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III. 

Odůvodnění 

A. Obecná část 

Navrhovaná úprava vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční 

dopravě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) reaguje na novelu zákona 

č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vedenou 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako tisk č. 998 a v Senátu Parlamentu 

České republiky jako tisk č. 182, z níž přejímá změnu terminologie a uvádí ji do souladu se 

zákonem, především stanovuje nové požadavky na doklad o přepravě při provozování 

taxislužby vozidlem cestujícího. 

Ke změně terminologie v zákoně z pojmu „doklad o zaplacení“ na pojem „doklad 

o přepravě“ bylo přistoupeno s ohledem na nově přijatý zákon o evidenci tržeb, který obsahuje 

mimo jiné úpravu vydávání dokladu o zaplacení (tzv. „účtenky“), s cílem snazšího rozlišování 

mezi touto úpravou a povinnostmi vyplývajícími ze zákona o silniční dopravě. Obsahové 

náležitosti tohoto dokladu stanovené vyhláškou zůstanou věcně beze změny.  

Významným bodem novely vyhlášky je stanovení povinných náležitostí dokladu 

o přepravě v případě provozování taxislužby vozidlem cestujícího s ohledem na nové 

zmocňující ustanovení § 21 odst. 8 zákona. Tímto dojde k přiblížení ochrany cestujícího u této 

formy taxislužby jako při provozování standardní formy taxislužby, přičemž v tomto případě 

se z logiky poskytování přepravy vozidlem cestujícího nebude jednat o výstup z taxametru. 

Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Stávající právní úprava vyhlášky je návazná na terminologické označení „dokladu 

o přepravě“ stanovené v zákoně.   

Dále stávající právní úprava neumožňuje ochranu cestujícího, který využije taxislužbu 

s využitím vozidla cestujícího, v takovém rozsahu jako v případě standardní formy taxislužby, 

neboť nebyly taxativně stanoveny náležitosti dokladu o přepravě, který současně představuje 

doklad pro případné uplatnění reklamace služby. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah 

Navrhovaná úprava nemá dopad do hospodářské a finanční sféry nad rozsah dopadů 

vyjádřených v důvodové zprávě k novele zákona. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) nebyla k návrhu vyhlášky 

zpracovávána s ohledem na ustanovení bodu 3.8 písm. g) Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) účinných od 3. 2. 2016 (schválených usnesením vlády ze dne 

14. 12. 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 8. 1. 2014 č. 26 a usnesením vlády ze dne 

3. 2. 2016 č. 76) a v souladu s Plánem přípravy vyhlášek na rok 2017. Návrh vyhlášky je 

v souladu s principy RIA zpracované k novele zákona. Hospodářský a finanční dosah byl 

uveden v důvodové zprávě k novele zákona (dostupné jako sněmovní tisk č. 998 Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky na stránkách www.psp.cz), na niž navrhovaná úprava 

vyhlášky reaguje pouze jejím „technickým“ provedením. V důvodové zprávě k novele zákona 
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byly vyčísleny i hospodářské a finanční dosahy potřebných úprav prováděcích právních 

předpisů.  

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právními předpisy 

Předloženého návrhu vyhlášky se nedotýkají žádné právní akty Evropské unie. 

Závěr: Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo 

Evropské unie a návrh není v rozporu s právem Evropské unie, právními předpisy a ústavním 

pořádkem České republiky, ani se zákonným zmocněním k jejímu vydání. 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

Navrhovaná úprava se, vzhledem ke svému technickému charakteru, nijak nedotýká rovnosti 

subjektů práva, nerozlišuje jejich postavení a nemůže tak způsobit diskriminaci určité skupiny 

osob. 

Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná úprava není v rozporu s ochranou soukromí a zákonem na ochranu osobních 

údajů. 

Jméno a příjmení řidiče taxislužby na dokladu o přepravě jsou osobní údaje nezbytné 

pro odhalování přestupků řidičů taxislužby kontrolními orgány za účelem zjištění odpovědného 

řidiče, nebo v případě cestujících tyto údaje slouží ke zjištění řidiče odpovědného za jim 

způsobenou majetkovou či nemajetkovou újmu při přepravě taxislužbou pro případné následné 

uplatnění jejich práva u soukromoprávních soudů. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná úprava neobsahuje ustanovení, u kterých by mohla vzniknout rizika korupčního 

jednání. 

Návrh neupravuje žádné činnosti či postupy orgánů veřejné moci, při kterých by mohlo 

docházet k jejich ovlivňování a k získání neoprávněné výhody či majetkového prospěchu. 

Stanovují se pouze povinné údaje dokladu o přepravě v případě využití taxislužby s vozidlem 

cestujícího, popř. se reaguje na změnu označení „dokladu o zaplacení“ na „doklad o přepravě“. 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná vyhláška nemá žádný vliv na bezpečnost nebo zajištění obrany státu. 

B. Zvláštní část 

K článku I  

K úplné změně § 12 včetně nadpisu bylo přistoupeno za účelem zajištění srozumitelnosti 

předpisu, neboť v  § 12 dochází ke změně názvu dokladu (3x) a současně ke stanovení 

povinných údajů dokladu o přepravě v případě provozování taxislužby vozidlem cestujícího.  

Navrhovaná právní úprava po vložení druhé věty v § 12 odst. 2 umožní taxativně 

stanovenými údaji dokladu o přepravě v případě provozování taxislužby vozidlem cestujícího 

vyšší míru kontroly provedené přepravy cestujícím a také možnost provedení důkladnějších 
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kontrol kontrolními orgány. Z důvodu snadnější přehlednosti bylo přistoupeno k výčtu 

povinných údajů dokladu o přepravě formou odkazu na stávající obsah ustanovení odstavce 1, 

jenž obsahuje výčet povinných ustanovení záznamu o přepravě standardní formy taxislužby. 

Tento způsob stanovení povinných údajů si však vyžádal změnu odst. 1 písm. e), neboť 

současná úprava stanoví jako povinný údaj státní poznávací značku vozidla taxislužby, což 

v případě provozování taxislužby vozidlem cestujícího není možné.  

Změnou ustanovení odst. 1 písm. j) nedochází ke změně jeho významu. Bylo provedeno 

pouze zpřesnění znění z důvodu výkladu, které odpovídá praxi provozování taxislužby, neboť 

při poskytování přeprav běžně dochází ze strany řidiče během jízdy k přepínání mezi sazbami. 

Jedná se například o situace, kdy je pouze část přepravy poskytována na území se stanovenými 

maximálními cenami za taxislužbu. Pro naplnění ochrany práv cestujících je nezbytné, aby 

doklad o přepravě obsahoval všechny sazby včetně dílčích podsložek, které jsou použity pro 

výpočet ceny za poskytnutou přepravu. V případě, že byla konečná cena dohodnuta před 

poskytnutou přepravou a nelze pro ni použít žádnou odpovídající sazbu, lze tuto cenu do 

taxametru uložit formou příplatků nebo zadáním pevně stanovené částky. Tyto údaje musí být 

ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. k) vytištěny na záznamu o přepravě a dokladu o 

zaplacení.  

Změnou ustanovení odst. 1 písm. k) nedochází ke změně jeho významu. Dochází pouze 

k zpřesnění znění z důvodu výkladu, které odpovídá praxi provozování taxislužby, neboť při 

poskytování přeprav může docházet ze strany řidiče k účtování různých složek ceny uvedených 

v ceníku (např. příplatků za mimořádné služby ve smyslu nařízení vlády č. 120/2016 Sb.), které 

tvoří i dnes součást výsledné ceny za poskytnutou přepravu, avšak z důvodu jednoznačnosti 

předkladatel považuje za vhodné, aby tato skutečnost byla výslovně uvedena.  

K článku II 

Vzhledem k tomu, že provedení novely zákona je žádoucí provést ideálně současně 

s nabytím její účinnosti, je stanoveno datum nabytí účinnosti novely prováděcího právního 

předpisu obdobným způsobem, jako je nastavena účinnost novely zákona v návrhu 

projednávaném v Senátu Parlamentu České republiky jako tisk č. 182. 
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