zrušení nebo 

Vysvětleno 
Dle současné právní úpravy již není možné trvání finanční 
způsobilosti prokázat dodatečně. Pokud nebylo trvání finanční 
způsobilosti prokázáno ve stanovené lhůtě, vždy dojde 
k odejmutí koncese. Považujeme za nadbytečné, aby byla 
současně ještě ukládána pokuta. 
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změnu rozsahu koncese. Živnostenský úřad zahájí 
s podnikatelem správní řízení. Na základě zahájeného 
řízení podnikatel dopravnímu úřadu doloží finanční 
způsobilost (po termínu stanoveném § 8 odst. 2), dopravní 
úřad sdělí živnostenskému úřadu tuto skutečnost, ten 
zastaví správní řízení s podnikatelem). Dopravní i 
živnostenský úřad mají značné finanční náklady i časové 
nároky na řešení neprokázání finanční způsobilosti. Žádný 
z úřadů však nemá možnost udělit sankci. 
V Jihomoravském kraji je to cca 100 případů ročně. 
Finanční způsobilost je jednou ze 4 zvláštních podmínek 
pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými 
vozidly. 

 § 35 odst. 1 písm. h): 

Z doplněné sankce v ust. § 35 písm. h) za nezveřejnění 
jízdního řádu v zastávce požadujeme vyjmout jízdní řády 
linek městské autobusové dopravy a linek zařazených do 
integrovaných veřejných služeb. 

Důvodem tohoto požadavku je skutečnost, že v případě 
souhrnných jízdních řádů linek městské autobusové 
dopravy a linek zařazených do integrovaných veřejných 
služeb, jejichž zveřejnění v zastávkách umožňuje ust. § 8 
odst. 4 vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné 
linkové dopravy, je obvykle smluvně upravena skutečnost, 
který z dopravců má tento souhrnný jízdní řád vyvěsit. 
Pokud by ale bylo v ust. § 35 písm. h) zákona uvedeno, že 
dopravní úřad uloží dopravci pokutu za nezveřejnění 
jízdního řádu v zastávce, bylo by při zjištění této 
skutečnosti dopravním úřadem, nutno ve správních 
řízeních uložit pokuty všem dopravcům, kteří provozují 

Vysvětleno 
Dopravce samozřejmě má možnost smluvně pověřit jiný subjekt, 
aby vyvěsil jeho jízdní řád, popř. aby jeho jízdní řád vyvěsil jako 
součást souhrnného jízdního řádu; zákon o silniční dopravě je 
však založen na objektivní odpovědnosti dopravců za výsledek – 
je tedy na dopravci, zda bude spoléhat na to, že jiný subjekt jeho 
jízdní řád řádně vyvěsí, anebo zda zajistí vyvěšení svého jízdního 
řádu jiným způsobem. Samozřejmě pokud by dopravce 
v případném sankčním řízení prokázal, že učinil vše proto, aby 
byl jeho jízdní řád řádně vyvěšen, jednalo by se o zásadní 
polehčující okolnost. Pokud by nebyla k dané povinnosti 
stanovena příslušná sankce, bylo by zcela nedůvodné, aby daná 
povinnost v zákoně vůbec byla stanovena. 
Zákon nemůže předjímat, zda a případně v jakém rozsahu 
u konkrétních linek městské autobusové dopravy a linek 
zařazených do integrovaných veřejných služeb dochází 
k dohodám o režim vyvěšování jízdních řádů jiným subjektem. 
Není pravdou, že dopravce, který se smluvně dohodne s jiným 
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nějaké spoje na příslušném souhrnném jízdním řádu 
uvedené. Toto by ale bylo nesmyslné s ohledem na 
skutečnost, že smluvně by bylo dohodnuto mezi např. 
organizátorem příslušného integrovaného dopravního 
systému a příslušnými autobusovými dopravci 
zajišťujícími jeho provoz, který z dopravců má v příslušné 
zastávce jízdní řád zveřejnit. Postih dalších dopravců za 
nezveřejnění příslušného souhrnného jízdního řádu linek 
městské autobusové dopravy a linek zařazených do 
integrovaných veřejných služeb by odporoval podstatě 
věci, protože pokutováni by byli také dopravci, kteří dle 
uzavřených příslušných smluv ani jízdní řád v příslušné 
zastávce zveřejnit neměli. V případě linek městské 
autobusové dopravy a linek zařazených do integrovaných 
veřejných služeb je tedy třeba ponechat sankcionování 
nezveřejnění jízdního řádu v zastávce pouze na 
příslušných sankčních ustanoveních ve smlouvách o 
provoz těchto linek. 

subjektem na spolupráci při vyvěšování jízdních řádů, by se tím 
zprostil zákonné povinnosti zajistit vyvěšení tohoto jízdního 
řádu, takovou možnost zákon ani v současné podobě neupravuje. 
Předkladatel je i nadále přesvědčen o potřebnosti stanovení 
primární povinnosti u dopravce, které vyplývá již ze stávající 
úpravy. Popsanou právní nejistotu mohou vyvolat pouze 
nedokonale upravené smluvní vztahy mezi dopravci a 
objednatelem o podmínkách a úpravě odpovědnosti ve vztahu 
k vyvěšování jízdních řádů. 

 § 35 odst. 1 písm. i): 

Stávající návrh znění § 35 odst. 1 písm. i) požadujeme 
doplnit „i) při provozování taxislužby vozidlem 
cestujícího nezajistí, aby měl řidič taxislužby u sebe 
doklad o oprávnění dopravce k podnikání, aby řidič 
taxislužby vydal doklad o zaplacení jízdného 
obsahující předepsané náležitosti, nebo nezajistí, aby 
řidič taxislužby neprodleně po ukončení přepravy 
pořídil záznam o přepravě obsahující předepsané 
náležitosti.“ 

Důvodem požadavku je, že v souvislosti s námi 

Částečně akceptováno 
Viz vypořádání souvisejících připomínek. 
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navrhovanými změnami je nutné doplnit i sankce pro 
dopravce podnikající v taxislužbě pokud tento nezajistí, 
aby řidič taxislužby vydal na požádání cestujícímu doklad 
o zaplacení jízdného nebo po ukončení přepravy pořídil 
záznam o této přepravě. 

 § 37 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 
pozdějších předpisů: 

V souvislosti s požadovanou změnou definice pověřené 
osoby dle § 18a odst. 1 zákona o silniční dopravě 
požadujeme provést obdobnou úpravu definice pověřené 
osoby dle zákona o drahách, a to následovně: „Průvodčí 
drážního vozidla, osoba, která řídí drážní vozidlo, nebo 
jiná osoba ve veřejné drážní osobní dopravě vybavená 
průkazem, popřípadě též i kontrolním odznakem nebo 
štítkem dopravce, či vybavená průkazem, popřípadě též i 
kontrolním odznakem nebo štítkem subjektu zmocněného 
dopravcem k činnostem dle tohoto ustanovení (dále jen 
"pověřená osoba") je oprávněna dávat cestujícím pokyny a 
příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti 
ostatních cestujících a bezpečnosti a plynulosti dopravy.“  

Důvody našeho návrhu jsou shodné s důvody návrhu 
k § 18a odst. 1 zákona o silniční dopravě s tím, že 
z důvodu využívání služeb koordinátorů integrovaných 
dopravních systémů považujeme za vhodné, aby definice 
pověřené osoby byla jak v silniční, tak v drážní dopravě 
shodná. 

Vysvětleno 
Jelikož pověřená osoba má ze zákona pravomoci vůči cestujícím, 
např. vyloučit cestujícího z přepravy, uložit cestujícímu zaplatit 
přirážku, vyžadovat od cestujícího osobní údaje, udílet pokyny 
apod., cestující si musí být jist, že osoba, která vůči němu takto 
vystupuje, je skutečně pověřenou osobou. Není vyloučeno, aby 
dopravce k výkonu dané činnosti zmocnil externí 
spolupracovníky, popř. i právnickou osobu, vždy však dopravce 
musí zajistit, aby tyto osoby byly vybaveny příslušnými odznaky. 
Závisí pak na obsahu smluv, jak odznak a průkaz dopravce resp. 
dopravců budou vypadat. 
MD zastává názor, že pověřená osoba musí být jednoznačným, 
jednoduchým a pro cestujícího prokazatelným způsobem schopna 
prokázat svá oprávnění. Dle platného zákona musí být pověřená 
osoba vybavena odznakem a průkazem dopravce (byť se nemusí 
jednat o zaměstnance dopravce), tedy všechny pověřené osoby u 
jednoho dopravce jsou označeny stejným způsobem (stejným 
způsobem prokazují své oprávnění). Tento stav považuje MD za 
účelný a žádoucí. Pokud by pověřené osoby u jednoho dopravce 
mohly být vybaveny různými doklady a prokazovaly by své 
oprávnění různým způsobem, cestující – a ostatně i dopravce – 
by měl velmi ztíženou možnost ověřit si, zda ten, kdo se 
prokazuje odznakem, štítkem nebo průkazem je skutečně pověřen 
dopravcem k výkonu této činnosti nebo nikoliv. Takový stav není 
pro MD akceptovatelný. 
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 Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů, položka 34: 

Do bodu 2 položky 34 požadujeme doplnit následující: 
„v případě změn licencí i u licencí, kdy je alespoň na 
provoz části spojů linky uzavřena smlouva o veřejných 
službách v přepravě cestujících“. 

Zde uvedené požadujeme z důvodu, že považuje za 
neúčelné a zcela nevhodné, aby v případě linek, na kterých 
je např. 90 % spojů provozováno na základě smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících, byl i za drobné 
změny licencí často i nezaviněné dopravcem vybírán 
správní poplatek a to navíc v ne zanedbatelné výši (300 Kč 
v případě vnitrokrajské linky, 500 Kč v případě 
mezikrajské linky a 5 000 Kč v případě mezinárodní 
linky). 

Dále požadujeme položku 34 doplnit o bod 3 následujícího 
znění: „Vydání změny licence ve správním řízení, které 
bylo zahájeno na základě podnětu správního orgánu a 
jehož předmětem je změna názvů zastávek v licenci na 
provoz linky linkové osobní dopravy“. 

Zde uvedený požadavek vyplývá z našeho požadavku na 
doplnění ust. § 14 zákona o silniční dopravě o odst. 4, 
čímž by bylo dopravním úřadům umožněno ve správních 
řízeních zahájených z podnětu správních orgánů měnit 
názvy zastávek. Dopravce by v těchto případech, kdy je 

Vysvětleno  
Navržená změna vychází z nové koncepce odlišení licencí na 
plně dotovanou dopravu a ostatních licencí. I tako změna má být 
motivací, aby do budoucna došlo k vydávání „ostatních“ licencí 
v co největší míře na čistě komerční dopravu. Není důvodné, aby 
komeční doprava, pokud je provozována na základě „ostatní / 
smíšené“ licence byla osvobozena od správních poplatků. 
S ohledem na změněnou právní úpravu ve vztahu k připomínce k 
§ 14 odst. 4 dojde ve vztahu ke změně licence spočívající 
výlučně ve změně názvu zastávky ke zproštění povinnosti hradit 
správní poplatek. 
Pokud jde o případ, kdy je na jednu licenci provozována smluvní 
i nesmluvní doprava, předkladatel nepovažuje za problematické, 
aby dopravce případně disponoval více licencemi. Jak již bylo 
uvedeno, navržená změna vychází z nové koncepce odlišení 
licencí na plně dotovanou dopravu a ostatních licencí. Tako 
změna má být motivací, aby do budoucna došlo k vydávání 
„ostatních“ licencí v co největší míře na čistě komerční dopravu. 
Z pohledu předkladatele proto není i nadále důvodné, aby 
komerční doprava, pokud je provozována na základě „smíšené“ 
licence, byla osvobozena od správních poplatků. 
Vždy bude záviset na dopravci, zda do licence zařadí i komerční 
spoje. Pokud je dohodnuto mezi objednatelem a dopravci, že 
licence obsahuje komerční spoje, správní poplatek se stává 
ekonomicky uznatelným nákladem dopravce v rámci smlouvy o 
veřejných službách.   
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prováděna změna licence nikoliv z jeho podnětu a kdy na 
ní dopravce fakticky nemá žádný zájem, neměl být ještě 
nucen také za tuto změnu licence platit správní poplatek. 
Výsledkem nutnosti uhradit správní poplatek dopravcem 
v těchto případech by jen byla skutečnost, že dopravce by 
alespoň v některých případech odmítal úhradu správního 
poplatku provést, změna licence by tudíž v těchto 
případech nemohla být vydána a dospělo by se opět do 
stavu, kdy by se na různých linkách fakticky stejné 
zastávky jmenovaly různě. 

Kraj 
Moravskoslezský 

K čl. I bod 12 - § 13 odst. 1 
Ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zní: 
„Není-li v odstavci 5 stanoveno jinak, dopravní úřad licenci 
udělí, pokud  
a) označení všech zastávek na trase linky ve směru vedení 
spojů bylo stanoveno nebo umístěno místní nebo přechodnou 
úpravou provozu na pozemních komunikacích postupem podle 
jiného právního předpisu.“ 
 
Navrhujeme ustanovení písmene a) vypustit.  
 
Odůvodnění: 
Návrh je zavádějící, licenční řízení rozšíří pouze o byrokratickou 
zátěž bez záruky jakéhokoli zlepšení úrovně služeb ve veřejné 
dopravě. Povinnost opatřit si doklady o stanovení úpravy 
provozu na pozemní komunikaci totiž odkazuje rozhodování 
dopravního úřadu do působnosti jiného právního předpisu, 
přitom dopravní úřad nemá odbornou způsobilost podklady 
kvalifikovaně posoudit (např. zákonem předvídanou povinnost 
lze splnit historickým dokladem osvědčujícím tzv. „stanovení“ 
podle soudobých předpisů, mnohdy v historicky překonané 
podobě). Posuzování způsobilosti užívání staveb veřejné 

Akceptováno jinak 
Navržená úprava zastávek bude na základě výsledků 
připomínkového řízení revidována. U stávajících zastávek, které 
budou uvedeny v platných licencích ke dni nabytí účinnosti 
novely zákona, bude v přechodných ustanoveních zakotvena 
nevyvratitelná domněnka, že na nich dopravní značení stanoveno 
bylo (tato změna vychází mj. z projednání celé problematiky 
s dopravní policií). O stávajících zastávkách ve svém územním 
obvodu tedy budou mít dopravní úřady přehled ze své úřední 
činnosti, v rámci jiných územních obvodů si mohou vyžádat 
informace od jiných dopravních úřadů. Ministerstvo dopravy má 
rovněž v úmyslu zajistit přizpůsobení seznamu zastávek 
vedeného v CIS JŘ těmto novým pravidlům.  
Při hodnocení nově zřizovaných zastávek si pak při prvním 
udělení licence na lince, která s touto zastávkou počítá, si 
dopravní úřad může vyžádat vyjádření mj. od vlastní či správce 
dotčené pozemní komunikace, který má tyto informace k 
dispozici (svislé dopravní značení je součástí pozemní 
komunikace) – viz § 17a návrhu, pokud tuto informaci již nemá 
ze své úřední činnosti či není doložena dopravcem v rámci 
žádosti o udělení či změnu licence. 
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dopravní infrastruktury, za kterou je zodpovědný vlastník 
infrastruktury, již řeší změna zákona o pozemních 
komunikacích, tj. zákon č. 268/2015. 
 
Pokud nebude dle našeho požadavku písmeno a) 
z ustanovení § 13 odst. 1 zcela vypuštěno, 
požadujeme do přechodného ustanovení zapracovat, 
že tato povinnost se vztahuje na zastávky zřizované 
po nabytí účinnosti změny tohoto zákona. Zastávky 
zřízené před touto účinností jsou již stanovené. 

 
Přechodné ustanovení bude upraveno následovně: 
 
„U zastávek využívaných ke dni účinnosti tohoto zákona linkovou 
osobní dopravou se označení zastávky považuje za stanovené 
místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních 
komunikacích postupem podle jiného právního předpisu.“ 

Kraj Zlínský K Čl. I. bodu 12. (§ 13 odst. 1 písm. a), bodu 15. (§ 16c odst. 
1 písm. a) a Čl. II. bodu 2.   
–  navrhujeme u všech stávajících zastávek nevyžadovat 
podmínku jejich označení podle jiných právních předpisů     
 
Zdůvodnění: 
Neexistuje žádná evidence, jejíž obsahem by byla informace o 
zastávkách, všech označnících a jejich charakteru, z čehož 
vyplývá, že není možné zjistit, které označení zastávky je 
stanoveno nebo umístěno místní nebo přechodnou úpravou 
provozu na pozemních komunikacích postupem podle jiného 
právního předpisu. Je třeba mít na zřeteli rozmanitost terénu a 
zástavbu v obcích, vlastnické vztahy k pozemkům, kvůli kterým 
nebylo, a ani nebude možno umístit zastávky jinde. Především 
je však třeba mít na mysli ekonomické náklady na zřízení 
označení dotčených zastávek v souladu s jiným právním 
předpisem, a dále je třeba podotknout, že z předloženého 
materiálu není jasné, kdo bude investorem stavebních úprav 
autobusových zastávek. Domníváme se, že v případě schválení 
předloženého návrhu zákona by došlo ke zrušení značného 
množství zastávek, přičemž považujeme za nutné zachovat 
cestujícím současný stav dopravní obslužnosti a předcházet tak 
odlivu cestujících do individuální dopravy. 

Akceptováno jinak 
Navržená úprava zastávek bude na základě výsledků 
připomínkového řízení revidována. U stávajících zastávek, které 
budou uvedeny v platných licencích ke dni nabytí účinnosti 
novely zákona, bude v přechodných ustanoveních zakotvena 
nevyvratitelná domněnka, že na nich dopravní značení stanoveno 
bylo (tato změna vychází mj. z projednání celé problematiky 
s dopravní policií). O stávajících zastávkách ve svém územním 
obvodu tedy budou mít dopravní úřady přehled ze své úřední 
činnosti, v rámci jiných územních obvodů si mohou vyžádat 
informace od jiných dopravních úřadů. Ministerstvo dopravy má 
rovněž v úmyslu zajistit přizpůsobení seznamu zastávek 
vedeného v CIS JŘ těmto novým pravidlům.  
Při hodnocení nově zřizovaných zastávek si pak při prvním 
udělení licence na lince, která s touto zastávkou počítá, si 
dopravní úřad může vyžádat vyjádření mj. od vlastní či správce 
dotčené pozemní komunikace, který má tyto informace k 
dispozici (svislé dopravní značení je součástí pozemní 
komunikace) – viz § 17a návrhu, pokud tuto informaci již nemá 
ze své úřední činnosti či není doložena dopravcem v rámci 
žádosti o udělení či změnu licence. 
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Přechodné ustanovení bude upraveno následovně: 
 
„U zastávek využívaných ke dni účinnosti tohoto zákona linkovou 
osobní dopravou se označení zastávky považuje za stanovené 
místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních 
komunikacích postupem podle jiného právního předpisu.“ 

Kraj Ústecký 
K § 36 odst. 3 zákona 

Za text „Pokuty uložené" navrhujeme vložit text „obecním 
živnostenským úřadem" a za slova jehož součástí je" vložit 
text „obecní živnostenský úřad nebo". 

Úplné znění: 
„Pokuty uložené obecním živnostenským úřadem, 
dopravním úřadem a propadlé kauce jsou příjmem 
samosprávného celku, jehož součástí je obecní 
živnostenský úřad nebo dopravní úřad. Pokuty uložené 
Ministerstvem dopravy a propadlé kauce vybrané za 
porušení předpisů v oblasti mezinárodní linkové osobní 
dopravy jsou příjmem státního rozpočtu." 
 
Odůvodnění: 

Obecní živnostenské úřady jsou oprávněny dle tohoto zákona 
ukládat pokuty, tak by mělo být stanoveno, kdo je příjemcem 
těchto uložených pokut. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 
K § 9a odst. 4, § 34, § 34b, § 34c odst. 3 písm. f), § 

34d odst. 5 písm. a), S 35 odst. 6 
V těchto ustanoveních se vyskytuje pojem „místo podnikání", 
které bylo NOZ nahrazeno pojmem „sídlo", tedy ve všech 
ustanoveních předkládaného zákona by se text „místo 
podnikání" měl nahradit textem „sídlo". 

Odůvodnění: 
Považujeme za žádoucí, aby právní řád používal pokud možno 
stejných pojmů označení téže věci nebo skutečnosti. Tato 

Akceptováno 
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připomínka je zásadní. 

Svaz měst a obcí 1. Narovnání a sjednocení podmínek podnikání a 
výkonu práce řidiče taxislužby pro všechny druhy 
taxislužby 

Stávající stav zákona o silniční dopravě v oblasti 
taxislužby a stanovených povinností zcela 
nedůvodně zvýhodňuje dopravce a řidiče taxislužby 
provozující taxislužbu formou přepravy vozidlem 
cestujícího oproti dopravcům a řidičům klasické 
taxislužby a smluvní taxislužby. Navrhovanou 
změnou se dosáhne nejen sjednocení a narovnání 
podmínek provozování všech oblastí taxislužby, ale 
též se odstraní dosavadní problémy se zajišťováním 
ochrany spotřebitele (jeho života, zdraví a majetku), 
ke kterým dochází z důvodu prakticky téměř 
neregulované taxislužby prováděné formou přepravy 
vozidlem cestujícího. Stanovení stejných povinností 
jaké mají ostatní dopravci a řidiči taxislužby, tj. 
povinnost vést záznamy o přepravě a vydávat 
cestujícímu doklad o zaplacení jízdného obsahující 
předepsané náležitosti, považujeme za minimální 
potřebné a neodkladné opatření.  
 
Příklad z města Brna: 
Ve městě Brně v současnosti při provozování 
taxislužby vozidlem cestujícího dochází 
k rozsáhlému porušování povinnosti mít udělené 
oprávnění řidiče taxislužby a také k poškozování 

Částečně akceptováno. 
 
Na základě konferenčního vypořádání dne 17. 6. 2016 bude do 
návrhu zákona zapracována povinnost ve vztahu k vydání 
dokladu o zaplacení jízdného v taxislužbě provozované vozidlem 
cestujícího. 
Jedná se o následující úpravy:   
V § 21 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:  

„(8) Dopravce je povinen zajistit, aby při poskytování přepravy 
vozidlem cestujícího měl řidič taxislužby u sebe doklad o 
oprávnění dopravce k podnikání a aby cestujícímu vydal doklad 
o zaplacení jízdného, pokud o něj cestující požádá.“. 
V § 21d odst. 2 zní:  
„(2) Při poskytování přepravy vozidlem cestujícího je řidič 
taxislužby povinen vydat cestujícímu doklad o zaplacení 
jízdného, pokud o něj cestující požádá, a mít u sebe  
a) doklad o oprávnění dopravce k podnikání a 
b) průkaz řidiče taxislužby.“. 
V § 34e odst. 2 písm. d) se za slovo „cestujícího “ vkládají slova 
„nevydá na požádání cestujícímu doklad o zaplacení jízdného 
nebo u sebe nemá doklad o oprávnění dopravce k podnikání 
nebo“. 
V § 34e odst. 2 písm. i) se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 21d 
odst. 2 nebo“. 
V § 35 odst. 1 písmeno i) zní: 
„i) při provozování taxislužby vozidlem cestujícího nezajistí, aby 
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cestujících, neboť dopravci a řidiči jsou si vědomi své 
nepostižitelnosti. Cestující na vyžádání obdrží 
zpravidla doklad o zaplacení jízdného, na kterém 
zcela chybí údaje, ze kterých se konečná cena odvíjí, 
jako například počet ujetých km, výchozí a cílové 
místo přepravy, jméno a podpis řidiče. Při obdržené 
stížnosti pak dopravní úřad nemá možnost stížnost 
účinně řešit, neboť z takového dokladu nelze 
rozpoznat, zda přeprava byla provedena 
oprávněným řidičem taxislužby a zda skutečně došlo 
k poškození cestujícího. 

měl řidič taxislužby u sebe doklad o oprávnění dopravce 
k podnikání nebo aby vydal cestujícímu doklad o zaplacení 
jízdného, pokud o něj cestující požádá,“. 
Předkladatel je přesvědčen, že dohoda na zapracování povinnosti 
ve vztahu k vydání dokladu o zaplacení jízdného v potřebném 
rozsahu napomůže činnosti dopravních úřadů ve smyslu 
připomínky Svazu měst a obcí a že další uplatněný požadavek 
vedoucí k povinnosti vést v taxislužbě provozované vozidlem 
cestujícího záznamy o přepravě by nadbytečně administrativně 
zatěžoval podnikatele i řidiče v uvedené oblasti. 

 Nepostižitelnost dopravce při označení vozidla, které 
není vozidlem taxislužby, zaměnitelným 
způsobem s vozidlem taxislužby 

 
Platný zákon o silniční dopravě ukládá povinnost 
dopravci zajistit, aby vozidlo taxislužby, je-li užito 
k jinému účelu než k provozování taxislužby, nebylo 
označeno střešní svítilnou taxi, nápisem taxi nebo 
jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením. 
Podobná povinnost je zákonem o silniční dopravě 
stanovena též řidiči taxislužby. Zákon o přestupcích 
definuje přestupek řidiče tak, že kdo užije v provozu 
na pozemních komunikacích vozidlo označené 
střešní svítilnou TAXI, nápisem TAXI nebo jiným 
způsobem zaměnitelným s vozidlem poskytujícím 
taxislužbu k jinému účelu než k výkonu práce řidiče 
taxislužby, dopouští se přestupku. Žádný předpis 
však neřeší situaci, kdy dopravce, který například 
provozuje taxislužbu vozidlem cestujícího, (ale může 
se jednat i o jiného dopravce), označí (doprovodné) 
vozidlo, které není vozidlem taxislužby, způsobem 

Vysvětleno  
Stávající zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v § 23 písm. h) 
sankcionuje jednání osoby, která „užije v provozu na pozemních 
komunikacích vozidlo označené střešní svítilnou s nápisem TAXI, 
nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s vozidlem 
poskytujícím taxislužbu k jinému účelu než k výkonu práce řidiče 
taxislužby“.  
Zákon o silniční dopravě řeší především povinnosti dopravců a 
řidičů v silniční dopravě.  
Pokud by určité povinnosti týkající se označení vozidel v běžném 
silničním provozu měly být vztaženy na jiné subjekty než je řidič 
vozidla (např. na podnikatelský subjekt provozující dané 
vozidlo), jeví se jako vhodnější tuto záležitost ošetřit v jiném 
právním předpise, např. ve vztahu k provozovateli vozidla 
v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu) či v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. Novelizace těchto právních 
předpisů budou předkládány v létě tohoto roku do mezirezortního 
připomínkového řízení, v jehož rámci jsme připraveni vést 
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zaměnitelným s vozidlem taxislužby. Stávají právní 
řád tak nepřípustně klade zodpovědnost za označení 
vozidla výlučně na řidiče vozidla, který je ale 
zpravidla pouze zaměstnancem podnikatele, zatímco 
o označení vozidel rozhoduje vždy podnikatel. Podle 
stávajícího práva je však podnikatel právně 
nepostižitelný, zatímco řidič, který tuto skutečnost 
nemá možnost ovlivnit, je trestán za spáchaný 
přestupek. Pokud nová úprava zákona nestanoví 
možnost dopravci provozujícího taxislužbu vozidlem 
cestujícího označit doprovodné vozidlo, které není 
vozidlem taxislužby nápisy, které mohou být 
zaměnitelné s vozidlem taxislužby, pak navrhujeme 
v této věci níže uvedenou změnu. 

diskuse i k uvedenému tématu. Jako optimální v tuto chvíli 
vnímáme zavedení povinnosti provozovatele vozidla a na něj 
směřující sankce. 

 V § 21 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, 
který zní: 

(8) Dopravce je povinen zajistit, aby při 
poskytování přepravy vozidlem cestujícího měl řidič 
taxislužby u sebe doklad o oprávnění dopravce 
k podnikání.“. 

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9. 
 

Požadujeme § 21 odstavec 8 změnit a doplnit takto: 
(8) Dopravce je povinen zajistit, aby při nabízení 

a poskytování přepravy vozidlem cestujícího  
a) měl řidič taxislužby u sebe doklad o 

oprávnění dopravce k podnikání 

b) řidič taxislužby ihned po ukončení 
přepravy pořídil záznam o přepravě 

Částečně akceptováno 
 
Na základě konferenčního vypořádání dne 17. 6. 2016 bude do 
návrhu zákona zapracována povinnost ve vztahu k vydání 
dokladu o zaplacení jízdného v taxislužbě provozované vozidlem 
cestujícího. 
Blíže vypořádání první připomínky Svazu měst a obcí. 
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(stejnopis dokladu o zaplacení jízdného), 

c) řidič taxislužby vydal cestujícímu doklad 
o zaplacení jízdného obsahující 
předepsané náležitosti, pokud o něj 
požádá, 

d) vozidlo, které v souvislosti s 
poskytováním přepravy použije v 
silničním provozu pro vlastní potřeby 
(doprovodné vozidlo, které není 
vozidlem taxislužby) nebylo označeno 
svítilnou podle odstavce 3 písm. c) bodu 
1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem 
zaměnitelným s tímto označením, 

uchovávání záznamů o přepravě podle odstavce 
8, písm. c) nejméně po dobu 1 roku. 

 1. K bodu 32 - § 21 odst. (9) 

Požadujeme dosavadní § 21 odstavec (9) doplnit: 
Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení a 
náležitosti …. „záznamu o přepravě a dokladu o 
zaplacení jízdného při přepravě vozidlem 
cestujícího.” 

Částečně akceptováno 
Na základě konferenčního vypořádání dne 17. 6. 2016 bude do 
návrhu zákona zapracována povinnost ve vztahu k vydání 
dokladu o zaplacení jízdného v taxislužbě provozované vozidlem 
cestujícího. Stávající znění § 21 odst. 9 již potřebné zmocnění 
pro prováděcí předpis obsahuje. 
Blíže vypořádání první připomínky Svazu měst a obcí. 

 2. K bodu 33 -  § 21b odst. 1 včetně poznámky 
pod čarou č. 32 

V § 21b odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 
32 zní: 

 (1) Obec je oprávněna obecně závaznou 

Vysvětleno 
Možnost vyžadovat na území obce pro přepravu osob v rámci 
taxislužby dopravně psychologické vyšetření řidiče je co do 
obsahu formulována obdobně jako úprava dopravně 
psychologického vyšetření řidičů v přepravě osob velkými 
vozidly (tj. nad 9 osob) v zákoně č. 361/2000 Sb. Na rozdíl od 
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vyhláškou stanovit  

a) řidiči taxislužby jako podmínku pro zahájení nebo 
nabízení přepravy na území obce povinnost 
podrobit se dopravně psychologickému vyšetření32) 
a mít při provozování taxislužby u sebe posudek o 
výsledku dopravně psychologického vyšetření32), 

poznámka pod čarou se odkazuje: 
32) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu). 

 
Požadujeme úpravu v těchto oblastech: 
 

1. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu). 

Zde je uvedeno, kdo je povinen se podrobovat 
dopravně psychologickému vyšetření. Řidič vozidla 
taxislužby nezapadá ani do jedné kategorie, jelikož 
se většinou jedná o držitele řidičského oprávnění 
skupiny B. Proto je třeba změnu promítnout i do § 
87a zákona č. 361/2000 Sb., a zahrnout do něj i 
řidiče vozidla taxislužby.  
 

2. Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a 

řidičů velkých vozidel se ovšem nenavrhuje zavést toto vyšetření 
plošně jako povinné (tj. rozšířením osob povinně se podrobujícím 
vyšetření v zákoně č. 361/2000 Sb.), zvážení nezbytnosti tohoto 
požadavku na řidiče taxislužby je ponecháno na dotčených 
obcích. Jestliže ovšem tento požadavek na obecní úrovni zaveden 
bude, vyšetření bude probíhat plně v režimu úpravy zákona č. 
361/2000 Sb. (akreditovaní psychologové, průběh a výstupy 
vyšetření atd.). Podoba vyšetření tedy nebude libovolná. 
Takto nastavený režim považuje MD za účelný a přiměřený. 
Dopravně psychologické vyšetření na straně jedné jistě přispívá 
k bezpečnosti přepravy a k ochraně cestujícího, a z tohoto 
hlediska by bylo možné uvažovat o jeho plošném zavedení i pro 
malou obchodní přepravu osob. Na druhou stranu je ovšem třeba 
vzít v potaz, že do určité míry obdobný cíl sledují i specifické 
požadavky na spolehlivost řidiče taxislužby podle § 9 zákona. 
Tyto požadavky nehodnotí psychickou způsobilost, nicméně 
sledují deliktní minulost řidiče, v oblasti dopravních přestupků a 
trestných činů i v jiných oblastech podstatných pro ochranu 
zákazníka. Dopravně psychologické vyšetření tedy z tohoto 
hlediska představuje jakousi „nadstavbu“, zkoumající způsobilost 
řidiče taxislužby ještě nad rámec hodnocení jeho deliktní 
minulosti. Takovéto rozšíření hodnocení způsobilosti řidiče 
taxislužby má dle názoru MD význam tam, kde místní podmínky 
nasvědčují tomu, že základní rámec je vhodné doplnit přísnějším 
hodnocením osobnosti a psychických vlastností řidičů taxislužby. 
Z povahy věci plyne – a zkušenosti MD to potvrzují – že toto 
bude platit spíše pro velká města s komplikovanou dopravní 
situací, kde na řidiče taxislužby působí vedle okolností 
plynoucích z provozu i řada dalších stresorů, vůči nimž by měl 
být odolný. 
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o registru řidičů - příloha č. 11.  

Je třeba změnit vzor posudku o výsledku dopravně 
psychologického vyšetření, ve kterém psychologové 
vyznačují druh dopravně psychologického vyšetření. 
Změnu vzoru tohoto posudku by šlo změnit tak, že se 
na zadní stranu do legendy doplní další bod, který by 
zahrnoval i řidiče vozidla taxislužby. Ač se toto nezdá 
důležité, tak pro práci pracovníků agendy řidičských 
průkazů obecních úřadů to je podstatná informace, 
jelikož pokud nebude uznán způsobilým pro řidiče 
taxislužby, mělo by být zahájeno správní řízení a ve 
spolupráci s praktickým lékařem omezeno řidičské 
oprávnění národním kódem 111 (jednoduše řečeno 
„řidič amatér“). Protože pokud nemůže vykonávat 
práci řidiče taxislužby, je u něj nějaký problém a 
neměl by ani dle vyhlášky č. 31/2001 Sb. vykonávat: 
 
111. Nelze vykonávat činnost: 

a) řidiče, který řídí motorové vozidlo v 

pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení 

motorového vozidla druhem práce sjednaným v 

pracovní smlouvě, 

b) řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla 

předmětem samostatné výdělečné činnosti 
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prováděné podle jiného právního předpisu, 

c) učitele výcviku v řízení motorových vozidel 

podle jiného právního předpisu 

 
 K bodu 39 -  § 21d odst. 2 zní: 

 
(2) Při poskytování přepravy vozidlem cestujícího 
je řidič taxislužby povinen mít u sebe  

a) doklad o oprávnění dopravce k podnikání a 
b) průkaz řidiče taxislužby. 

 
       Požadujeme § 21d odstavec 2 změnit a doplnit 

takto: 
 

(2) Při poskytování přepravy vozidlem cestujícího 
je řidič taxislužby povinen  

a) mít u sebe doklad o oprávnění dopravce 

k podnikání,  

b) mít u sebe průkaz řidiče taxislužby, 

c) ihned po ukončení přepravy pořídit 
záznam o přepravě obsahující předepsané 
    náležitosti. (stejnopis dokladu o 
zaplacení jízdného), 

Částečně akceptováno 
Na základě konferenčního vypořádání dne 17. 6. 2016 bude do 
návrhu zákona zapracována povinnost ve vztahu k vydání 
dokladu o zaplacení jízdného v taxislužbě provozované vozidlem 
cestujícího. Stávající znění § 21 odst. 9 již potřebné zmocnění 
pro prováděcí předpis obsahuje. 
Blíže vypořádání první připomínky Svazu měst a obcí. 
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d) vydat cestujícímu doklad o zaplacení 
jízdného obsahující předepsané náležitosti,  

    pokud o něj požádá. 
 

 
V souvislosti s navrhovanými změnami je nutno 
upravit sankce: 

 5. K § 34e  Přestupky 
 
Požadujeme § 34e odst. 2 změnit a doplnit:  
 
d) v rozporu s § 21d odst. 2, písm. a), b) při 
poskytování přepravy vozidlem cestujícího u sebe  
nemá doklad o oprávnění dopravce k podnikání nebo 
průkaz řidiče taxislužby, 
 
g) na konec věty za slova „předepsané náležitosti“ 
vložit „nebo v rozporu s ust. § 21d odst. 2, písm. 
c) nepořídí ihned po ukončení přepravy vozidlem 
cestujícího záznam o přepravě obsahující 
předepsané náležitosti”, 
 
h) na konec věty za slova „předepsané náležitosti“ 
vložit „nebo v rozporu s ust. § 21d odst. 2, písm. 
d) nevydá na požádání cestujícímu doklad o 
zaplacení jízdného obsahující předepsané 
náležitosti”,   
 

Částečně akceptováno 
Na základě konferenčního vypořádání dne 17. 6. 2016 bude do 
návrhu zákona zapracována povinnost ve vztahu k vydání 
dokladu o zaplacení jízdného v taxislužbě provozované vozidlem 
cestujícího. Stávající znění § 21 odst. 9 již potřebné zmocnění 
pro prováděcí předpis obsahuje. 
Blíže vypořádání první připomínky Svazu měst a obcí. 
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i) v dokladu o zaplacení jízdného vydaném podle § 
21d odst. 4 a § 21d odst. 2, písm. d) uvede 
nepravdivé údaje. 

 § 35 odst. 1   

Požadujeme § 35 doplnit takto: 
 
a) na konec věty za slova „od ukončení přepravy“ 
vložit „a v rozporu s § 21 odst. 8, písm. e) 
neuchovává záznamy o přepravě po dobu 
nejméně 1 roku od ukončení přepravy,“ 
 
Na konci odstavce 1 tečku nahradit čárkou a doplnit 
písmeno „o“: 
o) v silničním provozu označí vozidlo, které není 
vozidlem taxislužby svítilnou podle  
§ 21 odst. 3, písm. c)bodu 1, nápisem TAXI nebo 
jiným způsobem zaměnitelným s tímto 
označením. 

Částečně akceptováno 
Na základě konferenčního vypořádání dne 17. 6. 2016 bude do 
návrhu zákona zapracována povinnost ve vztahu k vydání 
dokladu o zaplacení jízdného v taxislužbě provozované vozidlem 
cestujícího. Stávající znění § 21 odst. 9 již potřebné zmocnění 
pro prováděcí předpis obsahuje. 
Blíže vypořádání první připomínky Svazu měst a obcí. 
 

 6. § 35 odst. 2  

Požadujeme § 35 odst. 2 doplnit takto: 
 
s) na konec věty za slova “záznam o přepravě” vložit  
„a v rozporu s ust. § 21 odst. 8, písm. c) nezajistí, 
aby při provozování taxislužby vozidlem 
cestujícího řidič taxislužby ihned po ukončení 
přepravy pořídil záznam o přepravě”, 
 
t) na konec věty za slova „z tiskárny taxametru“ vložit 

Částečně akceptováno 
Na základě konferenčního vypořádání dne 17. 6. 2016 bude do 
návrhu zákona zapracována povinnost ve vztahu k vydání 
dokladu o zaplacení jízdného v taxislužbě provozované vozidlem 
cestujícího. Stávající znění § 21 odst. 9 již potřebné zmocnění 
pro prováděcí předpis obsahuje. 
Blíže vypořádání první připomínky Svazu měst a obcí 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNABNFHA7S)



102 
 

„a v rozporu s § 21 odst. 8, písm. b) nezajistí, aby 
při provozování taxislužby vozidlem cestujícího 
řidič taxislužby cestujícímu vydal doklad o 
zaplacení jízdného”, 

Hospodářská 
komora 

1. Připomínka k bodu 3, k ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) 
bod 1 

Navrhujeme tento bod vypustit. 

Odůvodnění: 

Je třeba specifikovat poškození cestujícího na jízdném s 
ohledem na to, že dle § 35h odst. 1 písm. b) může být 
odebrán průkaz řidiče taxi i policistou, který bude mít 
podezření, že došlo k předražení. Tímto se otevírá prostor pro 
korupci. Dále také odbor dopravy provádí cenové kontroly 
zpětně až rok, kde dopočítává dle stvrzenek jízdné a 
porovnává s údaji na Google map a velice těžko by se 
dokazovalo, jestli tam byla objížďka či nehoda, kterou bylo 
nutné objet a proto je na účtence o 1 či 2 km více. 

Vysvětleno 
Dané ustanovení je součástí právní úpravy již dnes, není nově 
vkládáno.  
Nespolehlivou se podle tohoto ustanovení stane pouze osoba, 
které je pravomocně uložena sankce, nikoliv při pouhém 
podezření z protiprávního jednání. Pokud je sankce za poškození 
na ceně jízdného pravomocně uložena, muselo být ve správním 
řízení dostatečně prokázáno, že k danému protiprávnímu jednání 
skutečně došlo. 
V návaznosti na připomínky jiných připomínkových míst dojde 
k úpravě§ 9 odst. 3 písm. a) bodu 1 tak, aby došlo k provázání se 
správními delikty uvedenými v § 16 odst. 1 písm. a) a b) zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, tedy následovně: 
  
„1. poškození cestujícího na ceně jízdného nebo požadování ceny 
ve výši, která není v souladu s cenovými předpisy,“.  

 2. Připomínka k bodu 33, ustanovení § 21b odst. 1 písm. 
a) 

Navrhujeme dotčené písmeno vypustit. 

Odůvodnění: 

Zmocnění obce je snaha zavést novou povinnost pro řidiče 
taxi, podrobit je dopravně psychologickému vyšetření. Není 
známo ze zdrojů Dopravní policie ani pojišťoven, že by se 
řidiči taxi ve srovnání s jinými skupinami řidičů dopouštěli ve 
zvýšené míře dopravních přestupků či nehod, rovněž nebyl 
zaznamenán nárůst pojistných událostí. Dopravně 
psychologickým vyšetřením navíc nelze z řad řidičů taxislužby 
vyloučit osoby s neurvalými či agresivními prvky chování. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Možnost vyžadovat na území obce pro přepravu osob v rámci 
taxislužby dopravně psychologické vyšetření řidiče je co do 
obsahu formulována obdobně jako úprava dopravně 
psychologického vyšetření řidičů v přepravě osob velkými 
vozidly (tj. nad 9 osob) v zákoně č. 361/2000 Sb. Na rozdíl od 
řidičů velkých vozidel se ovšem nenavrhuje zavést toto vyšetření 
plošně jako povinné (tj. rozšířením osob povinně se podrobujícím 
vyšetření v zákoně č. 361/2000 Sb.), zvážení nezbytnosti tohoto 
požadavku na řidiče taxislužby je ponecháno na dotčených 
obcích. Jestliže ovšem tento požadavek na obecní úrovni zaveden 
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Jelikož dle § 9 odst. 3) je řidič taxi vždy spolehlivá osoba, 
považujeme snahu zavést dopravně psychologické vyšetření 
za šikanu a nic neřešící administrativně finanční zátěž. 
Nehledě na to, že se v tomto případě vracíme o 10 let zpět, 
kdy byly psychotesty pro řidiče taxi povinné, a historie 
ukazuje, že byly zcela zbytečné a nic neřešící. Pokud bychom 
chtěli něco podobného tak jedině u řidičů, kteří přišli o 
spolehlivost, nebo jim byl uložen zákaz činnosti za správní 
delikt. Přesně tak, jak je tomu u zadržených řidičských 
průkazů. V těchto případech to má opodstatnění a smysl. 

bude, vyšetření bude probíhat plně v režimu úpravy zákona č. 
361/2000 Sb. (akreditovaní psychologové, průběh a výstupy 
vyšetření atd.). Podoba vyšetření tedy nebude libovolná. 
Takto nastavený režim považuje MD za účelný a přiměřený. 
Dopravně psychologické vyšetření na straně jedné jistě přispívá 
k bezpečnosti přepravy a k ochraně cestujícího, a z tohoto 
hlediska by bylo možné uvažovat o jeho plošném zavedení i pro 
malou obchodní přepravu osob. Na druhou stranu je ovšem třeba 
vzít v potaz, že do určité míry obdobný cíl sledují i specifické 
požadavky na spolehlivost řidiče taxislužby podle § 9 zákona. 
Tyto požadavky nehodnotí psychickou způsobilost, nicméně 
sledují deliktní minulost řidiče, v oblasti dopravních přestupků a 
trestných činů i v jiných oblastech podstatných pro ochranu 
zákazníka. Dopravně psychologické vyšetření tedy z tohoto 
hlediska představuje jakousi „nadstavbu“, zkoumající způsobilost 
řidiče taxislužby ještě nad rámec hodnocení jeho deliktní 
minulosti. Takovéto rozšíření hodnocení způsobilosti řidiče 
taxislužby má dle názoru MD význam tam, kde místní podmínky 
nasvědčují tomu, že základní rámec je vhodné doplnit přísnějším 
hodnocením osobnosti a psychických vlastností řidičů taxislužby. 
Z povahy věci plyne – a zkušenosti MD to potvrzují – že toto 
bude platit spíše pro velká města s komplikovanou dopravní 
situací, kde na řidiče taxislužby působí vedle okolností 
plynoucích z provozu i řada dalších stresorů, vůči nimž by měl 
být odolný. 

 3. Připomínka k bodu 33, ustanovení § 21b odst. 1 písm. 
c) 

Navrhujeme dotčené písmeno vypustit. 

Odůvodnění: 

Historie ukázala, že doba a platnost zkoušek je neefektivní a 
omezující pro podnikatele v oblasti taxislužby. V případě 
omezených zkoušek dopravci minimalizují investice do 

Částečně akceptováno 
Ustanovení bude terminologicky zpřesněno, aby bylo zřejmé, že 
se nejedná o pravidelné opakování zkoušky, ale o zkoušku 
opravnou. 
Možnost obcí stanovit dobu platnosti zkoušky je v zákoně 
obsažena již dnes.  
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podnikání z důvodu nejistoty a tím se zhoršuje vozový park a 
běžné standardy. Opakovaná zkouška z místopisu pro 
provozovatele taxislužby, který svou profesi vykonává 
nepřetržitě (každodenně) je zcela zbytečná a dokonce se dá 
říci nedůstojná. Pokud někdo svou profesi vykonává 
pravidelně, jeho znalosti místopisu dané oblasti se zlepšují. 
Zkoušky ze znalostí místopisu nikdy nepřinesly a ani 
nepřinesou žádné zlepšení a už vůbec nemají vliv na 
poctivost řidičů taxi. Na závěr je třeba zdůraznit, že 
opakované zkoušky by přinesly s sebou nezájem investovat 
do oboru taxislužby z důvodu nejistoty setrvání v tomto oboru 
(neúspěch při zkouškách), což bude mít za následek stárnutí 
vozového parku a úpadek kvality poskytovaných služeb. 

 
 
 
 

 4. Připomínka k bodu 34, k ustanovení § 21b odst. 2 se 
doplňuje odst. 3 

Navrhujeme dotčený odstavec vypustit. 

Odůvodnění: 

Dotčeným ustanovením se dává obcím pravomoc stanovit 
technické požadavky na vozidla taxi. Tato formulace je tak 
všeobecná, že v konečném výsledku může vést k 
neodůvodněnému omezení dopravce v právu na výběr 
vozového parku, případně až k nutnosti nakupovat vozy od 
určitého výrobce. Tento odstavec přímo může nabádat ke 
korupčnímu jednání. Bude dobré opět nahlédnout do 
minulosti, kdy v roce 1994-5 tomu tak bylo. MHMP vydal 
vyhlášku o vozidlech na taxislužbu, kde se mohla používat 
pouze vozidla Volkswagen Vento a Seat Toledo, v barvě bílé 
či slonové kosti. V té době tu byl pouze jeden prodejce těchto 
vozů a cena byla podstatně vyšší než běžná cena těchto vozů 
v Německu. Po roce, když se rozprodala všechna vozidla, 
MHMP tuto vyhlášku zrušil. Nesouhlasíme s tímto návrhem, 
protože v době kdy se na úřadech měst mění politické strany 
častěji než je zdrávo a každý prosazuje své zájmy a mění 
vyhlášky a pravidla dle svých potřeb. by mohlo mít za 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 21b odst. 3 bude upraveno následovně tak, aby bylo 
zamezeno jeho zneužití: 
(3) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit dopravcům 
jako podmínku pro zahájení nebo nabízení přepravy na území 
obce splnění technických požadavků na vozidla taxislužby. Jako 
technický požadavek lze stanovit pouze požadavek na barvu 
karoserie, minimální nebo maximální rozměry vozidla, 
maximální zdvihový objem motoru, stupeň plnění emisní úrovně 
nebo druh paliva. Technické požadavky nesmí zvýhodňovat 
určitého výrobce, tovární značku nebo typ vozidla. 
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následek, že provozovatelé taxislužeb budou každé dva roky 
měnit vozový park a přizpůsobovat se novým požadavkům. 
Už v této chvíli město Praha na svých stránkách vyvěsilo, že 
bude požadovat vozidla na taxislužbu do 6 let stáří. Což už 
teď poškozuje min. třetinu provozovatelů taxislužby, kteří se 
přizpůsobili 8 letům, které jsou momentálně v Praze jako 
podmínka pro užívání stanovišť. Pokud chceme upravovat 
vozový park zákonem, je třeba upřesnit co a jak. Naše návrhy 
byly v určení minimálních rozměrů vozů (délka, šířka a výška) 
tak jak je tomu v některých městech EU a stáří vozu určit 
pouze při prvním přihlášení. Vozidlo, které se prvně 
přihlašuje na taxislužbu, nesmí být starší než 6 let a musí mít 
min. tyto rozměry délka, šířka a výška. Může tam být také 
podmínka na emisní normy. Toto by mělo být dané zákonem, 
aby obce nemohly měnit vyhlášky, jak uznají za vhodné. 

 5. Připomínka k bodu 39, k ustanovení § 21d odst. 2  

Navrhujeme dotčený odstavec doplnit následovně: 

„(2) Při poskytování přepravy vozidlem cestujícího je řidič 
taxislužby povinen mít u sebe  

a) doklad o oprávnění dopravce k podnikání a 

b) průkaz řidiče taxislužby a 

c) jeli – li zaměstnancem dopravce, i platnou pracovní 
smlouvu.“ 
Odůvodnění: 

Navrhovaným odstavcem se zavádí nová povinnost pro řidiče 
mít u sebe doklad o oprávnění dopravce k podnikání. Není 
však v možnostech řidiče ověřit platnost tohoto oprávnění a 
hlavně nic to nevypovídá o pracovně-právním vztahu řidiče a 
dopravce. Toto ustanovení je nedostatečné. Je třeba přidat i 
platnou pracovní smlouvu. 

Vysvětleno 
Namísto požadavku na povinnost řidič mít u sebe při poskytování 
přepravy vozidlem cestujícího originál pracovněprávní smlouvy, 
považujeme za dostatečnou a vhodnější nově zaváděnou 
povinnost řidiče mít u sebe originál dokladu o oprávnění 
dopravce k podnikání, neboť tato povinnost rovněž vede k určení 
odpovědného dopravce, méně administrativně zatěžuje dopravce 
a řidiče a lépe se ověřuje autenticita a platnost tohoto dokladu a 
jedná se o věrohodnější doklad.  
Vzhledem k tomu, že pracovní smlouva je ryze soukromoprávní 
dokument, nemá příliš velkou vypovídací hodnotu, nelze ověřit, 
zda je smlouva v daný okamžik stále platná a zda pracovní poměr 
stále trvá. 
Existence pracovněprávního vztahu se pak prokazuje ve 
správním řízení, proto není nutné, aby měl řidič pracovněprávní 
smlouvu vždy u sebe. 
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 6. Připomínka k bodu č. 40, k ustanovení § 21d se 
vkládá nový § 21 da 

Navrhujeme vypustit ustanovení § 21da. 

Odůvodnění:  

Zařazení ustanovení § 21da do materiálu neodpovídá 
systematice zákona a je i z pohledu dosavadní úpravy 
značně problematické. Ustanovení § 21da zakládá 
odpovědnost novému subjektu, zprostředkovateli, přičemž 
tento subjekt je zmíněn pouze v tomto ustanovení a dále pak 
v ustanovení sankčním v § 35 předkládaného materiálu. 
Toto zařazení se může zdát až účelovým, protože není nijak 
hlouběji propojeno s ostatními ustanoveními zákona. Kromě 
toho zákon nijak neurčuje, k čemu by taková evidence měla 
sloužit, a argumenty uvedené v důvodové zprávě jsou 
nepřesvědčivé. 

Ustanovení § 21da návrhu zakládá odpovědnost osoby, 
která zprostředkuje poskytnutí přepravy prostřednictvím 
taxislužby, aniž by důsledně definoval, kdo je dle zákona 
považován za zprostředkovatele. Samotné popisné označení 
jeho činnosti je zcela nedostačující, zvláště pak, 
přihlédneme-li ke značným sankcím, které mohou z porušení 
příslušné zákonné povinnosti pro takového 
zprostředkovatele vyplývat. Nedostatečnost úpravy přispívá k 
právní nejistotě a demonstruje nevhodnost a hlubší 
nepropracovanost navrhované úpravy.  

Ustanovení § 21da sice zakládá novou odpovědnost 
zprostředkovatele, ale nijak nezohledňuje znění zákona č. 
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, 
a to mimo jiné také proto, že nijak nerozlišuje otázku 
zprostředkování skrze on-line služby. Dle ustanovení § 3 a 
násl. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti, který implementuje směrnici 
2000/31/ES, neodpovídá za splnění jistých podmínek, 

Akceptováno jinak 
Do předmětného ustanovení bude doplněna definice 
zprostředkovatele a bude upraveno následovně: 

§ 21da 
(1) Zprostředkovatel je osoba, která za úplatu poskytuje službu 
zprostředkování uzavření přepravní smlouvy mezi 
poskytovatelem přepravy a zájemcem o provedení přepravy. 
(2) Zprostředkovatel, který zprostředkuje poskytnutí přepravy 
prostřednictvím taxislužby, zajistí, aby 
a) poskytovatel přepravy byl podnikatelem v silniční dopravě a 
b) řidič, který přepravu provede, měl oprávnění řidiče taxislužby. 
(3) Zprostředkovatel je povinen vést evidenci zprostředkovaných 
přeprav prostřednictvím taxislužby. Evidence zprostředkovaných 
přeprav obsahuje u každé zprostředkované přepravy jméno a 
příjmení nebo obchodní firmu poskytovatele přepravy, adresu 
jeho sídla, jeho identifikační číslo a údaje o době a místu 
zahájení přepravy. Údaje o zprostředkované přepravě se 
v evidenci uchovávají po dobu nejméně 1 roku ode dne ukončení 
zprostředkované přepravy. 
Současně bude přistoupeno ke snížení maximální výše pokuty za 
porušení uvedených povinností na 200 000 Kč. 
 
 
 
Důvody navrhované regulace zprostředkovatelů taxislužby jsou 
uvedeny v závěrečné zprávě RIA. Již při projednávání předchozí 
novely zákona v roce 2013 byla požadována regulace 
zprostředkování taxislužby kvůli velmi silnému postavení 
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poskytovatel služby, kterým v tomto případě zprostředkovatel 
jednoznačně je, za obsah přenášených informací. Ustanovení  
§ 21 da, tak zcela koncepčně pomíjí a nebere v úvahu 
ostatní zákonná ustanovení v rámci právního řádu. 

Nedostatky ustanovení § 21da lze hledat nejen v ohledu 
jeho celkové smysluplnosti a systematického zařazení, ale i v 
rámci samotné obsahové koncepce a znění zákonného textu. 
Je velmi obtížné dovodit spojitost mezi odpovědností 
zprostředkovatele za to, že provozovatel taxislužby nebude 
mít podnikatelské oprávnění v silniční dopravě či řidič 
taxislužby nebude mít příslušné oprávnění řidiče taxislužby. 
Je přece odpovědností provozovatele a řidiče, aby dodržoval 
zákonem stanovené požadavky, snad právě proto zákon 
takové nedodržení požadavků trestá vysokými pokutami či 
dalšími tresty. 

Ustanovení § 21da zákona stanoví pod poměrně vysokou 
sankcí povinnost zprostředkovatele vést evidenci 
zprostředkovaných přeprav. Tato evidence musí obsahovat 
poměrně velké množství informací ke každé zprostředkované 
přepravě. Jedná se o jméno a příjmení nebo obchodní firmu 
dopravce, adresu jeho sídla, jeho identifikační číslo a údaje o 
době a místu zahájení přepravy. Přesto, že lze takovéto údaje 
považovat za základní údaje k poskytované přepravě, je 
takovýto požadavek, kladený přímo na zprostředkovatele, 
nadbytečný a vedoucí k zbytečnému navýšení administrativní 
zátěže, pokud bereme v úvahu fakt, že již současná právní 
úprava ukládá tato data shromažďovat samotným 
dopravcům. 

Pokud dojde k porušení povinností zprostředkovatele, tedy že 
nezajistí, aby byl provozovatel dopravy podnikatelem v 
silniční přepravě, či nezajistí, aby měl řidič příslušné 
oprávnění řidiče taxislužby, může být pokutován až do výše 
500.000,- Kč. Výše maximální pokuty se tedy rovná výši 
pokuty, která může být udělena například dopravci, který 

dispečinků na trhu taxislužby. Tyto subjekty v praxi vystupují 
vůči cestujícím de facto jako dopravci, cestující si objedná taxi 
a komunikuje pouze s dispečinkem, tyto dispečinky samy 
inzerují poskytování přepravních služeb včetně cenových 
nabídek. Stejně tak tyto subjekty vystupují vůči dopravcům de 
facto jako jejich zaměstnavatelé a do značné míry jim určují 
způsob výkonu jejich podnikatelské činnosti. Ve stávající právní 
úpravě není činnost těchto subjektů i přes jejich zásadní 
postavení při poskytování přeprav nikterak regulována 
a nezodpovídají za poskytnuté přepravy vůči cestujícím. 
Ze strany dopravních úřadů je často navrhováno, aby byla 
zavedena zodpovědnost zprostředkovatelů za způsob poskytnutí 
přepravy a případné poškození cestujících. Jako adekvátní řešení 
však předkladatel považoval pouze zavedení zodpovědnosti 
zprostředkovatele pouze do té míry, aby zprostředkovaný 
dopravce byl skutečně dopravcem (tzn. měl příslušné 
živnostenské oprávnění) a aby řidič, který přepravu poskytne, byl 
skutečně řidičem taxislužby (tzn. měl oprávnění řidiče 
taxislužby). Povinná evidence zprostředkovaných přeprav pak 
byla zvolena v nejužší možné podobě – tzn. identifikace 
zprostředkovaného dopravce a objednané přistavení vozidla. Bez 
zavedení takovéto povinné evidence by dopravní úřady neměly 
jakoukoli možnost si pro účely vedených správních řízení dílčí 
informace k určitým přepravám vyžádat, neboť zprostředkovatel 
by oprávněně mohl argumentovat, že takové informace již nemá.  
Právní úprava v zákoně č. 480/2004 Sb. není podle našeho 
názoru v této souvislosti relevantní. Úprava v zákoně č. 111/1994 
Sb. upravuje obecně vztah dopravce, zprostředkovatele a 
zákazníka, přičemž vychází z úpravy zprostředkování 
v občanském zákoníku. Tato úprava však nijak neřeší konkrétní 
způsoby provádění činnosti zprostředkovatele. 
Zprostředkovatelem ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. nemusí 
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nezajistí splnění stejných požadavků řidičem, či nebude mít 
příslušné podnikatelské oprávnění. Tato rovnost ve správním 
postižení je zcela nepřiměřená, protože výše možného trestu 
je stejná pro subjekty, které jsou ve zjevně rozdílném 
postavení a mají zcela rozdílnou pozici co do schopnosti 
ovlivnit, zda budou zákonné požadavky splněny či nikoliv. 

Otázkou, kterou nezodpovídá ani návrh zákona, ani 
důvodová zpráva, je i míra přiměřenosti poměrně přísného 
trestání porušení povinnosti třemi zcela odlišnými subjekty - 
tedy zprostředkovatele, dopravce a případně řidiče 
taxislužby. Je tedy cílem zákona chránit společnost, 
respektive osobu, která se rozhodne využívat taxi služeb, 
nebo postihovat co největší množství subjektů za porušení 
povinnosti, jejíž porušení je materiálně totožné? 

být (a máme za to, že zpravidla ani nebude) zprostředkovatel ve 
smyslu zákona č. 111/1994 Sb. Ustanovením § 3 zákona č. 
480/2004 Sb.je upravena odpovědnost poskytovatele služby 
informační společnosti za obsah přenášených informací, nejedná 
se nicméně o odpovědnost za legálnost zprostředkovaných 
služeb. 

 C. Konkrétní zásadní připomínky k Závěrečné 
zprávě z hodnocení dopadů regulace – Shrnutí 
závěrečné zprávy RIA 
1. Připomínka k bodu 3.3. Dopady na podnikatelské 
prostředí 

Navrhujeme dotčený bod upravit následovně: 

„Pozitivním dopadem na podnikatelské prostředí je 
nahrazení povinnosti mít ve vozidle linkové osobní dopravě 
vždy originál dokladu oprávnění dopravce k podnikání 
povinností mít ve vozidle jeho kopii, která v případě 
vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy nahradí i všechny 
ostatní dosud vyžadované dokumenty. 

Pozitivním dopadem na podnikatelské prostředí může 
ve výsledku být rovněž zpřísnění úpravy spolehlivosti 
dopadající primárně na řidiče taxislužby, rozšíření oprávnění 
pro zadržení průkazu řidiče taxislužby a pro výběr kaucí 
a zavedení nových povinností zprostředkovatelům taxislužby, 
což pomůže zajistit zdravé tržní prostředí na trhu taxislužby, 
eliminaci subjektů principiálně porušujících právní předpisy 

Akceptováno 
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a zajištění rovných podmínek na trhu taxislužby, po čemž je 
ze strany poctivých dopravců voláno.  

Nepatrné navýšení administrativní náročnosti přinese nově 
zaváděná povinnost, aby při provozování taxislužby vozidlem 
cestujícího měl řidič taxislužby u sebe doklad o oprávnění 
dopravce k podnikání.“ 

Odůvodnění: 

Tento dopad na taxislužbu může platit v případě vyřešení 
problematiky nelegálních dopravců. Ale vzhledem k tomu, že 
tento problém není vyřešen, dopad bude takový, že všem co 
budou odebrány průkazy řidiče taxislužby, či budou pro účely 
tohoto zákona nespolehliví, spadnou do černé zóny 
podnikání. Tak, jak tomu bylo dříve a i nyní se opět zvětšuje 
počet řidičů v černé zóně podnikání. Stačí se podívat na 
statistiky počtu smluvních přepravců před 20 – ti lety a 
postupný vývoj do dnešní doby, a to nemluvě o těch, kteří 
nejsou vůbec vidět. Neexistuje tu způsob, jak donutit někoho, 
aby si přihlásil vozidlo k provozování taxislužby, či absolvoval 
zkoušky řidiče taxi nebo si vůbec vyřídil živnostenské 
oprávnění a už vůbec tu není účinný systém kontrol těchto 
černých provozovatelů. 

 2. Připomínka ke kapitole 1.2.3.4 Zmocnění obce 

Navrhujeme dotčenou kapitolu upravit následovně: 

„Podle dosavadní právní úpravy jsou obce na základě § 21b 
odst. 2 zákona oprávněny stanovit provozní řád a podmínky 
užívání stanovišť vozidel taxislužby. Např. v hl. m. Praze jsou 
na základě obecně závazné vyhlášky č. 18/2006 Sb. hl. m. 
Prahy definovány mimo jiné požadavky na barvu vozidel, 
jejich vybavení, velikost a stáří. Obce využívající zmocnění 
uvedené v § 21b odst. 2 zákona poukazují na skutečnost, že 
v rámci silničního provozu se na pozemních komunikacích 
pohybují dvě skupiny vozidel, vozidla splňující požadavky pro 
provoz na stanovištích vozidel taxislužby a vozidla vyhovující 

Akceptováno 
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pouze obecným zákonným požadavkům na silniční motorová 
vozidla, přičemž zákonné obecné požadavky ve formě 
registrace v ČR a platné technické prohlídky jsou z pohledu 
bezpečnosti cestujících i ekologických požadavků ne zcela 
dostatečné, např. v Hl. m. Praze jsou evidována vozidla 
taxislužby i s rokem výroby 1960. Města mají zájem 
omezovat individuální automobilovou dopravu a v té 
souvislosti vytvářejí preferenční opatření pro prostředky 
městské hromadné dopravy i pro vozidla taxislužby. 
Vzhledem k rozrůstající se praxi vytváření přednostních 
pruhů pro autobusy a vozidla taxislužby je proto účelné, aby 
obce měly možnost stanovit jako podmínku pro zahájení 
nebo nabízení přepravy na území obce i splnění technických 
požadavků na vozidla. Za navrhovaného stavu by tak v rámci 
silničního provozu došlo k možnosti konsolidace technických 
požadavků týkajících se vozidel taxislužby. 

Je však současně třeba mít na paměti princip proporcionality 
právní regulace, dle něhož omezení osobní sféry jednotlivce 
a stanovení povinností musí sledovat legitimní cíl a být ve 
vztahu k tomuto cíli vhodné, potřebné a přiměřené, tj. nesmí 
přesahovat míru nezbytně nutnou k dosažení účelu, který je 
sledován. V případě popsaného rozšíření zmocnění pro 
lokální právní úpravu by tedy konkrétní způsob aplikace 
tohoto zmocnění následně neměl být v rozporu s tímto 
principem.“ 

Odůvodnění: 

Vozidlo rok výroby 1960 - Evidence vozidel nemá žádnou 
zpětnou vazbu na kontrolu, jestli je  
s tímto vozidlem konána práce řidiče taxi nebo pouze nebylo 
odhlášeno z provozu. Nebo se zde může jednat o historická 
vozidla, se kterými je také více méně suplovaná taxislužba, 
ale nikdo neřeší označení či průkazy řidiče taxi u těchto 
vozidel a už vůbec ne dodržování maximální ceny jízdného. 

Princip proporcionality právní regulace – zde je třeba 
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upozornit na to, že zákon ještě nevstoupil v platnost a Hl. m. 
Praha již naznačuje porušování tohoto kodexu a to tím, že 
chce určit příliš nízké stáří vozu pro účely taxislužby a to max. 
stáří vozu 6 let. 

 E. Konkrétní zásadní připomínky ke 
stávajícímu znění zákon č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě 

1. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 10 

Navrhujeme dotčený odstavec přepracovat následovně: 

„10) Příležitostná osobní silniční doprava je neveřejná 
osobní doprava, která není linkovou osobní dopravou, 
mezinárodní kyvadlovou dopravou a ani taxislužbou. 
Přijímání zakázek u tohoto druhu dopravy je možné výhradně 
cestou objednávky přepravní služby předem (písemně, 
telefonicky, faxem, elektronicky) v sídle nebo provozovně 
právnické osoby, v místě trvalého pobytu provozovatele nebo 
v místě podnikání u fyzické osoby.“ 
Odůvodnění:  

V praxi působí zařazení mezi taxislužbu velké potíže 
subjektům, které poskytují běžnou příležitostnou přepravu 
osob, ale musí mít vozidla evidovaná jako vozy taxi, řidiči 
musí mít průkaz řidiče taxi, přičemž služba je vždy 
poskytovaná na základě předchozí objednávky a vykazuje 
všechny znaky příležitostné přepravy velkými vozidly. Je 
paradoxní, že na malá vozidla a jejich řidiče jsou uplatňovány 
přísnější požadavky než na vozidla velká. Dopravce tento 
stav nutí používat zbytečně velká vozidla. Pokud je nutné mít 
přísnější pravidla na taxislužbu, je to možné úpravou pravidel 
a přesnější definicí pojmu taxislužba. 

Vysvětleno 
Novelou zákona č. 102/2013 Sb. došlo ke sjednocení druhů 
dopravy taxislužba a příležitostní osobní silniční doprava do 
kategorie taxislužba. Do té doby byla taxislužby definována jako 
veřejný doprava s pohotovostně a anonymně přijímanými 
objednávkami, zatímco příležitostná osobní silniční doprava byla 
definována jako neveřejná doprava s objednávkami přijímanými 
výhradně předem v sídle nebo provozovně dopravce, následně 
zaznamenanými do knihy objednávek dopravce, přičemž kopie 
záznamu z této knihy objednávek musela být při přepravě ve 
vozidle, Byly stanoveny náležitosti objednávky jako identifikace 
objednatele, přepravovaných osob, trasy přepravy apod. tak, aby 
bylo zaručeno, že tímto druhem nebudou poskytovány 
pohotovostní anonymní přepravní služby, a bylo zakázáno 
přijímat platby za přepravu ve vozidle. S vývojem moderních 
technologií však začaly být objednávky zasílány elektronicky a 
rozdíl mezi oběma druhy dopravy se stíral. Provozováním 
příležitostné osobní silniční dopravy bylo ve velkém měřítku 
obcházeno plnění povinností stanovených při provozování 
taxislužby na ochranu zákazníků. Bylo tedy zvažováno, jak 
odlišit přísně regulovanou „klasickou“ taxislužbu od přepravních 
služeb jiného typu – přeprav na speciální příležitosti, 
specifickými vozidly, firemní přepravy, přepravy cestovních 
kanceláří apod. Bylo přistoupeno k řešení, že pokud zákazník 
podepíše, že souhlasí s poskytnutím přepravy v jiném režimu bez 
plnění povinností stanovených na ochranu zákazníků, není třeba 
při přepravě používat taxametr, dodržovat cenovou regulaci 
apod. Ve stávajícím § 21 odst. 4 zákona je možné využít výjimku 
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pro označení a vybavení vozidla při existenci smlouvy o přepravě 
se stanovenými formálními a obsahovými náležitostmi.  
Je nicméně uvažováno o zřízení pracovní skupiny, která by se do 
budoucna zabývala budoucím koncepčním řešením výše 
nastíněné problematiky. Předkladatel nyní nepřistupuje ke 
koncepčním změnám v oblasti odlišení „klasické“ taxislužby od 
přeprav smluvního typu, k nimž by navržená změna bezpochyby 
patřila. Praktické problémy s uplatňováním dané právní úpravy 
jsou předkladateli známy. Budoucí nastavení různých segmentů 
přepravy vozidly s obsaditelností do 9 osob včetně řidiče může 
být diskutováno v souvislosti s adaptací právní úpravy na EET a 
otázkou právní regulace použití taxametrů (v dané oblasti běží 
pracovní skupina složená ze zástupců některých ministerstev a 
dalších správních orgánů). 
Ve druhé polovině tohoto roku budou zahájeny diskuse nad 
novou koncepcí taxislužby v návaznosti jak na uplatněné 
připomínky, tak na vývoj nových technologií. Hospodářská 
komora bude k těmto diskusím samozřejmě přizvána. 

 2. Připomínka k ustanovení § 3 

Navrhujeme doplnit nový odst. 5: 

„5) Tuzemský dopravce může provozovat silniční dopravu na 
přechodnou dobu 30 dnů i vozidlem s netuzemskou 
registrační značkou.“ 
Odůvodnění: 

V praxi je občas nutné, aby dopravce na přechodnou dobu 
využil vozidlo s cizí registrací. Jedná se o případy, kdy obdrží 
náhradní vozidlo od výrobce za jiné v reklamaci nebo 
potřebuje před koupí si auto vyzkoušet. V těchto případech je 
žádoucí, aby mohl využít vozidlo i s cizí registrační značkou. 

Vysvětleno 
Jedná se o připomínku nad rámec návrhu.  
Požadované zavedení možnosti provozovat silniční dopravu 
vozidlem, kterému byla přidělena registrační značka jiného 
členského státu EU, za účelem odzkoušet vozidlo v ověřovacím 
provozu, by mohlo být pro některé dopravce přínosné, avšak 
podle názoru předkladatele by tato úprava byla využitelná pouze 
v ojedinělých případech.  
Naproti tomu by stanovení této výjimky z obecné platné 
povinnosti provozovat silniční dopravu vozidlem s registrační 
značkou ČR otevřelo riziko jejího zneužívání a vedlo by k 
porušování dané povinnosti, přičemž by bylo velmi obtížně 
ověřit, ve kterých případech se jedná pouze o dočasný provoz 
v souladu s navrženým ustanovením a kdy se jedná o obcházení 
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uvedené povinnosti. 
 3. Připomínka k ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) a c) 

Navrhujeme dotčená písmena vypustit. 

Odůvodnění: 

Aktuální úprava pro řidiče autobusové dopravy je naprosto 
nevyhovující a zbytečně přísná.  Není nejmenší důvod 
vylučovat řidiče, zaměstnance, kteří po případném odpykání 
si trestu se chtějí vrátit k povolání řidiče. Minimálně v 
případě přestupků se nevidí žádný racionální důvod řidiči 
neumožnit vykonávat svou profesi. Nynější přísné nahlížení 
na překážku spolehlivosti v rozsahu 3 let kdy byla uložena 
sankce za přestupek spočívající v řízení vozidla po požití 
alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, by se 
mělo zmírnit. A to i s ohledem na velký a zvětšující se 
nedostatek řidičů. 

Částečně akceptováno 
Posuzovaná doba bude u přestupků uvedených pod písm. b) 
zkrácena na 2 roky, čímž dojde ke sjednocení s úpravou 
ukládaného zákazu činnosti (zákazu řízení motorových vozidel) 
za tyto přestupky podle zákona č. 361/2000 Sb. Posuzovaná doba 
tak bude shodná s dobou, na kterou lze uložit zákaz činnosti, tedy 
s dobou, po kterou by daná osoba stejně nemohla vykonávat 
práci řidiče. 

 4. Připomínka k § 9 platného znění 

Navrhujeme vložit nový paragraf 9c, který zní: 

„§9c 
Přepravní řád v nákladní dopravě 

(1) Podmínky, za nichž se přepravují náklady v silniční 
dopravě, stanoví přepravní řád. V přepravním řádu se uvede 
zejména 
 a) vznik a ukončení přepravní smlouvy mezi dopravcem a 
odesílatelem a způsob prokazování jejího vzniku, 
 b) náležitosti a význam přepravního dokladu, 
 c) označení a balení zásilky,  
 d) podmínky pro provádění přepravy, 
 e) přeprava zvláštních druhů zásilek,  
 f) převzetí zásilky příjemcem, zjevné a nezjevné vady. 
(2) Přepravní řád stanoví vyhláškou Ministerstvo dopravy.“  

Akceptováno jinak 
Namísto zmocnění pro vydání přepravního řádu, kterým by podle 
našeho názoru nebylo možné upravit veškerou potřebnou 
problematiku, neboť by se jednalo o předpis nižší právní síly, 
který nemůže být v rozporu se zákonem (zejména otázka práv a 
povinností odesílatelů, apod.), navrhujeme v zákoně zakotvit 
použitelnost úpravy v příslušné mezinárodní dohodě (Úmluva 
CMR) i pro vnitrostátní nákladní přepravu. 
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Odůvodnění: 

Nový občanský zákoník zrušil silniční přepravní řád pro 
silniční nákladní dopravu (dále jen SPŘ) bez náhrady. V 
současnosti není pro vnitrostátní silniční nákladní přepravu 
žádná právní úprava, která by upravovala práva a povinnosti 
smluvních stran. Neexistují předpisy konkretizující povinnosti 
odesílatele při odeslání, balení a značení zásilky, není právně 
upravena otázka zjevných a nezjevných vad zásilky při jejím 
převzetí příjemcem, problematika dodání zásilky apod. 
Přitom rozsah druhů přepravovaných zásilek je velmi značný - 
od nadrozměrných zásilek k rychlokazitelnému či 
nebezpečnému (ADR) zboží. Proto je nutné upravit podmínky 
pro vnitrostátní silniční přepravy nákladů. Bezpochyby v 
současnosti existuje veřejný zájem na sjednocení podmínek 
pro vnitrostátní silniční nákladní přepravu s podmínkami 
mezinárodní silniční nákladní přepravy (které jsou 
kodifikovány kogentní mnohostrannou mezinárodní úmluvou 
- Úmluvou CMR). Tak tomu také je v řadě sousedních států. 
Bez jasných pravidel jsou odesílatelé i příjemci v ČR ve stálé 
právní nejistotě, protože současná právní úprava je natolik 
obecná, že bez podrobnější úpravy přepravních vztahů 
nemohou v takto legislativně neupraveném a nevymezeném 
prostředí spolehlivě působit (např. vymáhat po dopravci 
skryté vady u přepravovaného zboží). SPŘ by tedy především 
měl jednoznačně určit práva a povinnosti jednotlivých 
účastníků přepravy. Současná nejasná a nepřehledná 
situace způsobuje všeobecnou právní nejistotu pro všechny 
strany.  

Navíc v rámci kabotáže v současnosti vykonává na území ČR 
silniční nákladní přepravu řada zahraničních dopravců. Zde 
bez jasné právní úpravy nastávají potíže nejen určit 
působnost českého práva (dle kolizních právních norem), ale 
i konkrétní povinnosti odesílatele, dopravce či příjemce, 
které dnes nejsou upraveny žádným právním předpisem ani 
v jednotlivých přepravních smlouvách. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNABNFHA7S)



115 
 

 5. Připomínka k ustanovení § 21 odst. 3 písm. d  

Navrhujeme doplnit nový bod 4 následovně: 

„platnou pracovní smlouvou jestliže řidič vozidla není 
současně provozovatelem.“ 
Odůvodnění: 

V případě, kdy řidič není současně provozovatel a nemusí mít 
platnou smlouvu u sebe, nelze prokázat vztah mezi 
provozovatelem (dopravcem) a řidičem a je zde prostor pro 
tzv. pronajímání koncesí. Dochází zde k obcházení pracovně 
právních vztahu a daňovým povinnostem zaměstnavatele 
vůči státu. Pracuje se na opakované dohody o pracovní 
činnosti či brigády kde dochází k nenahlašování řidičů na 
patřičné úřady. 

Vysvětleno 
Namísto požadavku na povinnost řidič mít u sebe originál 
pracovněprávní smlouvy, považujeme za dostatečnou a vhodnější 
nově zaváděnou povinnost řidiče mít u sebe originál dokladu o 
oprávnění dopravce k podnikání, neboť tato povinnost rovněž 
vede k určení odpovědného dopravce, méně administrativně 
zatěžuje dopravce a řidiče a lépe se ověřuje autenticita a platnost 
a platnost tohoto dokladu a jedná se o věrohodnější doklad.  
Vzhledem k tomu, že pracovní smlouva je ryze soukromoprávní 
dokument, nemá příliš velkou vypovídací hodnotu, nelze ověřit, 
zda je smlouva v daný okamžik stále platná a zda pracovní poměr 
stále trvá. 
Existence pracovněprávního vztahu se pak prokazuje ve 
správním řízení, proto není nutné, aby měl řidič pracovněprávní 
smlouvu vždy u sebe. 

 6. Připomínka k ustanovení § 21b odst. 2 

Navrhujeme dotčený odstavec doplnit následovně: 

„(2) Obec je oprávněna stanovit obecně závaznou vyhláškou 
pro stanoviště vozidel taxislužby zřízených obcí podmínky 
užívání stanoviště a provozní řád upravující v souladu s 
místními podmínkami pravidla provozu na stanovišti. 
Stanoviště taxi mohou provozovat a používat pouze 
provozovatelé a řidiči taxi s platným osvědčením řidiče 
taxislužby a platnými zkouškami z místopisu.“ 
Odůvodnění: 

Samotná výběrová řízení jsou dosud připravována tak, aby se 
mohli přihlásit jen překupníci a zprostředkovatelé, kteří 
nadále tato stanoviště pře-pronajímají dopravcům a dále 
jejich užívání navazují na další čerpání svých služeb. V 
opačném případě je jim povolení zrušeno. Dále také ve 
většině případů tyto stanoviště používají hlavně jako 
parkoviště pro svá vozidla čekající na zakázku přes dispečink 

Vysvětleno 
Provozování stanovišť vozidel taxislužby je zcela v kompetenci 
obcí a nevyžaduje další právní úpravu v zákoně. Obce mají již 
nyní možnost adekvátně nastavit pravidla pro provozování 
stanovišť vozidel taxislužby v rámci smluvních vztahů. 
Pokud jde o využívání stanovišť vozidly taxislužby, mohou obce 
tuto problematiku upravit obecně závaznou vyhláškou již podle 
stávajícího zmocnění.  
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a z toho důvodu, v době největšího zájmu o taxi, tyto 
stanoviště zejí prázdnotou. Řidiči, kteří nejezdí přes 
dispečink, ale rádi by nabízeli své služby na těchto 
stanovištích, tam nemohou, protože jim to dispečinky 
neumožní. Stanoviště by měla prvotně být pro vozidla, která 
nejezdí přes dispečink, ale chtějí své služby nabízet na ulici 
jako protiváha dispečinkům. Tím že dispečinky ovládly i 
stanoviště tak legálně ničí svoji konkurenci. Soutěž  
o tato stanoviště je v podmínkách maximální regulované 
ceny naprosto absurdní a neodpovídá žádným ekonomickým 
pravidlům. Jelikož tyto vícenáklady nemůže dopravce 
zahrnout do jízdného. Taxislužba byla, je a bude 
nadstandardní službou a bez dotací. Je tedy k zamyšlení, 
proč stanoviště taxi se správcem ovládají pouze správci 
zprostředkovatelé. 

 7. Připomínka k ustanovení § 35 odst. 1 písm. e) 

Navrhujeme dotčené písmeno vypustit.  

Odůvodnění:  

Označení vozidla je užitečná věc i pro dopravce a jeho 
prezentaci, případně kontrolu u zákazníka. Nicméně v praxi 
je běžné, že si dopravce musí zapůjčit vozidlo na krátkou 
přechodnou dobu např. jako náhradu za vozidlo v servisu, a v 
tom případě je problematické řádně jej označit. Podobně v 
případě, že jedno vozidlo sdílejí dva malí podnikatelé, je 
vyhovět zákonu obtížné. Dále současná úprava nereflektuje 
fakt, že v rejstříku je dopravce zapsaný určitým způsobem, 
má svoje logo, kde např. právní forma společnosti je menším 
písmem. Bohužel při kontrolách je potom takové označení 
považováno za přestupek a provozovatel potrestaný. 

Vysvětleno 
Uvedená skutková podstata se vztahuje nejen k označování 
vozidel logem dopravce, ale i například i k označování vozidel 
taxislužby svítilnou, atd., a proto ji nelze zcela vypustil. 
V návaznosti na tuto připomínku však bude provedena revize 
úpravy označování vozidel v příslušné vyhlášce tak, aby  byly 
zjištěny a případně odstraněny nedůvodné požadavky na způsob 
označení vozidla. 

 8. Připomínka k ustanovení § 36 

Navrhujeme vložit nový odst. 3 tohoto znění: 

„3) Právnická a podnikající fyzická osoba za přestupek 
neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, 

Neakceptováno - ROZPOR 
Nastavení objektivní odpovědnosti dopravce považujeme za 
nezbytné. Důvodem je zejména skutečnost, že vámi navrhované 
změny by vedly ke snížení možnosti postihu deliktních jednání, 
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které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti 
zabránila.“  
Stávající odst. 3 se přečísluje na odst. 4. 

Odůvodnění: 

Zákon využívá objektivní odpovědnost, což je ale v mnoha 
případech nepřiměřené tvrdé. Proto je žádoucí, obdobně jako 
v jiných zákonech, aby tato tvrdost mohla být v konkrétním 
případě vzhledem k okolnostem věci zmírněna a podnikající 
fyzické osoby a osoby právnické měly možnost se 
odpovědnosti zprostit (tzv. liberovat). Liberace nastává, 
pokud se podnikateli či právnické osobě podaří prokázat, že 
vynaložili veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby 
porušení právní povinnosti zabránili. Osoba podezřelá ze 
spáchání deliktu se zbaví odpovědnosti za něj jedině při 
splnění velmi přísných podmínek. Co lze považovat za 
„veškeré úsilí, které bylo možno požadovat“, je třeba 
hodnotit případ od případu. Je zde dána široká možnost 
správního uvážení pro správní orgány, jakou snahu uznají za 
veškeré úsilí a jakou nikoli. 

což by nepochybně vedlo k nedodržování stanovených 
povinností. Míru úsilí, jaké právnická a podnikající fyzická osoba 
vynaložila, aby zabránila porušení právní povinnosti, lze již 
podle stávající právní úpravy zohlednit při určování výše sankce. 
Tato připomínka úzce souvisí s novým zákonem o přestupcích, 
který je nyní projednáván v Parlamentu ČR. Ministerstvo vnitra 
připravilo návrh souboru změn v jednotlivých zákonech 
navazujících na tento nový přestupkový zákon. Diskuse ohledně 
odpovědnosti právnických a podnikajících fyzických osob by 
měla být vedena v rámci projednávání tohoto doprovodného 
zákona, nikoliv v rámci této novely. 
 
 

Sdružení 
místních 
samospráv ČR 

Připomínka k části Hlava II:  
Text připomínky: V Hlavě druhé došlo k rozdělení 
Linkové osobní dopravy do: Díl I „Vnitrostátní linková 
osobní doprava“ a Díl II „Mezinárodní linková osobní 
práva“. Nově v §12 odst. 5 a §16b odst. 5 se zde 
Dotčený úřad pro účely vydání závazného stanoviska 
nebo Dopravní úřad/Ministerstvo dopravy pro účely 
vydání rozhodnutí o udělení licence může vyžádat 
vyjádření obce, v jejímž obvodu má být na trase linky 
umístěna zastávka a dalších subjektů. Ve stávající 
právní úpravě žádosti byly předkládány k vyjádření. 
Obcím tedy může zaniknout některá administrativa, 
ale samotné obce znají nejlépe místní potřeby 
ohledně dopravní obslužnosti. Ve výsledku tedy 

Vysvětleno 
V rámci přípravy novely zákona byla důsledně analyzována 
potřebnost povinného režimu vyjadřování dotčených subjektů. I 
v návaznosti na zkušenosti dopravních úřadů byla nalezena shoda 
na potřebě regulovat příliš široce pojatou úpravu žádostí 
o stanoviska ve smyslu § 11 a 12 zákona tam, kde to postrádá 
smysl – kde vyjádření těchto subjektů jsou nezávazná nebo kde 
se jedná o opakované povinné zaslání žádostí o stanoviska.  
Snahou předkladatele je nastavit v rámci licenčního řízení 
takovou podobu právní úpravy žádostí o stanoviska, která bude 
v rámci licenčního řízení plnit svůj účel a nebude nedůvodně 
zatěžovat dopravní úřady a dotčené úřady ani subjekty 
poskytující tato stanoviska. V případě drtivé většině proběhlých 
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může dojít k neefektivnosti linkové osobní dopravy. 
Požadujeme ponechat povinnost Dotčených 
úřadů, Ministerstva dopravy a Dopravního úřadu 
se obracet na obce, v jejímž obvodu má být na 
trase linky umístěna zastávka. 

licenčních řízení se jednalo o značné administrativní zatížení 
úřadů, bez relevantních dopadů do obsahu samotných licencí. 
Předkladatel proto i nadále upřednostňuje, aby dotčené úřady 
měly možnost (nikoli povinnost) oslovit další subjekty se žádostí 
o vyjádření. Na uvážení dopravního či dotčeného úřadu by tedy 
mělo být, zda v souvislosti s tím, co je mu známo v licenčním 
řízení z úřední činnosti, o určitá stanoviska požádá či nikoli. 

 Připomínka k §18  
Text připomínky: Povinnosti dopravce ve veřejné 
linkové dopravě odst. 1 dochází ke zrušení 
povinnosti dopravce zřizovat označníky zastávek a 
následně je udržovat. Je otázkou, kdo tyto označníky 
bude zřizovat a udržovat. Dopravci zůstává jen 
povinnost vyvěsit jízdní řád. Je jasné, že tato činnost 
je v zájmu obce, v praxi se tak často i děje nyní. 
Tedy tyto úkony přejdou na jednotlivé obce, ale ve 
svém důsledku jim toto ustanovení přinese možnou 
finanční zátěž. 
Požadujeme ponechat povinnost zřizování 
označníků zastávek a jejich následnou údržbu 
dopravci. 

Částečně akceptováno  
Na základě připomínkového řízení bude do novely zapracována 
povinnost dopravce zajistit zveřejnění jízdního řádu a názvu 
zastávky po celou dobu provozu linky, tedy nikoli jen prvotní 
zveřejnění.  
Již za stávajícího právního stavu představuje zastávka veřejné 
linkové dopravy prostor na pozemní komunikaci vymezený 
příslušnou dopravní značkou (zejm. informativní značky IJ 4a 
a IJ 4b) podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích.  
Navrhované změny v zákoně o silniční dopravě pouze reagují na 
právní stav, kdy je zastávka vymezena dopravní značkou, za níž 
již nyní odpovídá příslušný správce pozemní komunikace. 
Návrhem se tak odstraňuje se dvoukolejnost současné právní 
úpravy, která kromě umístění dopravní značky vyžaduje v 
zákoně o silniční dopravě jakési jiné označení zastávky. Právní 
úprava se tak sjednocuje, přičemž označení dopravní značkou 
přispívá k jasnému stanovení pravidel provozu (lze zmínit např. 
zákaz zastavení vozidel 30 m před a 5 m za značkou zastávky). 

 
Vypracoval: Mgr. Jana Budíková                    Podpis: …………………………… 
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