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V. 

Platné znění s vyznačením změn 

 

Platné znění příslušného ustanovení vyhlášky č. 478/2000 Sb., s vyznačením navrhovaných 

změn a doplnění: 

 

 

§ 12  

 

Náležitosti záznamu o přepravě a dokladu o zaplacení jízdného  

 

 (1) Záznam o přepravě obsahuje  

  

a) pořadové číslo záznamu o přepravě,  

  

b) typ a výrobní číslo taxametru,  

  

c) výrobní číslo paměťové jednotky taxametru,  

  

d) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační 

číslo osoby dopravce,  

  

e) státní poznávací značku vozidla taxislužby,  

  

f) datum přepravy,  

  

g) čas zahájení a čas ukončení přepravy,  

  

h) výchozí a cílové místo přepravy,  

  

i) počet kilometrů ujetých při přepravě,  

  

j) číslo použité sazby včetně všech dílčích položek, z nichž je sazba složena,  

  

k) cenu za poskytnutou přepravu,  

  

l) jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče a  

  

m) podpis řidiče.  

  

 (2) Doklad o zaplacení jízdného obsahuje náležitosti podle odstavce 1.  

  

 (3) Údaje podle odstavce 1 písm. h), pokud nebyly vytištěny tiskárnou taxametru, doplní 

řidič na záznam o přepravě a doklad o zaplacení jízdného ručně.  

  

§ 12 

Náležitosti záznamu o přepravě a dokladu o přepravě 

(1) Záznam o přepravě obsahuje 
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a) pořadové číslo záznamu o přepravě, 

 

b) typ a výrobní číslo taxametru, 

 

c) výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, 

 

d) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, 

a identifikační číslo osoby dopravce, 

 

e) státní poznávací značku vozidla, jímž je poskytována přeprava, 

 

f) datum přepravy, 

 

g) čas zahájení a čas ukončení přepravy, 

 

h) výchozí a cílové místo přepravy, 

 

i) počet kilometrů ujetých při přepravě, 

 

j) čísla použitých sazeb včetně všech dílčích položek, z nichž jsou sazby složeny, 

 

k) cenu účtovanou za poskytnutou přepravu včetně uvedení všech složek, z nichž se 

tato cena sestává, 

 

l) jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče a 

 

m) podpis řidiče. 

 

 (2) Doklad o přepravě obsahuje náležitosti podle odstavce 1. V případě 

provozování taxislužby vozidlem cestujícího doklad o přepravě obsahuje pořadové 

číslo dokladu a náležitosti podle odstavce 1 písm. d) až h) a k) až m). 

 

 (3) Údaje podle odstavce 1 písm. h), pokud nebyly vytištěny tiskárnou taxametru, 

doplní řidič na záznam o přepravě a doklad o přepravě ručně. 
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