
IV. 

Vyhodnocení výsledků mezirezortního připomínkového řízení 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon 

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
 

Útvar 

 

Uplatněné připomínky 

 

Vypořádání připomínek 

 

 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

 

 

 

 

 

 

K návrhu vyhlášky: DOPORUČUJÍCÍ 

Ve výčtu pozměňovacích předpisů k zákonu 

č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, není 

uveden zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím 

kontrolního řádu. Doporučujeme daný 

předpis do výše zmíněného výčtu uvést.  

Akceptováno. 

 

K § 12 odst. 2: DOPORUČUJÍCÍ 

Z předkládaného materiálu ani z důvodové 

zprávy není jasné, z jakého důvodu nemusí 

doklad o přepravě v případě provozování 

taxislužby vozidlem cestujícího obsahovat 

čísla použitých sazeb. Uvedení tohoto údaje 

na příslušný doklad by přispělo k vyšší míře 

kontroly a bylo by tak v souladu s cíli, které 

zdůrazňuje důvodová zpráva. Doporučujeme 

ustanovení změnit, popř. vysvětlit. 

Vysvětleno. 

Sazby, o kterých se zde hovoří, 

jsou nastaveny v taxametru. 

Vozidlo cestujícího není 

taxametrem vybaveno, jedná se 

o tzv. „drink servis“, kdy 

vozidlo, jímž je přeprava 

uskutečněna, poskytuje cestující 

pro účely své vlastní přepravy. 

Z tohoto důvodu nemohou být 

tyto sazby na dokladu o 

přepravě uvedeny. 

 

 

Magistrát 

hlavního 

města Prahy 

 

 

 

 

 

K úvodní větě: DOPORUČUJÍCÍ 

V souladu s čl. 64 odst. 1 a čl. 65 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády za slova 

„zákona č. 102/2013 Sb“ vložit slova 

„zákona č. 64/2014 Sb.“. 

Akceptováno. 

 

K čl. I úvodní větě: DOPORUČUJÍCÍ 

V souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády za slova „ve znění“ vložit 

slova „vyhlášky č. 55/2003 Sb.,“. 

Neakceptováno. 

Nejedná se o předpis, který by 

novelizoval § 12 vyhlášky.  

K čl. I úvodní větě: DOPORUČUJÍCÍ 

Slova „a vyhlášky č. 269/2012 Sb., a č. 

106/2013 Sb.“ nahradit slovy „vyhlášky č. 

269/2012 Sb. a vyhlášky č. 106/2013 Sb.“. 

Akceptováno. 

 

K čl. I § 12 odst. 1 písm. e) a j): 

DOPORUČUJÍCÍ 
V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních 

pravidel vlády čárku na konci nahradit 

středníkem. 

Neakceptováno. 

Stávající stav je v souladu 

s Legislativními pravidly vlády.  
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Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

K § 12 odst. 1 písm. d): ZÁSADNÍ 

Navrhujeme zvážit, zda dopravce, jehož 

jménem je vydávám záznam o přepravě a 

doklad o přepravě, vždy disponuje 

identifikačním číslem osoby dopravce – např. 

dopravce usazený na území ČR 

prostřednictvím pobočky. Tento údaj je 

v navrhovaném znění § 12 odst. 1 písm. d) 

vyhlášky vyžadován obligatorně.  

Neakceptováno. 

Dopravcem v oblasti taxislužby 

může být v ČR pouze tuzemský 

podnikatel, který je držitelem 

požadované koncese. Daná 

povinnost tedy nedopadá na 

zahraniční dopravce 

v přeshraniční dopravě.  

Identifikační číslo je 

tuzemskému podnikateli 

přiděleno při získání 

živnostenského oprávnění. 

Podnikatelem v silniční dopravě 

je podle § 2 odst. 4 zákona o 

silniční dopravě tuzemský 

dopravce provozující silniční 

dopravu pro cizí potřeby, tudíž 

mu je identifikační číslo 

přiděleno vždy.    

 

 

Ministerstvo 

financí 

 

 

 

 

  

K § 12 odst. 1 písm. k): ZÁSADNÍ 

V podmínkách regulovaných cen z praxe 

platí, že v zásadě žádné příplatky není možné 

uplatňovat, zpravidla jsou tyto obsažené 

v regulované ceně, jinak musí být uvedeny 

v nabídkové ceně a zákazník o nich musí být 

informován před objednávkou služby. Nelze 

předpokládat, že by pod pojem použitý 

příplatek spadal například příplatek za 

doplňkový prodej cigaret a nápojů, 

směnárenskou činnost, za objetí pomníku 

apod. Navržený text by mohl být vnímán 

jako legalizace snah taxikářů o uplatňování 

dalších úhrad nad rámec cenové regulace. 

Možností by bylo znění písmene k): „k) 

konečnou cenu zaplacenou za přepravu,“. 

Akceptováno. 

Došlo k částečnému 

přeformulování písmene k) za 

účelem jednoznačného výkladu. 

Právní předpisy regulující výši 

výsledné ceny neregulují 

způsob výpočtu výsledné ceny, 

pouze stanovují systém pro 

kontrolu této ceny. Výsledná 

cena může být složena z 

příplatků (např. v místech, kde 

není cenová regulace a jezdí se 

pevné ceny, které mohou být 

účtovány právě pomocí 

příplatků). Účelem tohoto 

ustanovení je možnost 

kontrolních orgánů zjistit 

ze záznamu o přepravě a 

dokladu o přepravě, všechny 

složky, z nichž se účtovaná cena 

sestává, což současná právní 

úprava neumožňuje.  

K odůvodnění: DOPORUČUJÍCÍ 

V prvním odstavci za prvním slovem 

„předpisů“ je třeba doplnit čárku. V závěru 

této věty je použita špatná větní vazba, 

minimálně by mělo být uvedeno „a uvádí ji 

do souladu“. 

Akceptováno. 
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K odůvodnění: DOPORUČUJÍCÍ 

K druhému odstavci obecné části důvodové 

zprávy uvádíme: Ačkoliv zákon č. 112/2016 

Sb., o evidenci tržeb skutečně zakládá 

povinnost vystavit v okamžiku uskutečnění 

tržby doklad, nepracuje s pojmem „doklad o 

zaplacení“, nýbrž s pojmem „účtenka“ – 

v tomto ohledu tedy nepovažujeme 

odůvodnění změny příslušného ustanovení 

vyhlášky za přiléhavé. Navíc účtenka je 

vystavována pouze za předpokladu naplnění 

podmínek založených zákonem o evidenci 

tržeb – např. v případě, že platba je 

provedena převodem prostředků z účtu na 

účet, povinnost vystavit účtenku dle zákona o 

evidenci tržeb nevzniká. Jen pro úplnost 

upozorňujeme, že je na uvážení podnikatele, 

zda bude povinnosti založené různými 

právními předpisy plnit současně, 

vystavením jednoho „dokladu/účtenky“, 

který bude splňovat všechny náležitosti 

dotčených právních předpisů či separátně, 

kdy vystaví každý doklad zvlášť, dle 

požadavků příslušného předpisu.  

Částečně akceptováno. 

Připomínka byla zapracována 

do obecné části odůvodnění.  

K přejmenování „dokladu o 

zaplacení jízdného“ na „doklad 

o přepravě“ došlo z důvodu 

přijetí zmiňovaného zákona č. 

112/2016 Sb., o evidenci tržeb, 

kterým plyne řidičům 

taxislužby povinnost vydávat po 

uskutečněné přepravě 

cestujícímu „účtenku“ podle 

tohoto zákona, vztahující se 

k finančním zájmům státu. 

Z úřední praxe je známo, že 

cestující po přepravě vyžadují 

právě jakousi „účtenku“ či 

„doklad o zaplacení“, kterými 

myslí právě „doklad o 

přepravě“. Jelikož bude mít 

řidič povinnost povinně vydat 

„účtenku“ z pohledu zákona o 

evidenci tržeb a vydání 

„dokladu o přepravě“ bude 

závislé na žádosti cestujícího, 

k přejmenování se přistoupilo 

za účelem zřejmého odlišení 

povahy dokladů, neboť pro 

kontrolní potřeby v taxislužbě je 

stěžejní doklad o přepravě. 

V případě, že by nedošlo 

k přejmenování, mohlo by ze 

strany řidičů docházet ke 

snahám vyvinit se ze spáchání 

přestupku tím, že vydají pouze 

účtenku pro potřeby zákona o 

evidenci tržeb.  

 

 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

K úvodní větě: DOPORUČUJÍCÍ 

V úvodní větě vyhlášky doporučujeme slovo 

„tohoto“ vypustit pro nadbytečnost. 

Akceptováno. 

 

K úvodní větě č. I: DOPORUČUJÍCÍ 

Úvodní větu čl. I novely doporučujeme, 

s odvoláním na čl. 55 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, formulovat takto: § 12 

vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 

478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o 

silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 

281/2007 Sb., vyhlášky č. 269/2012 Sb. a 

vyhlášky č. 106/2013 Sb., zní:“ 

Neakceptováno. 

Navržené znění je v souladu s 

Legislativními pravidly vlády.  
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Hospodářská 

komora ČR 

Obecná připomínka: ZÁSADNÍ 

Upozorňujeme na to, že dopravci, kteří 

používají smluvní ceny, musí během jízdy 

manipulovat s taxametrem a používat různé 

sazby včetně nulové, aby byla dosažena 

odpovídající cena a zároveň dodržen zákon. 

Nehledě na to, že v dnešní době i ve velkých 

městech včetně Prahy si firemní klientela 

žádá smluvní cenu, garantovanou cenu a 

mnohdy ji platí firma předem. 

Návrh novely opět nepamatuje na to, že 

všechny nové taxametry jsou prodávány a 

schváleny s funkcí smluvní ceny, jak je již 

delší dobu požadováno. Dopravci používající 

smluvní cenu nejsou schopni dodržet 

ustanovení této vyhlášky v plném rozsahu a 

jsou nuceni během jízdy manipulovat s 

taxametrem nebo i z tohoto důvodu existuje 

taxi bez taxametru.  

Požadujeme doplnit nový odstavec 4.  

„V případě použití smluvní ceny doklad o 

přepravě obsahuje náležitosti podle odst. 1 

písm. a) až i) a k) až m).“ 

Při použití smluvní ceny taxametr neudává 

informace o použité sazbě, neboť se jedná o 

předem domluvenou nebo smlouvou 

stanovenou cenu, která se nepočítá dle sazeb, 

nebo se jedná o města a regiony bez regulace 

a ceny se mohou stanovovat předem nebo se 

účtují podle zón nebo času za pronájem vozu 

s řidičem. 

Akceptováno jinak.  

V odůvodnění byla doplněna 

věta: „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.“, která koresponduje 

s požadovaným zavedením odst. 

4.  

K § 12 odst. 1 písm. e): DOPORUČUJÍCÍ 

Doporučujeme nahradit nesprávný termín 

„státní poznávací značka“: 

„e) státní poznávací registrační značku 

vozidla, jímž je poskytována přeprava,“. 

Odůvodnění: 

Termín „registrační značka“ je zaveden již 

nejméně 20 let. 

Neakceptováno: 

Zákon č. 111/1994 Sb., o 

silniční dopravě pracuje 

s pojmem „státní poznávací 

značka“, tudíž je v rámci 

zachování terminologické 

jednotnosti tento termín 

využíván i ve vyhlášce k tomuto 

zákonu. Termín „registrační 

značka“ je využíván jako 

legislativní zkratka pro zákon č. 

56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. 
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