
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

(tisk 998) 

 

 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 396 

z 53. schůze konané dne 31. května 2017 (tisk 998/2 ) 

 

1. V části první čl. I se za dosavadní novelizační bod 14 vkládá nový bod, který zní: 

„X. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

„(7) Byl-li přiznán odkladný účinek žaloby proti rozhodnutí, kterým byl uložen správní 

trest za přestupek, považuje se pro účely posouzení spolehlivosti za den uložení správního 

trestu den, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o žalobě.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

2. V části první čl. I se v dosavadním novelizačním bodu 50 slova „orgánem tohoto státu 

nebo před notářem v České republice“ nahrazují slovy „orgánem nebo notářem tohoto 

státu“. 

3. V části páté čl. VI se slova „bodu 15“ nahrazují slovy „bodu 16“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 28. června 2017 
 

 

B. Poslanec Václav Zemek: 

SD 6639 

1. V § 21 odstavec 4 zní: 

 „(4) Dopravce je povinen zajistit, aby v den, kdy je vozidlem taxislužby, které v souladu 

s § 21a odst. 2 písm. b) není vybaveno taxametrem, poskytována přeprava na základě předchozí 

písemné smlouvy (dále jen “smlouva”) nebo předchozí objednávky učiněné prostřednictvím 

k tomu určeného elektronického rozhraní (dále jen „předchozí objednávka“), jehož parametry 

určí prováděcí právní předpis, bylo toto vozidlo vybaveno všemi předchozími objednávkami, 

na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni prováděna, nebo jejich kopiemi. Při 

poskytování přepravy vozidlem taxislužby na základě smlouvy nebo předchozí objednávky se 

nepoužije odstavec 3 písm. c) až i).“. 

 

2. V § 21 se vkládá nový odstavec 5, který zní: 

 „(5) Smlouva podle odst. 4 nesmí být uzavřena ve vozidle taxislužby nebo na jiném 

místě bezprostředně před zahájením přepravy. Smlouva uzavřená dle odst. 4 nebo Objednávka 

učiněná dle odst. 4 musí obsahovat údaje o objednateli a dopravci, datu přepravy, nástupním 
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místě a odhadované ceně za přepravu do výstupního místa nebo způsob jejího určení. Dopravce 

má povinnost prokazatelným způsobem potvrdit přijetí a obsah předchozí objednávky. 

Bezprostředně po ukončení přepravy musí být vydáno potvrzení o přepravě obsahující vedle 

náležitostí předchozí objednávky též údaj o trase uskutečněné přepravy (nástupní a výstupní 

místo, doba jízdy a délka trasy v kilometrech), údaj o vozidle, jímž byla přeprava uskutečněna, 

údaj o provedené platbě, konečnou cenu přepravy namísto ceny odhadované a informaci o tom, 

kde lze uplatnit práva z vadného plnění. Na základě předchozího souhlasu přepravované osoby 

dopravce může poskytnout elektronické potvrzení o přepravě namísto tištěného potvrzení o 

přepravě.“. 

Dosavadní odstavce 5 až 9 (číslování dle vládního návrhu) se označují jako odstavce 6 až 10. 

 

3. V § 21 odst. 6 se slova „písemné smlouvy“ doplňují slovy „nebo objednávky“ a slovo 

„smlouvy“ se doplňuje slovy „nebo předchozí objednávky“. 

 

4. V § 21 odst. 7 písm. a) se slova „a smlouvami“ doplňují slovy „nebo předchozími 

objednávkami“ a za slova „odstavce 4“ se vkládají slova „a potvrzeními o přepravě podle 

odstavce 5“. 

 

5. V § 21 odst. 7 písm. b) se slova „písemné smlouvy“ doplňují slovy „nebo objednávky“. 

 

6. V § 21a odst. 2 písm. b) se slova „písemné smlouvy“ doplňují slovy „nebo objednávky“. 

 

7. V § 21b se nově navrhovaný (ve vládním návrhu) odst. 1 ruší bez náhrady.  

 

8. V § 21b se stávající (v platném znění zákona) odst. 1 vypouští.  

 

9. V § 21b se nově navrhovaný odst. 3 ruší bez náhrady.  

 

10. V § 34e odst. 2 písm. a) se slova „uzavře smlouvu“ nahrazují slovy „poskytne přepravu“ a 

na konci textu písmene se doplňují slova „nebo § 21 odst. 5“. 

 

11. V § 35 odst. 1 písm. a) se místo „§ 21 odst. 6 písm. a)“ nově uvádí „§ 21 odst. 7 písm. a)“ 

a slova „a smlouvami“ se doplňují slovy „smlouvami nebo předchozími objednávkami a 

potvrzeními o přepravě“. 

 

12. V § 35 odst. 1 písm. i) se nově mění následovně:  

„i) v rozporu s § 21 odst. 9 při provozování taxislužby vozidlem cestujícího nezajistí, aby 

měl řidič taxislužby u sebe doklad o oprávnění dopravce k podnikání nebo jeho kopii 

nebo aby vydal cestujícímu doklad o přepravě, pokud o něj cestující požádal, nebo jeho 

elektronickou verzi“.  

 

13. V § 35 odst. 2 písm. k) se místo „§ 21 odst. 7,“ nově uvádí „§ 21 odst. 8,“.    

 

14. V § 35 odst. 2 písm. o) se slovo „smlouvami“ doplňuje slovy „nebo předchozími 

objednávkami“. 

 

15. V § 35 odst. 2 se vkládá nové písmeno u) a v), která znějí: 

„u) v rozporu s § 21 odst. 5 prokazatelným způsobem nepotvrdí přijetí a obsah předchozí 

objednávky, 
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v) v rozporu s ustanovením § 21 odst. 5 nevydá potvrzení o přepravě, nebo toto potvrzení 

nesplňuje náležitosti stanovené v § 21 odst. 5,“. 

Dosavadní písmena u) až y) se označují jako písmena w) až aa). 

 

16. V § 35 odst. 2 písm. w) (dle vládního návrhu § 35 odst. u)) nově zní: 

„w) v rozporu s § 21 odst. 6 souběžně nabízí nebo poskytuje stejným vozidlem taxislužby 

přepravu na základě smlouvy nebo předchozí objednávky a přepravu bez této smlouvy 

nebo předchozí objednávky,“. 

 

17. V § 35 odst. 2 písm. x) (dle vládního návrhu § 35 odst. v)) nově zní: 

„x) v rozporu s § 21 odst. 7 písm. b) nezajistí, aby v době, kdy je vozidlem taxislužby 

poskytována přeprava na základě písemné smlouvy nebo předchozí objednávky, včetně 

činností s tím souvisejících, nebo je toto vozidlo užíváno k jinému účelu, než k 

provozování taxislužby nebylo označeno střešní svítilnou, nápisem TAXI nebo jiným 

způsobem zaměnitelným s tímto označením,“. 

 

18. V § 35 odst. 2 písm. y) (dle vládního návrhu § 35 odst. w)) se na konci textu písmene 

doplňuje slovo „nebo“. 

 

19. V § 35 odst. 2 se písmeno z) (dle vládního návrhu § 35 odst. x)) zrušuje. 

Písmeno aa) (dle vládního návrhu § 35 odst. y) se označuje jako písmeno z). 

 

20. V § 41 odst. 2) se místo „§ 21 odst. 9“ nově uvádí „§ 21 odst. 10“. 

 

 

C. Poslankyně Markéta Adamová - Pekarová 

SD 6634 

1. V Části I. Čl. 1 bod 47 zní:  

“47. § 21b odstavec 1 zní:  

„(1) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit 

a) řidiči taxislužby jako podmínku pro zahájení nebo nabízení přepravy na území obce 

povinnost prokázat zkouškou znalosti obsluhy taxametru a právních předpisů 

upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele a mít při provozování 

taxislužby na území obce u sebe osvědčení o složení zkoušky; osvědčení o složení 

zkoušky je veřejnou listinou, 

b) způsob organizace a provádění zkoušky podle písm. a) a opravného opakování této 

zkoušky, dobu a podmínky platnosti této zkoušky a vzor osvědčení o složení zkoušky.“.“. 

  

2. V Části I. Čl. 1 se bod 49. vypouští 

Dosavadní bod 50. se mění na bod 49.  

Ostatní body se přečíslují. 

 

 

D. Poslanec Karel Šidlo 

1. V části první bodě 53 se text „§ 21“ nahrazuje textem „§ 21c“. 

 

2. V části páté čl. VI se text „dnem 1. července 2017“ nahrazuje textem „patnáctým dnem po 

jeho vyhlášení“. 
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E. Poslanec František Laudát: 

SD 6423 

1.  Změna § 9 odst. 3a 

Dosavadní bod a) se mění na:  

„a) komu byla v posledních 5 letech dvakrát nebo vícekrát uložena sankce za přestupek nebo 

jiný správní delikt spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby spočívající v:“. 

 

2. Změna § 9 odst. 3a) 2. 

Dosavadní bod 2. se mění na: 

„2. nepořízení záznamu o přepravě uložením a zaznamenáním do paměťového modulu 

taxametru či výstupem z tiskárny taxametru,“. 

 

3. Změna § 21 odst. 4 

„(4) Dopravce je povinen zajistit, aby v den, kdy je vozidlem taxislužby poskytována 

přeprava na základě předchozí písemné smlouvy, 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).“. 

 

4. Změna § 21a odst. 2 písm. b) 

„b) typ a výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, který bude 

ve vozidle při provozování taxislužby užíván.“. 

 

5. Vypuštění § 21b odst. 1 písm. a) 

 

6. Změna § 21b odst. 1 písm. c) na b) 

„b) způsob organizace a provádění zkoušky podle písm. A“. 

 

7. Změna § 21b odst. 3 

„(3) Ministerstvo dopravy může obecně závaznou vyhláškou stanovit dopravcům jako 

podmínku pro zahájení nebo nabízení přepravy na území státu splnění zvláštních požadavků na 

vozidla taxislužby, kterými mohou být požadavek na barvu karoserie vozidla nebo technické 

požadavky. Jako technický požadavek lze stanovit pouze požadavek na minimální rozměry 

vozidla a stupeň plnění emisní úrovně nebo druh paliva. Zvláštní požadavky na vozidla 

taxislužby nesmí zvýhodňovat určitého výrobce, tovární značku nebo typ vozidla.“. 

 

8. Doplnění bodu § 21d odst. 2 c) 

„c) doklady prokazující splnění podmínky uvedené v ustanovení § 21 odst. 3 písm. a) bod 1.“. 

 

9. Přečíslování paragrafu § 21e na § 21f 

 

10. Vložení paragrafu § 21e 

„§ 21e 

(1) Zprostředkovatel je osoba, která za úplatu poskytuje službu zprostředkování uzavření 

přepravní smlouvy mezi poskytovatelem přepravy a zájemcem o provedení přepravy. 
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(2) V případě zprostředkování přepravy prostřednictvím taxislužby je povinen 

zprostředkovatel prokázat, že v okamžiku uzavírání smluvních vztahů upravujících práva a 

povinnosti s poskytovateli přepravy a řidiči byl:  

a) poskytovatel přepravy podnikatelem v silniční dopravě a 

b) řidič provádějící přepravu, 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.“. 

 

 

SD 6624 

1. V bodě 4 se v ustanovení § 9 odst. 3 písm. a) slova „komu byla v posledních 5 letech 

dvakrát nebo vícekrát uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt“ nahrazují slovy 

„komu byl v posledních 3 letech dvakrát nebo vícekrát uložen správní trest za přestupek“. 

2. V bodě 5 se v § 9 odst. 3 písm. a), bod 1 slova „poškození cestujícího na ceně jízdného 

nebo porušení cenových předpisů“ nahrazují slovy „1. prokazatelné poškození cestujícího na 

ceně jízdného ve výši, která není v souladu s cenovými předpisy,“. 

3. V bodě 8 v § 9 odst. 3 písm. a), bod 4 navrhujeme slova „nezaznamenání skutečného 

průběhu přepravy, nebo“ nahradit slovy „nezákonných úpravách taxametru, nebo“: 

4. V bodě 47 v § 21b odst. 1 písm. a) se navrhuje písm. a) zrušit a nahradit jej takto: 

„a) řidiči taxislužby jako podmínku pro zahájení nebo nabízení přepravy na území obce 

povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření v případě, že mu byl uložen 

správní trest za přestupek spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby podle § 9 odst. 3 

písm. a) a řidič požaduje obnovu oprávnění provozovat taxislužbu.“. 

5. V bodě 48 v § 21b odst. 2 na konec odstavce se vkládá věta „Stanoviště taxi mohou 

provozovat a užívat pouze provozovatele a řidiči taxi s platným osvědčením řidiče taxislužby 

a platnými zkouškami z místopisu.“. 

6. V bodě 55 § 21d odst. 2 zní: 

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

cestujícímu doklad o přepravě, pokud o něj cestující požádá, a mít u sebe 

a) průkaz řidiče taxislužby, 

b) doklad o oprávnění dopravce k podnikání nebo jeho kopii, a 

c) doklady prokazující splnění podmínky uvedené v ustanovení § 21 odst. 3 písm. a) bod 1.“. 

7. V bodě 110 v § 35h se slovo „potvrzení“ nahrazuje slovy „náhradní doklad“. 

8. V bodě 110 v § 35h odst. 2 zní:  

 „(2) Po zadržení průkazu řidiče taxislužby vystaví ten, kdo řidičský průkaz zadržel, 

náhradní doklad ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 předá řidiči taxislužby a 1 bez zbytečného 

odkladu doručí příslušnému dopravnímu úřadu spolu se zadrženým průkazem. Náhradní doklad 

obsahuje jméno a příjmení řidiče taxislužby, číslo průkazu, důvod zadržení průkazu, datum 

zadržení průkazu a podpis osoby, která průkaz zadržela. Náhradní doklad umožňuje řidiči 

taxislužby vykonávat činnost až do rozhodnutí dopravního úřadu, ledaže nedošlo k zadržení 

řidičského průkazu ze zákonem stanovených důvodů.“. 
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9. V bodě 110 v § 35h odst. 5 se vypouští první věta „Po dobu zadržení průkazu řidiče 

taxislužby nesmí řidič vykonávat práci řidiče taxislužby.“. 

 

 

F. Poslanec Michal Kučera: 

SD 6631 

Změna § 35h (1) 

Dosavadní odstavec 1 se mění na: 

 „(1) Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru je oprávněna zadržet průkaz 

řidiče taxislužby, pokud 

a) zjistí, že jsou dány důvody, pro které řidič není spolehlivý podle § 9 odst. 3, nebo 

b) je řidič taxislužby podezřelý ze spáchání přestupku uvedeného v § 9 odst. 3 písm. a).“. 

 

 

 

 

V Praze dne 29. června 2017 

 

 

 

Karel ŠIDLO  v.r. 

zpravodaj garančního hospodářského výboru 
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