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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 29. srpna 2018, 
s termínem dodání stanovisek do 26. září 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 41 – k § 21c odst. 2 zákona o silniční 

dopravě:  
 Domníváme se, že výjimka z povinnosti přiložit 
doklady za účelem posouzení spolehlivosti žadatele je 
stanovena příliš široce. Přestože je základním atributem 
poskytnuté mezinárodní ochrany ochrana před tzv. 
původci pronásledování v zemi původu, není důvod  
k tomu, aby osoba s udělenou mezinárodní ochranou 
nedokládala svou trestní bezúhonnost například ze státu 
svého posledního pobytu, pokud jím nebyl stát, před 
kterým je chráněna poskytnutím mezinárodní ochrany. 
Jako příklad lze uvést situaci, kdy je osobě poskytnuta 
mezinárodní ochrana jiným členským státem Evropské 
unie a tato osoba po určitém čase přesídlí do České 
republiky, kde požádá o vydání oprávnění řidiče 
taxislužby.  
 Za slovo „doklady“ proto požadujeme vložit slova 
„, vydané státem, jehož je státním příslušníkem,“. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 59 – k § 23 odst. 4 písm. a) zákona o silniční 
dopravě:  

Akceptováno částečně 
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 Požadavky na průvodní doklady, kterými musí být 
dopravní jednotka vybavena, jsou uvedeny v kapitole 8.1.2 
Dohody ADR, druh přepravy lze kvalifikovat pouze podle 
tohoto řádně vyplněného přepravního dokladu. Požadavky 
na školení osádky vozidla přepravujícího nebezpečné věci 
jsou následně uvedeny v kapitole 8.2 Dohody ADR.  
 S ohledem na uvedené navrhujeme do návrhu 
doplnit povinnost řidiče disponovat při přepravě 
nebezpečných věcí řádně vyplněným přepravním 
dokladem a zajistit, aby  
v dopravní jednotce nebyly přepravovány osoby, které 
nejsou proškoleny. 

Mezi povinnosti řidiče bude doplněna povinnost disponovat při 
přepravě nebezpečných věcí řádně vyplněným dokladem. 
 
Povinnost zajistit, aby v dopravní jednotce nebyly 
přepravovány osoby, které nejsou proškoleny, vyplývá ve 
vztahu k řidiči již přímo z kapitoly 8.3 Dohody ADR, a proto 
by bylo její zakotvení v zákoně o silniční dopravě duplicitní. 
Úmyslem předkladatele bylo přitom v návrhu zákona explicitně 
vymezit ty povinnosti při přepravě nebezpečných věcí, které 
sice směřují k řidičům, nicméně jejich adresáti nejsou přímo 
nebo jednoznačně určeni předmětnou mezinárodní smlouvou a 
z důvodu právní jistoty (zejména v rámci správního trestání) je 
účelné v zákoně uvést, že tyto povinnosti zavazují řidiče.  
 
Porušení této povinnosti lze postihovat již podle současné 
právní úpravy. Ve vztahu k dopravci je tato povinnost 
zakotvena v § 23 odst. 2 písm. c). 
O podrobnější vysvětlení těchto souvislostí doplníme 
důvodovou zprávu. 

 K čl. I bodu 59 – k § 23 odst. 4 písm. b) zákona o silniční 
dopravě:  
 Za slovo „značkami“ navrhujeme vložit slova „, 
oranžovými tabulkami“. Specifické „oranžové tabulky“ 
nelze terminologicky zaměňovat nebo nesprávně 
zahrnovat do pojmů „bezpečnostní značky“ nebo 
„označení vztahující se k nákladu“ (viz kapitola 1.4 
Dohody ADR). Povinnost přesvědčit se, že byly 
připevněny velké bezpečnostní značky, značky  
a oranžové tabulky předepsané pro vozidla, je výslovně 
uvedena v kapitole 5.3 oddíle 5.3.2. Dohody ADR. 
Upozorňujeme, že v Dohodě ADR ve znění z roku 2017 
jsou již nově výslovně uvedeny oranžové značky 

Vysvětleno 
 
Oranžové tabulky jsou jedním ze způsobů označení. Takto s tím 
počítá již současná právní úprava, a to v § 23 odst. 1 písm. g) a 
§ 23 odst. 2 písm. h) a i). Upřesňování v požadovaném smyslu 
nepovažujeme za účelné, pouze by zrelativizovalo současnou 
úpravu, která v praxi nepřináší žádné problémy. V tomto 
smyslu doplníme důvodovou zprávu. 
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v povinnostech při přepravě dle pododdílu 1.4.2.2.1. písm. 
f). 
 Tuto připomínku uplatňujeme také k § 23 odst. 1 
písm. g) a § 23 odst. 2 písm. h) a i) zákona o silniční 
dopravě. 

 K čl. I bodu 59 – k § 23 odst. 4 písm. f) zákona o silniční 
dopravě:  
 Za slovo „nakládky“ požadujeme vložit slovo „, 
vykládky“ a za slovo „vozidly“ navrhujeme vložit slova „a 
zajistit zákaz kouření v blízkosti dopravní jednotky“. 
Ustanovení  
o zákazu společné nakládky, vykládky a manipulaci jsou 
uvedena v kapitole 7.5 Dohody ADR. Zákaz kouření, 
včetně užití elektronických cigaret, v blízkosti dopravní 
jednotky je uveden v kapitole 8.3.5 Dohody ADR. 
Připomínáme, že zákaz se nevztahuje pouze na řidiče, ale 
i na osádku vozidla. 

Vysvětleno 
 
U nakládky a vykládky řidič zpravidla nebývá. Pokud dochází 
k manipulaci během jízdy, je povinnost řidiče dodržovat 
příslušná ustanovení Dohody ADR výslovně zakotvena. 
 
Zákaz kouření je výslovně zakotven přímo v Dohodě ADR 
v kapitole 8.3.5 ve vztahu k celé osádce, tzn. i ve vztahu k řidiči. 
Porušení tohoto zákazu lze postihovat již podle současné právní 
úpravy, doplnění tohoto zákazu do zákona o silniční dopravě by 
bylo duplicitní. Úmyslem předkladatele bylo přitom v návrhu 
zákona explicitně vymezit ty povinnosti při přepravě 
nebezpečných věcí, které sice směřují k řidičům, nicméně jejich 
adresáti nejsou přímo nebo jednoznačně určeni předmětnou 
mezinárodní smlouvou a z důvodu právní jistoty (zejména 
v rámci správního trestání) je účelné v zákoně uvést, že tyto 
povinnosti zavazují řidiče.  
 
Do důvodové zprávy bude doplněno vysvětlení, že manipulací 
je případně i nakládka nebo vykládka, pokud je řidičem 
prováděna. Zároveň bude do důvodové zprávy doplněno, že se 
zákaz kouření se vztahuje i na řidiče jakožto člena posádky. 

 K čl. I bodu 65 – k § 34 odst. 5 zákona o silniční 
dopravě:  
 Z návrhu vyplývá, že státní odborný dozor v 
silniční dopravě vykonávají dopravní úřady, celní úřady a 
Ministerstvo dopravy. Zatímco orgány státního odborného 

Akceptováno jinak 
 
Povinnost bude omezena jen na výkon kontroly Policií ČR nebo 
obecní policií. Ustanovení § 34 odst. 5 bude upraveno 
následovně: 
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dozoru (dopravní úřady, celní úřady a Ministerstvo 
dopravy) postupují při kontrole podle kontrolního řádu, při 
kontrolní činnosti prováděné prostřednictvím obecní 
policie a Policie České republiky kontrolní řád 
aplikovatelný není. Vzhledem k tomu, že kontrola 
vykonávaná orgány státního odborného dozoru je 
prováděna v právním režimu kontrolního řádu, který 
skutkové podstaty přestupků upravuje samostatně (srov. 
ustanovení § 15 a § 17 kontrolního řádu), upozorňujeme 
na riziko vzniku duplicitní právní úpravy ve vztahu 
k postupu státního odborného dozoru, která není žádoucí. 
Cílem přijetí kontrolního řádu bylo, aby se kontrolní řád 
stal obecným kodexem pro proces kontroly a aby podle 
jeho obecného znění bylo možné postupovat u co možná 
největšího množství kontrol. Je proto žádoucí, aby 
kontrolní postupy v co největší možné míře podléhaly 
tomuto procesnímu režimu. Připouštíme, že od 
kontrolního řádu je možné se odchýlit, mělo by se tak však 
stát pouze ve zvláštních  
a odůvodněných případech.  

Navrhujeme proto vypustit z dikce § 34 odst. 5 
orgány státního odborného dozoru  
a omezit aplikaci ustanovení pouze na kontrolu 
vykonávanou ze strany obecní policie  
a Policie České republiky. Zároveň požadujeme konkrétně 
určit, v jakém rozsahu se jedná o zvláštní odchylky od 
obecné právní úpravy kontrolního řádu a vypořádat se 
s touto skutečností v důvodové zprávě. 
Dále navrhujeme zpřesnit znění ustanovení a stanovit, že 
dopravce, pro něhož je vozidlo taxislužby evidováno, je 
povinen zajistit součinnost řidiče tohoto vozidla při 
výkonu kontroly. 

(5) Dopravce je povinen zajistit, aby řidič poskytl obecní policii 
nebo Policii České republiky součinnost při výkonu kontroly. 
 
Současně bude do § 35c odst. 1 doplněna  možnost vybrat kauci 
i v případě podezření ze spáchání přestupku podle kontrolního 
řádu. 
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 K čl. I bodu 68 – k § 34b odst. 6 písm. c) zákona o 
silniční dopravě:  
 Jelikož dochází ke zrušení povinnosti vybavit 
vozidlo paměťovou jednotkou taxametru, požadujeme 
z novelizovaného ustanovení vypustit slova „a výrobní 
číslo paměťové jednotky taxametru“. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 88 – k § 34e odst. 4 písm. a) zákona o 
silniční dopravě:  

1. Řidiči postižení únavou z důvodu nedostatku 
spánku a nedodržování povinných přestávek 
v jízdě jsou při řízení vozidla svému okolí stejně 
nebezpeční jako osoby pod vlivem alkoholu. 
S ohledem na vysoké riziko ohrožení ostatních 
účastníků silničního provozu, místního 
obyvatelstva, životního prostředí a dopravní 
infrastruktury požadujeme částku „10 000 Kč“ 
nahradit částkou „15 000 Kč“.  

2. V návaznosti na níže uvedené zásadní připomínky 
k novelizačním bodům 89 a 90 navrhujeme za text 
„odstavce 3“ vložit text „písm. b) až d)“. 

 

Vysvětleno 
 
Uplatněná připomínka směřuje do oblasti, kterou hodlá 
Ministerstvo dopravy řešit v krátké době předložením zvláštní 
legislativní předlohy, jež bude specificky zaměřena na 
implementaci vybraných předpisů unijního práva, konkrétně 
nařízení (EU) č. 165/2014 a nařízení (ES) č. 561/2006.  
 
Je potřeba zdůraznit, že nařízení (EU) č. 165/2014 zrušilo a na 
unijní úrovni zcela nahradilo nařízení Rady (EHS) č. 3821/85. 
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 
(zejm. jde o vyhlášku č. 478/2000 Sb. a vyhlášku č. 341/2002 
Sb.).   
 
Přijetí výše uvedeného 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 dílčím a nekoncepčním úpravám vybraných ustanovení 
zákona o silniční dopravě, zejména v případě, kdy mohou být 
ustanovení navržená k úpravě brzo nahrazena ustanoveními 
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odlišnými, plně implementujícími do českého právního řádu 
uvedená unijní nařízení.  
 
Vzhledem k tomu, že implementace uvedené unijní regulace 
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 vnitrostátní právní úpravy, kterou Ministerstvo 
dopravy navrhlo zařadit do Plánu legislativních prací vlády na 
příští rok s termínem pro předložení vládě nejpozději do června 
příštího roku. 
 
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 uvedená nařízení, a to 
separátní legislativní předlohou, která bude zaslána do 
standardního mezirezortního připomínkového řízení a bude tak 
možné podrobit ji připomínkám. S ohledem na termín 
stanovený Plánem legislativních prací vlády pro již předložený 
návrh novely zákona o silniční dopravě a hlavní zaměření 
tohoto návrhu (tj. akutní řešení problematiky taxislužby), není 
možné uplatněné připomínce vyhovět.  
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Závěrem lze dodat, že zástupci Ministerstva vnitra budou 
přizváni do pracovní skupiny zřízené za účelem implementace 
předmětných předpisů unijního práva. Pracovní skupina se 
sejde ještě do konce tohoto roku.  

 K čl. I bodu 89 – k § 34e odst. 4 písm. b) zákona o 
silniční dopravě:  
 S ohledem na vysoké riziko ohrožení ostatních 
účastníků silničního provozu, místního obyvatelstva, 
životního prostředí a dopravní infrastruktury při 
nedodržování povinností při přepravě nebezpečných věcí 
podle Dohody ADR požadujeme slovo „nebo“ nahradit 
čárkou a na konec ustanovení doplnit slova „nebo odstavce 
3 písm. a)“. 

Akceptováno 
 
Současně bude upraven § 34e odst. 4 písm. a) tak, aby byl odkaz 
omezen jen na „odstavce 3 písm. b), c) a d)“. 

 K čl. I bodu 90 – k § 34e odst. 4 písm. c) zákona o 
silniční dopravě:  
 V návaznosti na zásadní připomínku nad rámec 
návrhu k § 34e odst. 3 zákona  
o silniční dopravě navrhujeme slovo „nebo“ nahradit 
čárkou a na konec ustanovení doplnit slova „nebo odstavce 
3 písm. e)“. 

Vysvětleno 
Viz vypořádání připomínky k § 34e odst. 4 písm. a). 

 K čl. I bodu 92 – k § 34e odst. 6 zákona o silniční 
dopravě:  
 S odkazem na zásadní připomínku nad rámec 
návrhu k § 34e odst. 3 zákona  
o silniční dopravě a s ohledem na nebezpečnost 
předmětného jednání navrhujeme slova „nebo“ 
v novelizovaném ustanovení nahradit čárkami a za text „až 
l)“ vložit slova „nebo odstavce 3 písm. e)“. 

Vysvětleno 
Viz vypořádání připomínky k § 34e odst. 4 písm. a). 

 K čl. I bodu 117 – k § 35 odst. 2 písm. y) zákona o 
silniční dopravě:  
 V návaznosti na zásadní připomínku k bodu 65 
navrhujeme omezit aplikaci ustanovení pouze na kontrolu 

Akceptováno 
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vykonávanou ze strany obecní policie a Policie České 
republiky. 

 K čl. I bodu 128 – k § 35h odst. 6 zákona o silniční 
dopravě:  
 Obdobně jako u zásadní připomínky k bodu 65 
upozorňujeme na riziko vzniku duplicitní právní úpravy ve 
vztahu k postupu státního odborného dozoru, neboť 
nepředložení průkazu řidiče taxislužby lze sankcionovat 
pokutou jako neposkytování součinnosti při kontrole 
(srov. § 15 a § 17 kontrolního řádu). Požadujeme 
konkrétně určit, zda se jedná o zvláštní odchylku od 
obecné právní úpravy kontrolního řádu a vypořádat se 
s touto skutečností v důvodové zprávě. 

Vysvětleno 
 
Nejedná se o duplicitní úpravu. V tomto případě se jedná o 
vztažení důsledku zadržení průkazu řidiče taxislužby i na 
situace, kdy řidič taxislužby nemá u sebe tento průkaz nebo 
tvrdí, že ho u sebe nemá. Na nově navržené ustanovení § 35h 
odst. 6 není navázán návrh žádné nové speciální skutkové 
podstaty přestupku.  

 Nad rámec návrhu – k § 1 odst. 1 zákona o silniční 
dopravě:  
 V současné době jsou na pozemních komunikacích 
běžně provozovány tzv. „velké traktory“ nepoužívající 
tachograf a jejich řidiči nedodržují omezení stanovená  
v oblasti silničních předpisů. Přitom se vzhledem ke 
konstrukčnímu uspořádání jedná  
o vozidla určená pro nákladní přepravu. Dotčená vozidla 
jsou využívána na stavbách  
a provádějí silniční nákladní dopravu, nikoli práce 
související se zemědělskou nebo lesnickou činností. 
Požadujeme stanovit, že se novelizovaný zákon bude 
vztahovat i na zvláštní vozidla podle § 3 odst. 3 písm. a) a 
b) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na 
pozemních komunikacích, pokud provozují silniční 
nákladní dopravu. Na základě navrhované úpravy bude 
možné podrobit kontrolní činnosti i vozidla typu „traktor“ 
nebo „pracovní stroj samojízdný“. 

Vysvětleno 
Viz vypořádání připomínky k § 34e odst. 4 písm. a).  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB6ZHAH71)



9 
 

 Nad rámec návrhu – k § 1 odst. 4 zákona o silniční 
dopravě:  
 Stále častěji dochází k situacím, kdy fyzické osoby 
svévolně provádějí přepravu nebezpečných věcí, a svým 
jednáním tak porušují Dohodu ADR. Při odhalení svého 
jednání argumentují § 1 odst. 4 zákona o silniční dopravě, 
podle něhož se právní regulace nevztahuje na silniční 
dopravu provozovanou pro soukromé potřeby fyzické 
osoby.  

  Pro odstranění sporné právní interpretace 
požadujeme na konec ustanovení doplnit větu: „To 
neplatí, pokud se jedná o přepravu nebezpečných věcí 
podle části III.“, popřípadě jinou legislativně vhodnou 
formou jasně vyjádřit povinnost dodržovat při přepravě 
nebezpečných věcí pravidla stanovená Dohodou ADR i 
v případě realizace bezúplatné dopravy pro soukromou 
potřebu. 

Vysvětleno 
 
Povinnost dodržovat dohodu ADR i při přepravě pro soukromé 
účely vyplývá již z § 1 odst. 2. Je potřeba rozlišovat mezi 
soukromými účely a účely pro vlastní potřebu. Na tyto 
skutečnosti bude poukázáno i ve zvláštní části důvodové 
zprávy, kde dochází k nahrazení § 23 odst. 4 odlišnou právní 
úpravou.  
 
 
 

 Nad rámec návrhu – k § 21b odst. 1 písm. b) zákona o 
silniční dopravě:  
 Při splnění požadavků § 21 odst. 5 a 6 zákona o 
silniční dopravě není měřící soustava taxametru povinnou 
výbavou vozidla taxislužby. Navrhujeme tuto skutečnost 
zohlednit při stanovení rozsahu zmocnění obce k vydání 
obecně závazné vyhlášky stanovující jako povinnost 
prokázat zkouškou znalosti obsluhy taxametru. 

  Dále dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné při 
současných možnostech využití GPS navigace upravit 
rozsah zmocnění obce k vydání obecně závazné vyhlášky 
stanovující jako povinnost znalosti místopisu. 

Akceptováno  
 
Zmocnění obcí ke stanovení požadavku na složení zkoušky 
prokazující znalost místopisu, obsluhy taxametru a právních 
předpisů obsažené v § 21b odst. 1 bude zrušeno.  
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 Nad rámec návrhu – k § 23 zákona o silniční dopravě:  
  Dle kapitoly 1.1. Dohody ADR se tato dohoda 

vztahuje na všechny subjekty provádějící přepravu 
nebezpečných věcí, pokud se na ně nevztahuje výjimka. 
Do § 23 zákona o silniční dopravě proto požadujeme 
zapracovat, že povinnosti dopravce, odesílatele a příjemce 
musí být zajištěny i v případě, že jde o přepravu pro vlastní 
potřebu. 

Vysvětleno 
 
Z platné právní úpravy vyplývá, že povinnosti vyplývající 
z Dohody ADR se uplatní i v případě přepravy pro vlastní 
potřebu, neboť „jiným účelem“ (podle § 1 odst. 2 zákona o 
silniční dopravě) je i vlastní potřeba. 

 Nad rámec návrhu – k § 34e odst. 3 zákona o silniční 
dopravě:  
 Požadujeme doplnění normativního textu zákona o 
jednání definované v čl. 32 odst. 3 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, které je v nařízení 
Komise (EU) č. 2016/403 hodnoceno jako velmi závažné 
porušení. Důsledkem manipulace s údaji 
zaznamenávanými tachografy jsou velmi často závažné 
dopravní nehody se ztrátami na lidských životech 
a hmotnými škodami značného rozsahu. I když se jedná o 
přímo použitelný předpis, je třeba na toto ustanovení 
navázat sankční ustanovení. Požadujeme proto v písmeni 
d) vypustit slova „anebo neumožní přístup k záznamovému 
zařízení“ a vložit nové písmeno e), které zní: 
„e) falšuje, skrývá, potlačuje nebo ničí údaje 
zaznamenané na záznamovém listu nebo uchovávané v 
tachografu nebo na kartě řidiče nebo na výstupních 
sestavách vytištěných tachografem nebo manipuluje s 
tachografem, záznamovým listem či kartou řidiče takovým 
způsobem, který může mít za následek falšování údajů 
nebo vytištěných informací, jejich potlačení nebo zničení, 
anebo neumožní přístup k záznamovému zařízení.“. 

Vysvětleno 
Viz vypořádání připomínky k § 34e odst. 4 písm. a). 
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 Nad rámec návrhu – k § 34e odst. 7 zákona o silniční 
dopravě:  
 Navrhujeme zvýšit pokutu, kterou lze příkazem na 
místě uložit za přestupek podle  
§ 34 odst. 2 písm. a), d) nebo e) nebo podle § 34e odst. 3 
písm. a) až d), na částku do 10 000 Kč. Dle § 91 odst. 1 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 
řízení  
o nich, lze příkazem na místě lze uložit pokutu do 10 000 
Kč. Navrhujeme proto § 34e odst. 7 novelizovaného 
zákona vypustit a v návaznosti na § 36 odst. 6 určovat výši 
pokuty dle zákona č. 250/2016 Sb. jako obecného 
předpisu. 

Vysvětleno 
 
Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nebude přistupováno ke 
zvýšení sazby pokuty za přestupek ukládané v přestupkovém 
řízení, nelze přistoupit ani ke zvýšení sazby pokuty ukládané 
příkazem na místě. 
 
 

 Nad rámec návrhu – k § 35 odst. 2 zákona o silniční 
dopravě:  
 V návaznosti na zásadní připomínku nad rámec 
návrhu k § 34e odst. 3 požadujeme tečku na konci písmene 
y) nahradit čárkou a vložit nové písmeno z), které zní: 
„z) nezajistí, aby nedocházelo k falšování, skrývání, 
potlačování nebo ničení údajů zaznamenaných na 
záznamovém listu nebo uchovávaných v tachografu nebo 
na kartě řidiče nebo na výstupních sestavách vytištěných 
tachografem, nebo nezajistí, aby nedocházelo 
k manipulaci s tachografem, záznamovým listem či kartou 
řidiče takovým způsobem, který může mít za následek 
falšování údajů nebo vytištěných informací, jejich 
potlačení nebo zničení, anebo nezajistí, aby se ve vozidle 
nenacházelo zařízení umožňující provádění takových 
manipulací.“. 

Vysvětleno 
Viz vypořádání připomínky k § 34e odst. 4 písm. a). 

 Nad rámec návrhu – k § 35 zákona o silniční dopravě:  
 Odpovědnost za správné uložení a zajištění 
nákladu je nutno vztahovat i k dopravci, který musí zajistit 

Vysvětleno 
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vybavení řidiče potřebnými technickými prostředky pro 
upevnění nákladu  
a současně zajistit řidičovo proškolení v této oblasti. Do § 
35 proto požadujeme vložit nový odstavec, který zní: 
„(x) Dopravce se dopustí přestupku tím, že nevybaví 
vozidlo technickými prostředky pro zajištění nákladu nebo 
neproškolí řidiče v zajištění nákladu ve shodě s českou 
technickou normou.“. 
 Dosavadní odstavce navrhujeme v návaznosti na 
tuto změnu přečíslovat  
a upravit odkazy v novelizovaném zákoně. 

Založení požadované odpovědnosti dopravců by znamenalo 
zásadní koncepční úpravu návrhu, kterou by bylo nezbytné 
projednat se všemi subjekty, kterých by se výsledně dotýkala. 
Taková změna by například vytvořila novou agendu dopravních 
úřadů, které se v současné době touto problematikou 
nezabývají. Předmětem projednávané novely zákona o silniční 
dopravě je však především problematika taxislužby a taková 
úprava by byla zcela nad její rámec. 
Ministerstvo dopravy se však bude zabývat touto problematikou 
v rámci v současné době připravované separátní novely zákona 
č. 361/2000 Sb. Nabízí se zejména zakotvení přestupku 
odesílatele, který je již nyní podle § 52 zákona č. 361/2000 Sb. 
nositelem příslušných povinností, popřípadě i dopravce či 
provozovatele. 

 Nad rámec návrhu – k § 35 odst. 7 zákona o silniční 
dopravě:  

1. V návaznosti na zásadní připomínku nad rámec 
návrhu k § 35 požadujeme do písmene a) doplnit, 
že pokutu do 70 000 Kč lze uložit i za přestupek 
podle  
v připomínce nově navrženého odstavce. 

2. V návaznosti na zásadní připomínku nad rámec 
návrhu k § 35 odst. 2 zákona  
o silniční dopravě požadujeme v písmeni c) za 
slovo „odstavce“ doplnit text  
„2 písm. z), odstavce“. 

Vysvětleno 
 
1. Viz vypořádání předchozí připomínky. 
 
 
 
2. Viz vypořádání připomínky k § 34e odst. 4 písm. a). 

 Nad rámec návrhu – k § 35d odst. 4 zákona o silniční 
dopravě:  
 V reakci na argumentaci zástupců dopravců, kteří 
mají k dispozici v hotovosti pouze cizí měnu a dožadují se 
složení kauce v této cizí měně, což podle jejich názoru 
zákon připouští, navrhujeme jasně stanovit, že kauci je 

Vysvětleno 
 
Není nutné výslovně stanovovat, že kauci lze složit jen v české 
měně, zejména když předmětné ustanovení již stanoví rozpětí 
možné výše kauce v českých korunách. Na možnost úhrady 
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v hotovosti možné složit pouze v českých korunách. 
Navrhujeme proto na konec ustanovení vložit větu: 
„Kauci je možné složit bezhotovostně, nebo v hotovosti 
pouze v měně České republiky;  
o způsobu složení kauce rozhoduje vybírající orgán.“. 

bezhotovostně není právní nárok, není proto potřeba stanovovat 
výjimku. Tuto problematiku není potřeba řešit zákonem. 

 Nad rámec návrhu – k § 36 odst. 6 zákona o silniční 
dopravě:  

Dle § 91 odst. 1 zákona č. 205/2016 Sb., o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, lze příkazem na 
místě uložit pokutu nejvýše 10 000 Kč. V návaznosti na 
navrhované změny § 34e odst. 4 zákona o silniční dopravě 
a na výše uplatněné připomínky navrhujeme  
§ 36 odst. 6 zákona o silniční dopravě upravit následujícím 
způsobem: 
„(6) Přestupky podle tohoto zákona, s výjimkou přestupků 
podle § 34e odst. 1 písm. b), § 34e odst. 2 písm. a), d) nebo 
e) nebo podle § 34e odst. 3 písm. a) až d), nelze projednat 
příkazem na místě. Přestupky podle § 34e odst. 1 písm. b), 
§ 34e odst. 2 písm. a), d) nebo e) nebo podle § 34e odst. 3 
písm. a) až d) může příkazem na místě projednat orgán 
Policie České republiky nebo celní úřad. Přestupky podle 
§ 34e odst. 2 písm. a), d) nebo e) může dále projednat 
příkazem na místě strážník obecní policie.“. 

Vysvětleno 
 
Viz vypořádání připomínky k § 34e odst. 4 písm. a). 

Ministerstvo 
financí 

1. Ke změně zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, § 75  
 
Požadujeme doplnit nový odstavce 10 v tomto znění: 
„Celník je oprávněn pokyny usměrňovat provoz na 
pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné 
pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu. Při usměrňování provozu používá celník 
pokyny stanovené pro řízení provozu policisty.“. 

Vysvětleno 
 
Připomínka jde na rámec návrhu, který se týká primárně úpravy 
taxislužby v zákoně č. 111/1994 Sb. a do zákona č. 361/2000 
Sb. vstupuje jen jedinou změnou související s označováním 
vozidel taxislužby. Požadovanou změnu zákona č. 361/2000 Sb. 
by bylo nezbytné řádně projednat se všemi dotčenými subjekty, 
k čemuž v rámci této novelizace není prostor. Ministerstvo 
dopravy však bude v nejbližších měsících předkládat do 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB6ZHAH71)



14 
 

Odůvodnění: Tuto změnu požadujeme z důvodu 
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, 
neboť příslušníci celních úřadů jsou často jako první u 
mimořádných událostí na  pozemních komunikacích a 
v současné době je ze strany složek IZS zájem 
o  předmětnou součinnost. Přidání oprávnění 
příslušníkům celní správy při usměrňování provozu na 
pozemních komunikacích je jak v zájmu celníků, kteří 
dostanou možnost řešit ihned vzniklou mimořádnou 
situaci, u které jsou účastni, tak i  v zájmu složek IZS. 
Navrhujeme projednání dotčené 
připomínky. Připomínka GŘC. 

mezirezortního připomínkového řízení návrh novely zákona č. 
361/2000 Sb., doporučujeme proto uplatnit tuto připomínku 
v jeho rámci. 

 2. Ke změně zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
§ 34 odst. 3  
 
Z druhé věty tohoto ustanovení požadujeme vypustit 
slova „celní úřady“. Odůvodnění: Současný text 
ustanovení neodpovídá praktickému výkonu ze strany 
Celní správy a zároveň neodpovídá svěřeným 
kompetencím dle věty čtvrté tohoto odstavce. 
Navrhujeme projednání dotčené 
připomínky. Připomínka GŘC. 

Akceptováno 
 

 3. Ke změně zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, § 
36 odst. 6  
 
Ustanovení požadujeme upravit následovně: 
„Přestupky podle tohoto zákona, s  výjimkou 
přestupků podle § 34e odst. 1 písm. b), odst. 2 a 3, 
nelze projednat příkazem na  místě. Přestupky podle § 
34e odst. 1 písm. b), odst. 2 a 3 může příkazem 
na  místě projednat orgán Policie České republiky. 
Přestupky podle § 34e odst. 2 může dále projednat 

Akceptováno 
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příkazem na místě strážník obecní policie. Přestupky 
podle § 34e odst. 3 může dále projednat příkazem na 
místě celní úřad.“. Odůvodnění: V  současnosti je 
oprávnění celní úřadů v rámci příkazního řízení i na 
porušení vztahující se ke kontrole „taxi“. Podle 
ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) a  odst. 4 je k  této 
kontrole kompetentní jiný orgán. Navrhujeme 
projednání dotčené připomínky. Připomínka GŘC. 

 4. Ke změně zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, § 
38 odst. 1 
 
Odstavec požadujeme upravit následovně: „Celní 
úřady kontrolují, zda osádky vozidel, která překračují 
hranice, mají předepsané doklady o oprávnění 
k  mezinárodní silniční dopravě, doklady o dodržení 
předepsané doby řízení vozidla a odpočinku, zda se 
nejedná o zahraničního dopravce, kterému 
Ministerstvo dopravy zakázalo provozovat silniční 
dopravu na území České republiky.“. Odůvodnění: 
V  uvedeném ustanovení je odkaz na kontrolu 
technického stavu vozidla, jehož znění bylo 
koncipováno ke stavu právního pořádku do doby 
vstupu do Evropské unie. Považujeme za vhodné 
upravit text dle aktuálně prováděných kompetencí 
Celní správy. Navrhujeme projednání dotčené 
připomínky. Připomínka GŘC 

Akceptováno 

 5. K čl. IV, bod 2 „Požaduje se celý navržený text 
nahradit textem „„Vydání výpisu z Rejstříku 
podnikatelů v silniční dopravě při zápisu vozidla do 
evidence vozidel taxislužby.“, aby bylo zřejmé, že se 
osvobození od poplatku vztahuje k bodu 11 Položky 
34“. 

Vysvětleno 
Návrh užívá terminologii podle zákona o silniční dopravě a váže 
osvobození od poplatku pouze k vydání výpisu z evidence 
vozidel taxislužby, nikoli k jakémukoli výpisu z Rejstříku 
podnikatelů v silniční dopravě. 
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Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

1. K § 2 odst. 10 
Požadujeme text uvést v následujícím znění 
„Zprostředkovatel taxislužby je osoba, která za úplatu 
zprostředkovává uzavření smlouvy o přepravě vozidlem 
taxislužby“ nebo ve znění „Zprostředkovatel taxislužby 
je osoba, která za úplatu zprostředkovává uzavření 
smlouvy o přepravě vozidlem taxislužby nebo vozidlem 
cestujícího“. V definici zprostředkovatele je třeba 
promítnout, že se jedná o opakované zprostředkování, a 
zároveň není na místě uvádět, že se jedná o smlouvu mezi 
dopravcem a objednatelem, protože dopravce je podle § 2 
odst. 4 osoba, která provozuje silniční dopravu na 
základě koncese. Pokud by taxislužba byla 
zprostředkována pro osobu, která koncesi nemá 
a podniká tedy v taxislužbě neoprávněně, nejednalo by se 
podle předkladatelem navrženého ustanovení o 
zprostředkování taxislužby. Dále navrhujeme zvážit, zda 
je nutné povinnosti zprostředkovatele vztahovat i na 
případy, kdy je zprostředkována taxislužba prováděná 
vozidlem cestujícího. V případě, že povinnosti 
zprostředkovatele budou vztaženy pouze na 
zprostředkovatele taxislužby provozované vozidlem 
taxislužby, bude třeba příslušně upravit i § 21e odst. 1 
písm. b) a slova „nebo vozidlem cestujícího“ vypustit 
z textu návrhu. 

Vysvětleno 
 
Podle § 2 odst. 4 není dopravcem pouze osoba, která provozuje 
silniční dopravu na základě koncese, ale jakákoli fyzická nebo 
právnická osoba provozující silniční dopravu. Právní úprava 
zprostředkování taxislužby tak dopadá na zprostředkování 
jakékoli přepravy prostřednictvím taxislužby, přičemž jednou 
ze skutečností, které je zprostředkovatel povinen zajistit, je 
právě požadavek na to, aby přeprava byla poskytnuta 
dopravcem, který má příslušné živnostenské oprávnění. 
 
Předkladatel zcela záměrně formuloval povinnosti 
zprostředkovatele ve vztahu ke každé zprostředkované 
přepravě, nikoli pouze k opakovanému zprostředkování 
přepravy.  
 
Předkladatel rovněž považuje za účelné, aby se úprava 
zprostředkování taxislužby vztahovala i na zprostředkování 
taxislužby vozidlem cestujícího, neboť i v tomto případě je 
potřeba zefektivnit ochranu cestujících a zajistit, aby byly 
poskytovány pouze legální služby. 

 2. K § 21b odst. 1 písm. a) a b) 
Ustanovení § 21b odst. 1 písm. a) a b) obsahuje 
zmocnění pro obce stanovit jako podmínku pro 
zahájení výkonu taxislužby znalost místopisu, 
obsluhy taxametru a právních předpisů v oblasti 
taxislužby a ochrany spotřebitele. MPO má za to, že 
znění § 21b odst. 1 písm. a) a b) představuje 

Akceptováno  
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nepřiměřenou regulaci, která nedostatečně bere 
ohled na stupeň technologického vývoje v sektoru 
dopravy. MPO proti této podmínce vzneslo 
připomínku již v meziresortním připomínkovém 
řízení při poslední novelizaci zákona o silniční 
dopravě v roce 2016 a opakovaně ji vznášelo při 
jednáních v pracovní skupině k taxislužbě 
svolávanou Ministerstvem dopravy. Tato opatření 
podle MPO v praxi významně ztěžují vstup do 
podnikání v sektoru taxislužby, aniž by pro to 
existoval relevantní důvod. Zároveň jsme toho 
názoru, že stávající znění § 21b odst. 1 písm. a) a b) 
není v souladu s právem EU z hlediska přiměřenosti 
této regulace. Na základě příslušných ustanovení 
Smlouvy o fungování EU (dále jen „SFEU“), zejm. 
čl. 58 SFEU předpokládajícího zajištění volného 
pohybu v sektoru dopravy, musí být regulace 
volného pohybu služeb přiměřená, což ustanovení § 
21b odst. 1 písm. a) a b) nesplňuje. Na základě výše 
uvedených důvodů proto navrhujeme § 21b odst. 1 
písm. a) a b) ze zákona odstranit bez náhrady. 

 3. K § 21b odst. 3 
Ustanovení § 21b odst. 3 představuje neodůvodněný 
nástroj pro zamezení vstupu na trh a omezování 
nabídky, který je rovněž nepřiměřený z hlediska 
práva EU, zejm. uvedené směrnice a obecně i čl. 58 
SFEU. 
Požadavek na barvu karoserie vozidla je dále 
problematický například u taxikářů, kteří přepravují 
zákazníka z jedné obce s touto regulací do jiné obce 
s regulací odlišnou. Žádáme proto § 21b odst. 3 ze 
zákona odstranit bez náhrady. Opodstatnění může 

Akceptováno částečně 
 
Jedná se o zmocnění obce, které může, ale nemusí být naplněno.  
Pokud jde o unijní rozměr uvedené regulace z hlediska volného 
pohybu služeb, připomínáme, že taxislužbu nelze poskytovat 
přeshraničně. Vzhledem ke specifickým potřebám některých 
obcí není vhodné je možnosti stanovit určité požadavky na 
vozidla taxislužby zbavit, nicméně ze zmocnění obcí bude 
vypuštěna možnost stanovit požadavek na barvu vozidla a 
minimální rozměry vozidla. 
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mít pouze požadavek na stupeň plnění emisní 
úrovně, byť i na tomto místě by bylo vhodnější 
uvažovat o úpravě v jiném předpisu (pokud se 
například diskutuje o možnosti zamezit vjezd do 
některých částí měst vozidlům s některými typy 
motorů, dává smysl toto omezit na všechny vozidla, 
nikoli pouze na ta komerční). 

 4. K § 21e odst. 1 písm. a) 
Požadujeme text uvést v následujícím znění 
„poskytnuta podnikatelem v taxislužbě“. Silniční 
dopravou je podle § 2 odst. 1 souhrn činností, jimiž 
se zajišťuje přeprava osob včetně linkové osobní 
dopravy, kyvadlové dopravy, příležitostné osobní 
dopravy a taxislužby. Taxislužba je specificky 
upravena v § 2 odst. 9. Jedná se o osobní dopravu 
pro cizí potřeby, kterou se zajišťuje přeprava osob 
vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně 
řidiče a která není linkovou osobní dopravou, 
mezinárodní kyvadlovou dopravou nebo 
příležitostnou osobní silniční dopravou.  

Akceptováno jinak 
 
Předmětné ustanovení bude upraveno tak, aby bylo zřejmé, že 
zprostředkovaná přeprava musí být poskytnuta podnikatelem 
v silniční dopravě, který je držitelem koncese pro provozování 
silniční motorové dopravy osobní vozidly určenými pro 
přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. 
 

 5. K § 21e odst. 1 písm. c) bod 2 
V souvislosti s výše uvedenými připomínkami k § 
21b odst. 1 písm. a) a b) požadujeme vypuštění 
tohoto ustanovení bez náhrady pro nadbytečnost.  

Akceptováno 
 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Obecná připomínka 

Předmětný návrh zákona si klade za cíl stanovit podmínky 
pro provozování smluvní přepravy osob za využití 
moderních technologií, jako jsou například on-line 
platformy provozované společnostmi Uber či Taxify, 
zmíněnými v důvodové zprávě a závěrečné zprávě RIA.  

Akceptováno částečně 
 
Při klasickém provozování taxislužby, při kterém je cena 
stanovena v návaznosti na ujetou vzdálenost, je nezbytné 
zachovat taxametr jakožto ověřené měřidlo. Žádným jiným 
technickým prostředkem nelze změřit ujetou vzdálenost 
stanoveným způsobem. Toto vysvětlení bude doplněno do 
důvodové zprávy. 
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Souhlasíme, že nelze, aby dva subjekty (klasičtí taxikáři a 
smluvní taxikáři) provozovali podobnou službu za 
nerovnocenných podmínek. Domníváme se však, že 
v souladu s vytyčeným principem dílčí liberalizace by 
mohly být stávající povinnosti o něco více redukovány, 
popřípadě alespoň vysvětlena nezbytnost jejich zachování, 
s ohledem na využitelnost digitálních technologií. 
Možným příkladem je požadavek zkoušky z místopisu (§ 
21b odst. 1 současného znění). Řidič používající on-line 
platformu pro „carsharing“ používá v průběhu přepravy 
navigaci na elektronickém zařízení; často stejného 
prostředku využívají i řidiči klasické taxislužby. Nevidíme 
proto důvod, proč je v současné době nezbytné na tomto 
požadavku trvat. Obdobný prostor pro liberalizaci 
spatřujeme také v povinnosti použít taxametr, neboť právě 
nedůvěra v taxametr (kvůli nelegálním manipulacím 
s ním), je jedním z důvodů, proč se cestující obrací na 
služby typu Uber. 

 
Možnost obcí stanovit  řidičům taxislužby jako podmínku pro 
zahájení nebo nabízení přepravy na území obce povinnost 
prokázat zkouškou znalosti místopisu, obsluhy taxametru a 
právních předpisů upravujících provozování taxislužby a 
ochranu spotřebitele bude ze zákona vypuštěna a dále bude 
vypuštěna možnost obcí stanovit požadavek na barvu karoserie 
a minimální rozměry vozidla. 

 
K novelizačním bodům 2 a 53 (§ 2 odst. 10, § 21e) 

Novela zavádí nové pojmy „zprostředkovatel taxislužby“ 
a „objednatel“. Není nám zřejmé, za jakým účelem je 
v novele zaveden nový pojem „objednatel“, když zákon 
používá na jiných místech pojmu „cestující“, který je 
užíván i v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 
v souvislosti se smlouvou o přepravě osob (§ 2550 a. n. 
občanského zákoníku).  
Upozorňujeme, že se jedná o nový nezavedený pojem, 
který však není nikde v novele definován a naopak je sám 

Vysvětleno 
 
Pojem objednatel má svůj všeobecně známý obsah, není jej 
proto nezbytné definovat. Ostatně, tento termín se objevuje u 
desítek ustanovení i v občanském zákoníku, a to bez 
specifického vymezení. Objednatelem nebude vždy cestující a 
uzavření přepravní smlouvy tak může být zprostředkováno i pro 
osobu odlišnou od cestujícího. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB6ZHAH71)



20 
 

použit k definování dalšího nového pojmu: 
„zprostředkovatel taxislužby je osoba, která za úplatu 
zprostředkuje uzavření přepravní smlouvy mezi 
dopravcem a objednatelem prostřednictvím taxislužby“ (§ 
2 odst. 10 návrhu zákona o silniční dopravě). Navrhujeme 
proto nahradit pojem „objednatel“ pojmem „cestující“. 

 
K novelizačnímu bodu 30 (§ 21 odst. 6) 

Úprava obsažená v § 21 odst. 6 je cílena na poskytování 
přepravy na základě objednávky provedené 
elektronickými prostředky. K předmětné úpravě máme 
několik připomínek. První z nich je, že z textu zákona není 
zřejmé, na jaké služby se tento odstavec vztahuje. Po 
přečtení předmětného ustanovení a ustanovení § 21 odst. 
5, není jasné, zda přeprava objednaná za pomocí aplikace 
Uber či Taxify spadá pod odst. 5 nebo odst. 6 daného 
ustanovení. 
Ustanovení § 21 odst. 6 dále zmiňuje několik časových 
okamžiků, aniž by bylo zřejmé, kdy je uzavřena smlouva. 
Zmiňovanými časovými okamžiky jsou „objednání 
přepravy“ a „zahájení přepravy“. Žádáme doplnit, v jaký 
okamžik bude uzavřena smlouva o přepravě, případně též 
návrh terminologicky upravit tak, aby to bylo zřejmé. 
Též nám není zřejmé, zda je postup podle § 21 odst. 6 
alternativním postupem k § 21 odst. 5, či zda po objednání 
přepravy podle § 21 odst. 6 dojde k uzavření smlouvy o 
přepravě podle § 21 odst. 5. Vzhledem k textu 
k novelizačním bodům 30 a 31 v důvodové zprávě se lze 
domnívat, že jde o dva alternativní způsoby, ovšem 

Vysvětleno 
 
V § 21 odst. 5 i v § 21 odst. 6 jsou vymezeny předpoklady, při 
jejichž splnění lze rezignovat na některé povinnosti dopravce. 
Vždy je nezbytné, aby byly splněny kumulativně všechny 
požadavky stanovené v § 21 odst. 5 nebo všechny požadavky 
stanovené v § 21 odst. 6. V praxi se může stát, že budou 
naplněny předpoklady stanovené v obou těchto ustanoveních, 
ale to není žádnou překážkou, neboť tato ustanovení vedou ke 
stejnému důsledku, kterým je úleva od některých povinností 
dopravce. Dopravce tak bude mít hned dva důvody, pro které 
není povinen plnit určité povinnosti. Žádné další postupy, pro 
něž by bylo podstatné určení, na základě kterého z těchto 
ustanovení vyplývá tato úleva, nejsou stanoveny. 
 
Okamžik uzavření smlouvy o přepravě z pohledu občanského 
zákoníku a požadavky týkající se například ochrany spotřebitele 
nejsou navrženou úpravou dotčeny. Úprava v zákoně o silniční 
dopravě je úpravou veřejnoprávní a týká se primárně požadavků 
na výkon činnosti ze strany dopravců a řidičů. Do 
soukromoprávních vztahů se tímto návrhem nijak nezasahuje a 
obecná právní úprava se tak uplatní v plném rozsahu. 
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upozorňujeme na nejednoznačnost této úpravy z textu 
samotného zákona a žádáme ji proto v textu zákona 
vyjasnit. 

 
K obecné části důvodové zprávy, bodu H) Zhodnocení 
dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů 

Upozorňujeme, že z důvodové zprávy ani z návrhu zákona 
není zřejmé, jaký je vztah navrhované úpravy k § 1811 
odst. 2 občanského zákoníku, který upravuje předsmluvní 
povinnosti podnikatelů ve vztazích se spotřebiteli. Je 
přitom sporné, zda může být navržená úprava chápána 
v tom smyslu, že zcela vylučuje aplikaci předmětného 
pravidla občanského zákoníku. Požadujeme, aby 
předkladatel tuto otázku vyjasnil. 
Pokud by tato povinnost měla být zachována, 
upozorňujeme, že bude nutné, aby aplikace poskytovala 
osobní údaje řidičů ještě před uzavřením smlouvy, tj. 
v zásadě jakémukoliv uživateli aplikace. Z důvodové 
zprávy není patrno, jakým způsobem provozovatelé 
jednotlivých on-line platforem (Uber, Taxify) hodlají 
požadavku na uveřejnění identifikačních údajů smluvních 
stran vyhovět. Konkrétní řešení pak bude na jednotlivých 
provozovatelích, zda umožní zviditelnit údaje všech 
řidičů, či jenom některých v určité vzdálenosti od 
cestujícího apod. 
V Důvodové zprávě, části H) věnované Zhodnocení 
dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů, si nejsme jisti závěrem, že 
návrhem nedochází k zásahu do soukromí a ochrana 

Vysvětleno 
 
Ustanovení občanského zákoníku nejsou navrženou právní 
úpravou dotčena. Pokud vyplývají z občanského zákoníku 
povinnosti, které musí být splněny před uzavřením smlouvy, 
úprava v zákoně o silniční dopravě je nijak nevylučuje. 
Upozorňujeme však, že ne vždy se jedná o smlouvu uzavíranou 
se spotřebitelem. Zákonem o silniční dopravě je řešena pouze 
veřejnoprávní rovina zaměřená primárně na povinnosti 
dopravců, řidičů a zprostředkovatelů. Toto doplníme do 
důvodové zprávy. 
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osobních údajů není nijak dotčena. Požadujeme 
přepracování této části a doplnění rozboru shora uvedené 
problematiky. 

Ministerstvo 
obrany 

K části druhé (změna zákona o silničním provozu), Čl. 
III 

Navrhujeme za bod 2. doplnit bod 3. ve znění: 
 
3. V § 124 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, 
který zní:  
„(14) Příkazem na místě může Vojenská policie projednat 
přestupek podle § 125c odst. 1 až 3, jde-li o případy 
podle § 9 zákona o Vojenské policii.“.  
 
Odůvodnění: 

Podle § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 300/2013 Sb., 
o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, Vojenská 
policie dohlíží nad bezpečností provozu vozidel 
ozbrojených sil a nad bezpečností provozu ostatních 
dopravních prostředků v chráněných objektech. K tomu 
disponuje potřebnými oprávněními podle § 9 téhož 
zákona. Počínaje dnem 1. 10. 2016 orgány Vojenské 
policie v souladu s § 86 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, projednávaly v blokovém řízení mimo jiné i 
přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu podle zákona o silničním provozu.  
 

 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich, ke dni 1. 7. 2017, kdy nabyl účinnosti, zrušil 
zákon č. 200/1990 Sb., a s ním bez odpovídající náhrady 
i předmětné ustanovení a potřebná oprávnění orgánů 
Vojenské policie. Pro dosažení lepší vymahatelnosti práva 

Vysvětleno 
 
Připomínka jde na rámec návrhu, který se týká primárně úpravy 
taxislužby v zákoně č. 111/1994 Sb. a do zákona č. 361/2000 
Sb. vstupuje jen jedinou změnou související s označováním 
vozidel taxislužby. Požadovanou změnu kompetence 
k projednávání přestupků Vojenskou policií by bylo nezbytné 
řádně projednat se všemi dotčenými subjekty, k čemuž v rámci 
této novelizace není prostor. Ministerstvo dopravy však bude 
v nejbližších měsících předkládat do mezirezortního 
připomínkového řízení návrh novely zákona č. 361/2000 Sb. 
týkající se přímo správního trestání, doporučujeme proto 
uplatnit tuto připomínku v jeho rámci. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB6ZHAH71)



23 
 

považujeme za nezbytné i logické předmětné oprávnění 
orgánům Vojenské policie vrátit, pročež po vzoru 
obdobného oprávnění přiznaného zákonem o silničním 
provozu orgánům Policie České republiky ((§ 124 odst. 11 
písm. d) tohoto zákona)) navrhujeme požadované 
oprávnění orgánů Vojenské policie promítnout do změny 
zákona o silničním provozu ve shora uvedeném znění. 
Navrhované řešení nepovažujeme za rozšíření působnosti 
či pravomocí Vojenské policie, nýbrž pouze za zachování 
kontinuity právní úpravy (byť na čas přerušené). 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

1. K čl. III (změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů): 
 
Nad rámec návrhu požadujeme dotčený článek doplnit o 
body 3 a 4 v tomto znění: 
 
„3. V § 67 odst. 1 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za 
slova „návštěvní službu“ se vkládají slova „nebo označení 
vozidla zdravotnického pracovníka poskytujícího domácí 
péči“. 
 
4. V § 67 odst. 5 se za slova „návštěvní službu“ vkládají 
slova „nebo zdravotnického pracovníka poskytujícího 
domácí péči“.“. 
 
Odůvodnění: 
Dosavadní právní úprava umožňuje, aby lékaři konající 
návštěvní službu nemuseli v naléhavých případech 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Připomínka jde na rámec návrhu, který se týká primárně úpravy 
taxislužby v zákoně č. 111/1994 Sb. a do zákona č. 361/2000 
Sb. vstupuje jen dílčí změnou související s označováním 
vozidel taxislužby. Připomínku nelze akceptovat, neboť takový 
postup by byl v rozporu s čl. 54 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády. Požadovanou změnu zákona č. 361/2000 Sb. by navíc 
bylo nezbytné řádně projednat se všemi dotčenými subjekty, 
k čemuž v rámci této novelizace není prostor. Ministerstvo 
dopravy však bude v nejbližších měsících předkládat do 
mezirezortního připomínkového řízení návrh novely zákona č. 
361/2000 Sb., doporučujeme proto uplatnit tuto připomínku 
v jeho rámci. 
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dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní 
značky „zákaz stání“. 
 
Ministerstvo zdravotnictví si je vědomo, že předložený 
návrh řeší v prvé řadě problematiku právní úpravy 
taxislužby, nicméně vzhledem k nutnosti zajištění co 
nejrychlejšího řešení problematiky poskytování domácí 
péče považuje za nezbytné, aby byla výše uvedená 
ustanovení zakotvující výjimku pro lékaře konajícího 
návštěvní službu rozšířena také na zdravotnické 
pracovníky poskytovatele zdravotních služeb, kteří 
poskytují domácí péči. 
 
Domácí péče je zdravotní služba, která je – stejně jako 
návštěvní služba lékaře – poskytována ve vlastním 
sociálním prostředí pacienta (typicky v jejich bytě). 
Z hlediska místa a v zásadě ani účelu poskytování daných 
služeb mezi nimi tedy není rozdíl. 
 
Uvedená výjimka je žádoucí zejména z toho důvodu, že z 
hlediska poskytované péče jde často o péči, kterou je nutno 
– obdobně jako při výkonu návštěvní služby – provést v co 
nejkratší možné době (například cévkování, aplikace léčiv 
– analgetika, inzuliny apod.), avšak z hlediska omezených 
parkovacích možností dochází mnohdy k nežádoucím 
prodlevám. Poskytovatelé domácí péče ke své činnosti 
potřebují velmi často mnoho zdravotnického materiálu, 
případně přístrojové vybavení, které si musí dopravit 
za klientem. 
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Navrhované opatření by přispělo k efektivnějšímu 
poskytování domácí péče, což by mělo pozitivní dopad jak 
na pacienty, tak na poskytovatele této péče. 
 
Pro úplnost upozorňujeme, že v souvislosti s uvedenou 
připomínkou by bylo nutno novelizovat přílohu č. 13 
vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky 
č. 84/2016 Sb., kam by se doplnilo speciální označení 
vozidel domácí péče. V této otázce bychom samozřejmě 
poskytli plnou součinnost. 

 2. K čl. III (změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů): 
 
Nad rámec návrhu požadujeme dotčený článek doplnit o 
bod 5 v tomto znění: 
5. V § 137 odst. 3 se text „§ 84 odst. 6“ nahrazuje textem 
„§ 84 odst. 7“. 
 
Odůvodnění: 

 V tomto zmocňovacím ustanovení je chyba. 
Odstavec 6 neobsahuje ustanovení ohledně prováděcího 
právního předpisu, toto obsahuje odstavec 7. MZ má 
v gesci prováděcí právní předpis - vyhlášku o zdravotní 
způsobilosti k řízení motorových vozidel, která naplňuje 
ono zmocnění, a využívá tedy příležitost MD na tuto 
chybu znovu upozornit. 

Neakceptováno – ROZPOR 
Požadovaná změna bude zahrnuta do příští novely z. 361/2000 
Sb. Akceptací předmětné připomínky by předkladatel porušil čl. 
54 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 

Ministerstvo 
zemědělství 

1) 
Novela vedle klasické podoby výkonu taxislužby 
s využitím taxametru a střešní svítilny s nápisem TAXI 

Vysvětleno 
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upravuje v rámci liberalizace podmínky provozování 
taxislužby alternativními způsoby ve dvou podobách.  
 
První variantou je v souladu s navrhovaným § 21 odst. 5 
novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě uzavřít 
písemnou smlouvu mezi dopravcem a objednatelem 
přepravy ještě před zahájením přepravy. Smlouva bude 
uzavírána v listinné nebo elektronické podobě. Zákonnou 
podmínkou bude uvedení jmen přepravovaných osob, 
jejich adres a dat narození ve smlouvě. Dále bude 
uváděn způsob určení ceny za přepravu a další údaje o 
datu, čase a trase přepravy. Naproti tomu při klasickém 
výkonu taxislužby se uzavření smlouvy předem ani 
podmínka uvádění jmen, dat narození a adres 
přepravovaných osob nevyžaduje. K elektronické podobě 
smlouvy je navíc vyžadován elektronický podpis. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že nastíněná úprava je 
nepraktická, jde proti tvrzené liberalizaci trhu s 
taxislužbami a alternativní využití taxislužby v této 
podobě může sotva konkurovat klasické podobě 
taxislužby. 
 
Rozšiřování zákonného důvodu sběru citlivých osobních 
údajů při pouhém využití taxislužby je v rozporu s duchem 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů „GDPR“).  
 

Požadavky na písemnou smlouvu uzavřenou mezi dopravcem a 
objednatelem přepravy tak, jak jsou obsaženy v zákoně o 
silniční dopravě již nyní, zůstávají v zásadě nezměněny a 
nezpřísňují se. Co se týče namítaného shromažďování citlivých 
údajů, zákonem stanovený požadavek na údaje, které musí být 
ve smlouvě uvedeny, slouží pouze k jednoznačné identifikaci 
smluvních stran uvedením jejich jmen, adres a dat narození, což 
není nijak excesivní a navíc se nejedná o citlivé údaje ve smyslu 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů. U cestujících se 
takové údaje nevyžadují, neboť v případě jednoznačného určení 
přepravy návrh počítá pouze s uvedením jména přepravované 
osoby nebo i jakéhokoli jiného určení přepravovaných osob, 
tedy ani uvedení jména přepravované osoby nebude ve všech 
případech nezbytné, přičemž s uváděním adres a dat narození 
přepravovaných osob návrh nepočítá vůbec.   
 
Požadavky stanovené v odstavci 5, resp. v odstavci 6, slouží 
k jednoznačnému vymezení „alternativní taxislužby“ a 
k ochraně cestujících (zejm. určení ceny za přepravu) a je 
potřeba brát v úvahu, že při jejich splnění se dopravce zprostí 
celé řady povinností. Oproti provozování taxislužby v její 
klasické podobě se tedy nejedná o ztížení činnosti.  
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Navrhujeme koncepčně přehodnotit podmínku uzavírání 
písemné smlouvy jako předpokladu poskytnutí 
alternativní přepravní taxislužby. Oproti fungování 
klasické taxislužby jsou podmínky nastaveny nerovným 
způsobem. Navrhujeme upustit od uvádění citlivých 
osobních údajů ve smlouvě a jejich následném 
shromažďování. Pro kontrolu plnění daňových povinností 
postačí účtenka v režimu EET. 

 2) 
Druhou předloženou variantou využití alternativní 
taxislužby je v souladu s navrhovaným § 21 odst. 6 novely 
zákona provedení objednávky jízdy elektronickými 
prostředky. Podle předkladatele se má jednat zejména o 
objednávku prostřednictvím aplikace na mobilním 
telefonu nebo tabletu, avšak v důvodové zprávě je 
výslovně vyloučeno využití telefonu k hlasovému volání, 
ať už mobilního nebo pevné linky. Vyžaduje se přesné 
stanovení konečné ceny před potvrzením objednávky. Po 
ukončení přepravy bude muset dopravce odeslat 
objednateli e-mailem potvrzení o přepravě.  
 
Navrhujeme zahrnout rovněž možnost objednat taxislužbu 
telefonem v podobě hlasového volání. Není možné 
vyloučit část obyvatelstva z možnosti využití taxislužby 
čistě z důvodu, že nedisponují mobilním telefonem, anebo 
mobilní telefon mají, avšak bez připojení na internet. 
Navrhujeme rovněž vypustit povinnost zasílání e-mailu o 
provedení přepravy. Opět by byla vyloučena část populace 
bez e-mailové adresy nebo bez připojení k internetu. 
Navíc se v rozporu s duchem GDPR jedná o zbytečné 
rozšiřování zákonného důvodu sběru citlivých osobních 

Vysvětleno 
 
Písemná smlouva nebo objednávka učiněná prostřednictvím 
aplikace na elektronickém zařízení jsou způsoby, které 
umožňují zaznamenat sjednaný obsah, což v případě hlasového 
volání není možné. Objednávka učiněná voláním přes telefon 
nedává zákazníkům možnost namítnout vůči dopravci, že byla 
sjednána jiná cena, než je následně účtována, a zároveň nedává 
dopravcům možnost prokázat při případné kontrole, že byly 
naplněny předpoklady stanovené v § 21 odst. 6, tedy že při dané 
přepravě nemusí plnit vymezené povinnosti (použít taxametr a 
střešní svítilnu). 
 
Tato úprava však nijak nevylučuje možnost objednat si 
přepravu prostřednictvím telefonu, jen v takovém případě bude 
muset být taxametr a střešní svítilna užita. 
 
Co se týče zasílání potvrzení o přepravě na e-mailovou adresu, 
nejedná se o nadbytečnou povinnost. Vzhledem k tomu, že 
v tomto případě nebude existovat povinnost užít taxametr, ze 
kterého se vystavuje doklad o přepravě, na který má cestující 
nárok, bude informace o poskytnuté přepravě poskytnuta tímto 
způsobem. Jedná se tedy o ochranu zájmů zákazníků. Navíc, 
potvrzení o přepravě bude rovněž dokladem prokazujícím 
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údajů při pouhém využití taxislužeb. Pro kontrolu plnění 
daňových povinností postačí účtenka v režimu EET. 

  

provedenou přepravu relevantním při státním odborném dozoru, 
jenž bude dopravce povinen uchovávat po stanovenou dobu. E-
mailovou adresu nelze považovat za citlivý osobní údaj ve 
smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Současně 
upozorňujeme, že na taxislužbu se zatím nevztahuje režim EET. 

 3) 
Podle připojené novely zákona č. 361/2000 Sb., o 
silničním provozu nebude možné využívání výhody 
zastavení v druhém pruhu pro všechny vozidla  taxislužby, 
ale pouze pro tradiční taxislužby s vozy označenými 
svítilnami. 
 
Jedná se o neodůvodněné diskriminační ustanovení, 
výhody by měli čerpat  řidiči tradiční taxislužby spolu 
s provozovateli alternativní taxislužby anebo nikdo 
z řidičů taxislužby. Stání v druhém pruhu, které je 
zneužíváno nejen pro nástup a výstup pasažérů, ale i pro 
vyčkávání na další pasažéry ohrožuje bezpečnost 
silničního provozu i přecházejících chodců.  

Vysvětleno 
 
Výhoda vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb. se bude 
vztahovat na vozidla označená střešní svítilnou a nebude 
podstatné, zda je taxislužba v daný okamžik poskytována 
klasickým způsobem nebo „alternativním“ způsobem. 
 
Vázat tuto výhodu na označení vozidla střešní svítilnou je 
nezbytné právě s ohledem na bezpečnost silničního provozu, 
neboť jen vozidla taxislužby označená střešní svítilnou budou 
dostatečně viditelná pro ostatní účastníky silničního provozu, 
kteří pak mohou lépe předvídat zastavení takového vozidla 
v druhém pruhu a případný pohyb cestujících při nástupu a 
výstupu. 
 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

K navrhovanému znění čl. I 
K ČÁSTI PRVNÍ – Změna zákona o silniční dopravě 
K bodu 7 a bodu 60 - § 3 odst. 3 písm. c) a § 27 zákona o 
silniční dopravě 
 Podle navrhovaného znění se tuzemskému 
dopravci ukládá povinnost mít kopie dokladů 
prokazujících existenci pracovněprávního vztahu 
s řidičem, jsou-li vyžadovány zákonem o zaměstnanosti.  
V důvodové zprávě je mimo jiné uvedeno, že do zákona o 
silniční dopravě se včleňuje speciální úprava k úpravě 
obsažené v zákoně o zaměstnanosti zohledňující unijní 

Akceptováno jinak - ROZPOR 
 
Povinnost bude omezena jen na zahraniční dopravce, tj. 
v návrhu zůstane jen úprava v § 27 (z § 3 odst. 3 se vypustí). 
 
Současně bude upravena výše sazby pokuty tak, aby nebyla 
rozdílná oproti pokutě ukládané podle zákona o zaměstnanosti. 
 
Účelem návrhu je zefektivnění silničních kontrol zahraničních 
dopravců a jejich řidičů (v pozici zaměstnanců) vyslaných do 
České republiky. Zakotvením této povinnosti a navazující 
skutkové podstaty přestupku v zákoně o silniční dopravě by se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB6ZHAH71)



29 
 

předpisy, to znamená k § 136 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti. 
 Kontrolu dodržování § 136 odst. 1 a 2 zákona o 
zaměstnanosti provádí orgány inspekce práce. Státní 
odborný dozor v silniční dopravě podle zákona o silniční 
dopravě provádí dopravní úřad, kterým je buď Magistrát 
hlavního města Prahy, magistráty statutárních měst a 
obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ve věcech 
městské autobusové dopravy a taxislužby) a krajské úřady 
(v ostatních věcech). 
 Nesouhlasíme s tím, že navrhovaná ustanovení 
zákona o silniční dopravě jsou speciální úpravou k § 136 
zákona o zaměstnanosti. Již nyní v rámci kontrolní 
činnosti orgánů inspekce práce je kabina řidiče 
považována za pracoviště a zaměstnavatel tak má 
povinnost zajistit na pracovišti (v kabině) doklad 
prokazující existenci pracovněprávního vztahu. Pokud 
zaměstnavatel tuto povinnost neplní, jedná se o přestupek. 
 Z navrhovaného znění ani z jeho odůvodnění není 
patrný účel navrhovaného opatření. Pokud zákon o 
zaměstnanosti ukládá povinnost mít v místě pracoviště 
kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního 
vztahu, pak je tak činěno mimo jiné za účelem sledování 
dodržování povinností zaměstnavatele, stanovených 
ve směrnici o vysílání zaměstnanců v rámci poskytování 
služeb a v tzv. prosazovací směrnici, což je Směrnice EP a 
Rady č. 2014/67/EU o prosazování směrnice 96/71/ES 
o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb a o 
změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu („nařízení o systému IMI“) u tzv. vysílaných 
zaměstnanců. Případně u „tuzemských“ zaměstnanců 

pravomoc kontrolovat doklad prokazující existenci 
pracovněprávního vztahu s řidičem rozšířila i na orgány státního 
odborného dozoru v silniční dopravě a Policii České republiky. 
Současně to umožní využívat při těchto kontrolách efektivního 
institutu kaucí, který je s ohledem na možné podezření z 
vyhýbání se správnímu řízení v silniční dopravě dle 
dosavadních zkušeností zcela nezbytný. V současné době jsou 
čeští dopravci adresáty mnoha kontrol v zahraničí, přičemž 
kontrolováni mohou být i v provozovnách v České republice ze 
strany inspektorátů práce, zatímco zahraniční dopravci se 
mohou správnímu trestání při porušování zákona o 
zaměstnanosti nedůvodně vyhnout. V minulosti inspektoráty 
práce neprováděly tyto kontroly v dostatečném rozsahu, 
přičemž k zastavování vozidel na silnici byla nutná spolupráce 
s Policií České republiky nebo celní správou. Přijetím navržené 
změny zákona o silniční dopravě bude naplněn smysl unijní 
směrnice o vysílání pracovníků a související vymáhací 
směrnice, a to při využití stávajících vymáhacích institutů, 
pracovních kapacit i technického vybavení v režimu zákona o 
silniční dopravě. 
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pro zajištění účinných a odpovídajících kontrol nelegální 
práce. Kromě prokázání existence pracovněprávního 
vztahu lze na základě takto doložených dokladů zjistit výši 
mzdy a další práva a povinnosti, které jsou obsahem 
předmětného pracovněprávního vztahu. Navrhovaná 
právní úprava v zákoně o silniční dopravě však tento účel 
postrádá, neboť dopravní úřad není oprávněn uvedené 
aspekty posuzovat ani kontrolovat. 
 Předkládaný materiál počítá se zavedením nové 
skutkové podstaty přestupku (§ 27 návrhu), kterého se 
zahraniční dopravce dopustí tím, že nezajistí, aby byly 
ve vozidle kopie dokladů prokazující existenci 
pracovněprávního vztahu s řidičem, s možným uložením 
pokuty do výše 70 000 Kč. Zákon o zaměstnanosti však již 
skutkovou podstatu přestupku nezajištění dokladu 
prokazujícího existenci pracovněprávního vztahu 
obsahuje, jak je uvedeno výše. Za nesplnění povinnosti 
podle 136 odst. 1 nebo 2 zákona o zaměstnanosti, na který 
návrh zákona o silniční dopravě odkazuje, mohou orgány 
inspekce práce uložit v souladu s § 140 odst. 2 písm. d) 
zákona o zaměstnanosti a § 140 odst. 4 písm. c) zákona 
o zaměstnanosti pokutu až do výše 500.000,- Kč.  
S ohledem na výše uvedené lze považovat navrhované 
znění zákona o silniční dopravě za nesystémovou 
duplicitu. S ohledem na výši pokuty navrhujeme, aby výše 
pokuty v zákoně o silniční dopravě byla sjednocena 
se zákonem o zaměstnanosti. 

Úřad vlády - 
OKOM 

1. Předkladatel by měl vytipovat, v případě kterých 
dotčených ustanovení je zasahováno do implementačních 
ustanovení a v souvislosti s tím k relevantním právním 
aktům EU daná ustanovení vykázat, aby bylo postaveno 
najisto, že předloženým návrhem (a následnými postupy 

Akceptováno 
 
Výkaznictví bude dílčím způsobem doplněno, byť půjde o 
naprosté marginálie, kvůli nimž považuje překladatel 
požadavek na úpravu (fakticky 4) srovnávacích tabulek a 
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v legislativním procesu) nedochází ke snížení již dosažené 
míry implementace. Jako implementační příkladmo 
chápeme stávající ustanovení § 21e zákona o silniční 
dopravě upravující příležitostnou osobní silniční dopravu 
[vykazováno k čl. 5 odst. 3 a 4, čl. 12 odst. 1 až 4, čl. 17 
odst. 5, čl. 19 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o 
společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh 
autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) 
č. 561/2006, v platném znění], které je nyní nahrazováno 
navrhovaným ustanovením § 21f zákona. Rovněž 
například navrhované doplnění § 34d odst. 2 zákona o 
silniční dopravě (čl. I novelizační bod 72.) lze mít za 
implementační k čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se 
zavádějí společná pravidla týkající se závazných 
podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční 
dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, v platném 
znění. Obdobně zřejmě úprava v § 3 odst. 2 písm. b) 
zákona o silniční dopravě (čl. I novelizační bod 4.). 

Byť předkladatel konstatuje, že předložený návrh nemá za 
cíl implementovat sekundární právo EU, za 
implementační k čl. 9 odst. 1 druhému pododstavci písm. 
b), resp. v případě sankce k čl. 20 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/67/EU považujeme v čl. I 
novelizační body 7. [§ 3 odst. 3 písm. c)], 60. [§ 27 věta 
první] a 94. [§ 35 odst. 1 písm. c]. Vztah návrhu k uvedené 
směrnici je přiznán i v důvodové zprávě. 

Navrhujeme zpracovat výkaznictví. 

zpracování rozdílové tabulky za přepjatý formalismus a 
naprosto nadbytečnou administrativní zátěž bez zvláštní přidané 
hodnoty. Úprava příležitostní osobní silniční dopravy se toliko 
posouvá o 1 paragraf (text ustanovení se nemění), zápis určitých 
údajů Ministerstvem dopravy do Rejstříku podnikatelů 
v silniční dopravě představuje drobné doplnění právní úpravy 
stávajících evidenčních úkonů, změna povinnosti uchovávat 
záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a 
době odpočinku je spíše formulační a povinnost tuzemských 
dopravců mít ve vozidlech pracovní smlouvy bude po 
připomínkovém řízení vypuštěna.  
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 2. V rozsudku ve věci C-434/15 je podán výklad unijních 
pravidel ve vztahu ke zprostředkovatelské službě 
společnosti Uber – popis služby nalezneme v bodech 37. 
až 40. rozsudku. „Klasická“ zprostředkovatelská služba, 
jak je popsána v bodě 35. rozsudku, naopak v zásadě 
splňuje kritéria k tomu, aby mohla být považována za 
„službu informační společnosti“ ve smyslu čl. 1 odst. 2 
směrnice 98/34, na který odkazuje čl. 2 písm. a) směrnice 
2000/31. Taková zprostředkovatelská služba tedy službou 
informační společnosti být může a pak se jí dotýká úprava 
v notifikační směrnici 2015/1535 a směrnici o 
elektronickém obchodu, tj. směrnici 2000/31/ES. Nutno 
vyjasnit, zda je zajištěno, že zprostředkovatel taxislužby - 
viz čl. I novelizační body 2., 53. a 118. návrhu – bude vždy 
zprostředkovatelem typu Uber a nikoli klasickým 
zprostředkovatelem. 

Vysvětleno 
 
Podle bodu 41 rozsudku zahrnuje „služba v oblasti dopravy“ 
nejen dopravní služby jako takové, ale také jakoukoliv službu, 
která je neodmyslitelně spojena s fyzickým úkonem 
přemisťování osob nebo zboží z jednoho místa na druhé 
prostřednictvím dopravního prostředku. Takovouto službou je i 
služba zprostředkovatelská, která tvoří součást komplexní 
služby, jejíž hlavní složkou je právě přepravní služba (viz bod 
40 rozsudku).  
 
Je vhodné uvést, že dle Soudního dvora musí být služba 
individuální městské dopravy, jakou je taxislužba, považována 
za „službu v oblasti dopravy“. Institut zprostředkovatele a 
povinnosti s ním spjaté, tak jak jsou obsaženy v návrhu zákona, 
cílí právě jen na přepravu prostřednictvím taxislužby. Bude 
povinností zprostředkovatelů, tj. osob, které za úplatu 
zprostředkovávají uzavření přepravní služby v taxislužbě, 
zejména zajistit, aby zprostředkovaná přeprava byla 
poskytována podnikateli s koncesí, řidiči s příslušným 
průkazem (úředním povolením) a vozidly zapsanými v evidenci 
vozidel taxislužby (viz navržený § 21e).   
 
Návrh zákona tak nepočítá při zavedení institutu 
zprostředkovatele s pouhým zprostředkováním kontaktu mezi 
neprofesionálním řidičem používajícím vlastní vozidlo a 
osobou, která se potřebuje přemístit po území města, což by 
představovalo službu informační služby dle bodu 34 a 35 
rozsudku. Domníváme se tudíž, že se notifikační povinnost 
České republiky v tomto případě netýká.  

 3. K čl. I bodu 62. (§ 33c zákona o silniční dopravě) - 
V poznámce pod čarou č. 13 jsou uvedena 4 nařízení a 

Akceptováno 
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jedna směrnice. Navrhujeme odkaz na přímo použitelný 
předpis konkretizovat, aby bylo zřejmé, které údaje mají 
dopravní úřady poskytovat. 

Bude zavedena nová poznámka pod čarou obsahující i odkazy 
na příslušná ustanovení unijních nařízení.  

Hlavní město Praha K bodu 12 (§ 9 odst. 2 písm. a) bodu 1): 
- požadujeme navrhované znění nahradit zněním: 

„V § 9 odst. 2 písm. a) se vkládá nová bod 1, který 
včetně poznámky pod čarou č. 33 zní: „1. opatřeno 
zvláštní státní poznávací značkou pro vozidla 
taxislužby podle jiného právního předpisu33),“. 

Poznámka pod čarou č. 33 zní: 33) Vyhláška č. 343/2014 
Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.“. 

Odůvodnění: 
V situaci, kdy za určitých podmínek nemusí být vozidla 
taxislužby označena střešní svítilnou, je orientace jak 
zákazníků, tak i kontrolních orgánů nejenom ztížena, ale 
v podstatě znemožněna. Nově navrhované označení 
všech vozidel evidenční nálepkou negarantuje, že se tak 
skutečně stane a vozidlo bude od ostatních civilních 
vozidel jednoduše rozpoznatelné. Pokud nebude 
evidenční nálepka na vozidlo umístěna, dojde sice 
k porušení zákona, které je však možno postihnout 
pouhým uložením nesnadno vymahatelné pokuty. Řidič 
přitom „při obvyklé nemajetnosti“ nic neriskuje, zatímco 
v případě použití jiné státní poznávací značky by se 
vystavoval nejenom riziku finančního postihu, ale i riziku 
ztráty řidičského oprávnění a dále případnému maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, což už je trestný 
čin. Vzhledem k tomu, že již řadu let jsou vydávány 
speciální státní poznávací značky (dále jen „SPZ“) např. 
vozidlům historickým, vozidlům zkušebním, vozidlům 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Podle současné právní úpravy se rozlišují registrační značky 
standardní, registrační značky elektrických vozidel, registrační 
značky na přání a registrační značky zvláštní, které se dále dělí 
na registrační značky pro jízdu z místa prodeje do místa 
registrace, pro manipulační provoz, zkušební provoz, pro 
historická vozidla, pro sportovní vozidla a k umístění na nosné 
zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu. Z výčtu druhů 
registračních značek je zřejmé, že registrační značky se 
nerozlišují podle aktuálního způsobu užití vozidla určeného 
žadatelem. Vozidla taxislužby nemají stanoveny žádné 
specifické technické parametry, jsou pouze speciálně vybaveny 
a označeny s tím, že vozidlo taxislužby může být provozováno 
i k jiným účelům než k provozování taxislužby (pak nesmí být 
označeno střešní svítilnou).. 
 
Nově navrhovaným způsobem označení vozidel taxislužby 
prostřednictvím evidenčních nálepek bude dosaženo jejich 
jednoznačné rozpoznatelnosti, a to jak pro zákazníky, tak pro 
kontrolní orgány. Prostřednictvím tohoto označení může být též 
lépe zamezeno neoprávněnému podnikání v taxislužbě 
(nasazení střešní svítilny na vozidlo bez evidenční nálepky 
zjevně poukáže na přestupek). Zásadně zdůrazňujeme, že 
povinnost označit vozidlo taxislužby evidenční nálepkou se 
bude týkat i vozidel provozovaných v režimu tzv. smluvní 
taxislužby a taxislužby objednané elektronickými prostředky. 
Všechny cíle sledované připomínkovým místem tak lze 
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diplomatickým, elektromobilům a dokonce ode dne 1. 1. 
2016 má každý občan možnost požádat si o přidělení 
zcela nesystémové registrační značky podle vlastního 
přání, neměl by být problém vydat zvláštní SPZ 
i vozidlům taxi.  
Zavedením zvláštní SPZ bude dosaženo: 
1. zamezení k dnes rozšířenému neoprávněnému 
podnikání v taxislužbě (v podmínkách, kdy jediným 
venkovním označením vozidla taxislužby je střešní 
svítilna, je častým jevem nasazení střešní svítilny 
na „civilní“ vozidlo a bez jakýchkoliv oprávnění 
provozování taxislužby; jde o společensky nežádoucí jev, 
kdy vedle neoprávněného podnikání, díky kterému 
dochází i k daňovým únikům, podstupují cestující 
zvýšená rizika spojená s anonymitou neprověřeného 
řidiče),  
2. umožnění výkonu státního odborného dozoru i u 
přeprav uskutečňovaných na základě předchozí písemné 
smlouvy (prostřednictvím jednoznačného odlišení 
„civilních“ vozidel od vozidel taxislužby bude umožněn 
výkon státního odborného dozoru i u řidičů 
přepravujících zákazníky na základě předchozí písemné 
smlouvy, což je v současné době nejvíce – vedle 
neoprávněného podnikání – kritizovanou skutečností ze 
strany provozovatelů taxislužby), 
3. snazší orientaci potencionálních zákazníků (zákazník na 
ulici nemá za současných podmínek možnost rozeznat, 
jestli se jedná o skutečné vozidlo taxislužby, nebo vozidlo 
použité k neoprávněnému podnikání, nesplňující 
požadavky zákona; nevědomky tak podstupuje zvýšené 
riziko okradení). Evidenční nálepka podle našeho názoru 
tento problém nevyřeší. 

dosáhnout prostřednictvím povinnosti označit vozidla 
taxislužby evidenčními nálepkami. 
 
Ve vztahu k výhradě, dle níž navrhované označení všech 
vozidel negarantuje, že se tak skutečně stane, je třeba 
připomenout, že návrh zákona předpokládá správní postih 
řidičů vozidel i dopravců v případě, že vozidlo taxislužby není 
evidenční nálepkou označeno. Návrh zákona tedy stanoví 
jednoznačnou identifikační povinnost, jejíž porušení bude 
postižitelné prostředky správního trestání. Vedle možnosti 
uložit za tento přestupek pokutu je vhodné též poukázat na to, 
že uložení správního trestu za tento přestupek povede ke ztrátě 
spolehlivosti a rovněž § 35h zákona silniční dopravě ve znění 
předloženého návrhu novely umožní v případě podezření ze 
spáchání předmětného přestupku zadržet průkaz řidiče 
taxislužby.  
 
Pokud jde o garanci snadné rozpoznatelnosti vozidel taxislužby 
od ostatních civilních vozidel, připomínáme, že náležitosti a 
vzor evidenční nálepky vozidla taxislužby, stejně jako způsob 
jejího umístění na vozidle, má stanovit prováděcí právní 
předpis. Návrh příslušné vyhlášky tak bude projednán ve 
standardním mezirezortním připomínkovém řízení, což umožní 
připomínkovému místu uplatnit ke konkrétní podobě a umístění 
evidenční nálepky požadavky.  
 
Lze shrnout, že povinnost označení vozidel taxislužby 
evidenční nálepkou vozidla taxislužby představuje řešení 
administrativně i prakticky jednodušší a mnohem levnější, než 
by bylo zavedení speciálních registračních značek, přičemž 
tímto opatřením lze dosáhnout všech cílů sledovaných 
připomínkovým místem. Zavedení zvláštních registračních 
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značek nepovažujeme za potřebné, nebylo by systémové, ani 
účelné. 

 K bodu 24 (§ 21 odst. 1 písm. a)): 
požadujeme slova „označeno evidenční nálepkou“ 
nahradit slovy „opatřeno zvláštní státní poznávací značkou 
pro vozidla taxislužby, podle jiného právního předpisu33)“. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Viz vypořádání předchozí připomínky 

 K bodu 35 (§ 21a odst. 5): 
požadujeme navrhované znění nahradit zněním: „(5) Při 
zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby nebo na 
žádost dopravce vydá dopravní úřad dopravci, pro kterého 
je vozidlo v evidenci vozidel taxislužby zapsáno, zvláštní 
státní poznávací značku podle jiného právního 
předpisu33).“. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Viz vypořádání první připomínky 

 K bodu 39 (§ 21a odst. 7 a 8): 
- u odstavce 7 požadujeme slova „zajistit odstranění 

evidenční nálepky“ nahradit slovy „zajistit 
odstranění zvláštní státní poznávací značky“, 

u odstavce 8 požadujeme navrhované znění nahradit 
zněním: „Náležitosti a vzor zvláštní státní poznávací 
značky vozidla taxislužby stanoví jiný právní předpis33).“. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Viz vypořádání první připomínky 

 K bodu 80 (§ 34e odst. 2 písm. c)): 
požadujeme slova „označeno evidenční nálepkou vozidla 
taxislužby“ nahradit slovy „opatřeno zvláštní státní 
poznávací značkou pro vozidla taxislužby podle jiného 
právního předpisu33)“. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Viz vypořádání první připomínky 

 K bodu 101 (§ 35 odst. 2 písm. i)): Neakceptováno - ROZPOR 
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- požadujeme slova „označeno evidenční nálepkou 
vozidla taxislužby“ nahradit slovy „opatřeno 
zvláštní státní poznávací značkou pro vozidla 
taxislužby podle jiného právního předpisu33)“. 

Viz vypořádání první připomínky 

 K bodům 121 až 123 (§ 35f): 
- požadujeme navrhované znění nahradit zněním: „§ 

35f včetně nadpisu zní: 

„§ 35f 
Vracení, propadnutí a započtení kauce 

 
            (1) Kauce se vrátí v plné výši, jestliže: 
a) správní orgán neshledal důvody pro zahájení řízení o 
přestupku podle tohoto zákona, nebo 
b) řízení o přestupku podle tohoto zákona bylo 
pravomocně zastaveno. 
 
            (2) Je-li v řízení o přestupku podle tohoto zákona 
uložena dopravci nebo fyzické osobě pokuta a povinnost 
k úhradě nákladů řízení, rozhodne správní orgán o 
započtení složené kauce na zaplacení uložené pokuty a 
nákladů řízení. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená 
pokuta a náklady řízení, vrátí se dopravci nebo fyzické 
osobě část kauce zbývající po započtení kauce na 
zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení. 
 
            (3) Jestliže správní orgán neshledá důvody pro 
zahájení řízení o přestupku podle tohoto zákona, uvědomí 
o tom bez zbytečného odkladu dopravce nebo fyzickou 
osobu a vyzve ho ke sdělení potřebných údajů o 
bankovním účtu, na který lze kauci vrátit. Kauci nebo její 
zbývající část podle odstavců 1 a 2 správní orgán 

Akceptováno jinak 
 
Připomínce bude vyhověno, jen bude použita jiná formulace, 
která zobecní vymezení osoby, od níž byla kauce vybrána a 
které se tedy případně vrací. 
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příslušný k rozhodování v prvním stupni vrátí dopravci 
nebo fyzické osobě, a to: 
a) do 30 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí, pokud mu byly ke dni nabytí právní moci 
rozhodnutí známy potřebné údaje o bankovním účtu, na 
který lze kauci vrátit, nebo 
b) do 15 pracovních dnů ode dne, kdy dopravce nebo 
fyzická osoba písemně sdělí tomuto správnímu orgánu 
potřebné údaje o bankovním účtu, na který lze kauci 
vrátit. 
 
            (4) Kauce propadá, jestliže dopravce nebo fyzická 
osoba nesdělí správnímu orgánu do 1 roku ode dne 
odeslání výzvy nebo vydání rozhodnutí potřebné údaje o 
bankovním účtu, na který lze kauci nebo její část vrátit. 
 
            (5) Propadlé kauce jsou příjmem samosprávného 
celku, jehož orgánem je správní orgán příslušný k vedení 
řízení o přestupku. To neplatí, jde-li o propadlé kauce 
vybrané v souvislosti s porušením předpisů v oblasti 
mezinárodní linkové osobní dopravy, které jsou příjmem 
státního rozpočtu.“.“. 
 
Odůvodnění: 
V § 35f je detailně popsán postup nakládání s kaucí 
uloženou dopravci. Vzhledem k tomu, že podle § 35c je 
možno ukládat kauce i fyzickým osobám, je podle našeho 
názoru nutno § 35f rozšířit i o nakládání s kaucí uloženou 
fyzické osobě. 

Plzeňský kraj Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace předkládá 
několik návrhů variant řešení včetně varianty nulové, která 

Neakceptováno - ROZPOR 
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ale nepřináší žádná pozitiva a zachovává stávající 
nedostatky dosavadní právní úpravy. Doporučená varianta 
dílčí liberalizace, ke které se přiklonili zástupci 
poslaneckých  klubů, a kterou předkladatel implementoval 
do návrhu zákona, je přínosná zejména z pohledu snížení 
nákladů a administrativní zátěže podnikatelů. Přesto se 
zdejší úřad jednoznačně přiklání k variantě jednotné 
taxislužby a to především z důvodu stanovení rovných a 
spravedlivých podmínek a stejných povinností pro 
všechny nové i stávající provozovatele taxislužby.  
Zdejší úřad vnímá novelu zákona v předložené variantě 
negativně především v tom, že nenastavuje rovné 
podmínky pro všechny subjekty v taxislužbě. Na jedné 
straně subjekt provozující taxislužbu pouze formou 
elektronických objednávek, kterého se dle předložené 
novely zákona netýká dodržování některých právních 
povinností (označení vozidla, vybavení střešní svítilnou a 
taxametrem, atd.). Na straně druhé provozovatel 
„klasické“ taxislužby, který i nadále musí tyto povinnosti 
splňovat. Povinnosti, které jsou finančně nákladné, čím 
víceméně hlavní přínos varianty dílčí liberalizace odpadá. 
Varianta dílčí liberalizace by tedy vedla ke snížení 
nákladů, ne však rovnoměrně pro všechny poskytovatele 
taxislužeb, a to není ideální stav.  
Dle našeho názoru bude s variantou dílčí liberalizace i 
nadále docházet k nerovnému postavení subjektů 
provozujících taxislužbu, kdy provozovatelé klasické 
taxislužby budou znevýhodněni a jen těžko budou 
konkurenceschopně soutěžit s provozovateli taxislužby 
přijímající pouze elektronické objednávky. Takovéto 
nerovné postavení na trhu vždy vyvolává různé formy 

Předložená úprava spočívající v dílčí liberalizaci taxislužby 
nezpůsobí nerovné postavení subjektů na trhu. 
 
Poskytovatelé jednotlivých forem taxislužby nejsou ve stejném 
postavení a návrhem zákona se nezakládá různé zacházení se 
subjekty, které jsou ve stejném postavení. Odlišné postavení 
plyne zejména ze skutečnosti, že v případě „klasické 
taxislužby“ je vozidlo seznatelné prostřednictvím střešní 
svítilny, zatímco u objednávky přes aplikaci nebo u taxislužby 
poskytované na základě písemné smlouvy není nutné, aby bylo 
vozidlo takto seznatelné, a proto požadavek na vybavení střešní 
svítilnou není důvodný. 
 
Totéž platí pro užití taxametru. U klasické formy taxislužby 
použití taxametru garantuje, že cena za přepravu bude správně 
stanovena podle ujeté vzdálenosti. U alternativní formy 
taxislužby zná zákazník cenu za přepravu předem, tzn. není 
důvodné měřit ujetou vzdálenost a stanovovat cenu pomocí 
taxametru. 
 
Pokud jde o základní požadavky na výkon činnosti dopravců a 
řidičů, jsou povinnosti při obou formách provozování 
taxislužby totožné, tzn. v obou případech je požadováno, aby 
přeprava byla poskytnuta dopravcem, který je držitelem 
příslušné koncese, řidičem, který je držitelem oprávnění řidiče 
taxislužby a vozidlem, které je evidováno v evidenci vozidel 
taxislužby a označeno evidenční nálepkou. V tomto směru 
nedochází k žádným úlevám ani u jedné formy taxislužby. 
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konfliktů a negativního jednání (od nespokojenosti přes 
protesty až po snahu obcházení nastavených pravidel). 
Jedině sjednocení pravidel pro různé přepravní služby 
poskytované malými vozidly je správné a spravedlivé. 
Forma objednání taxislužby (pouze elektronicky vs. 
tradiční způsob) není dle našeho názoru důvodem 
k rozdělení podmínek pro provozování taxislužby a s tím 
souvisejícím rozdílem ve finanční náročnosti a 
konkurenceschopnosti.  
Podotýkáme, že variantu jednotné taxislužby preferuje i 
většina zástupců, kterých se problematika taxislužby 
nejvíce dotýká, tj. zástupci dotčených ministerstev, 
státních orgánů, statutárních měst a hlavně zástupci 
podnikatelů a zástupci profesních organizací v taxislužbě.  
I přes výše uvedené skutečnosti zdejší úřad konstatuje, že 
připravovaná novela přináší řadu pozitivních opatření, 
které povedou ke zlepšení situace ohledně problematiky 
provozování taxislužeb obecně. Zejména zavedení nového 
institutu zprostředkovatele taxislužby a stanovení 
povinností pro výkon jeho činnosti. 

Jihočeský kraj § 1 odst. 1:  
Doplnit z obsahu „a zvláštními vozidly“. 
Odůvodnění: Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo 
použitelné předpisy Evropské unie podmínky provozování 
silniční dopravy nejen silničními motorovými vozidly, ale 
i zvláštními vozidly. 

Vysvětleno 
Uplatněná připomínka směřuje do oblasti, kterou hodlá 
Ministerstvo dopravy řešit v krátké době předložením zvláštní 
legislativní předlohy, jež bude specificky zaměřena na 
implementaci vybraných předpisů unijního práva, konkrétně 
nařízení (EU) č. 165/2014 a nařízení (ES) č. 561/2006.  
 
Je potřeba zdůraznit, že nařízení (EU) č. 165/2014 zrušilo a na 
unijní úrovni zcela nahradilo nařízení Rady (EHS) č. 3821/85. 
Předchozí unijní nařízení bylo implementováno do několika 
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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 výše uvedeného 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 dílčím a nekoncepčním úpravám vybraných ustanovení 
zákona o silniční dopravě, zejména v případě, kdy mohou být 
ustanovení navržená k úpravě brzo nahrazena ustanoveními 
odlišnými, plně implementujícími do českého právního řádu 
uvedená unijní nařízení.  
 
Vzhledem k tomu, že implementace uvedené unijní regulace 
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 vnitrostátní právní úpravy, kterou Ministerstvo 
dopravy navrhlo zařadit do Plánu legislativních prací vlády na 
příští rok s termínem pro předložení vládě nejpozději do června 
příštího roku. 
 
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 
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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 uvedená nařízení, a to 
separátní legislativní předlohou, která bude zaslána do 
standardního mezirezortního připomínkového řízení a bude tak 
možné podrobit ji připomínkám. S ohledem na termín 
stanovený Plánem legislativních prací vlády pro již předložený 
návrh novely zákona o silniční dopravě a hlavní zaměření 
tohoto návrhu (tj. akutní řešení problematiky taxislužby), není 
možné uplatněné připomínce vyhovět. 

 § 2 odst. 4:  
Doplnit z obsahu poslední větu„Podnikatel v silniční 
dopravě je tuzemský dopravce provozující silniční 
motorovou dopravu osobní nebo nákladní pro cizí 
potřeby“. 
Odůvodnění: zapracovat s odvoláním na předmět 
podnikání ve stanovisku, potažmo ve výpisu z RŽP „jen“ 
pro osobní/nákladní dopravu (stejně jako osvědčení 
odborné způsobilosti) 

Vysvětleno 
 
V § 2 odst. 1 je uvedeno, že silniční dopravou je doprava osobní 
nebo nákladní. Je tedy nepochybné, že podnikatelem v silniční 
dopravě je jak tuzemský dopravce provozující osobní dopravu 
pro cizí potřeby, tak tuzemský dopravce provozující nákladní 
dopravu pro cizí potřeby. Doplnění definice by bylo zbytečné. 

 § 3 odst. 2 písm. a): 
Doplnit text: „a neprovede stahování příslušných 
údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče dle přímo 
použitelného předpisu EU Evropské unie 4d) a 4e)“ 
4d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
561/2006 
4e) nařízení komise (EU) č. 581/2010. 
Odůvodnění: Chybí v povinnostech dopravce za stanovení 
maximálních časových úseků pro stahování příslušných 
údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče, když je tato 

Vysvětleno 
 
Viz vypořádání první připomínky. 
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povinnost stanovena v čl. 10 odst. 5 písm. a) bod i) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 
a čl. 1 odst. 3 písm. a) nařízení komise (EU) č. 581/2010, 
o stanovení maximálních časových úseků pro stahování 
příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče. 

 § 8 odst. 2: 
Změnit datum: Trvání finanční způsobilosti prokazuje 
podnikatel v silniční dopravě provozované velkými 
vozidly dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok 
nejpozději do 30. listopadu tohoto roku. 
Odůvodnění: změnu termínu prokázání finanční 
způsobilosti s ohledem na dopravce, kteří mají „posunutý 
hospodářský rok“ do 30.11. a také s ohledem na dovolené 
dopravců, účetních.. apod. 

Vysvětleno 
 
Prodloužení by úplně nevyřešilo problém subjektů, které mají 
posunutý hospodářský rok (zejména těch, které mají 
hospodářský rok posunutý na prosinec). 
 
Nařízení (ES) č. 1071/2009 přitom v čl. 13 umožňuje, aby 
příslušný orgán členského státu stanovil dotčenému podniku 
lhůtu pro zjednání nápravy, nanejvýš v rozsahu 6 měsíců, 
v případě neplnění podmínky finanční způsobilosti. Za 
vhodnější řešení považujeme důslednější využívání uvedeného 
ustanovení nařízení, tj. využívání možnosti dopravních úřadů 
vyzývat k předložení požadovaných dokladů v dodatečné lhůtě. 

 § 35 odst. 1 písm j): 
Doplnit text: Dopravce se dopustí přestupku tím, že  
j) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) v mezinárodní 
dopravě nezajistí, aby najaté vozidlo bylo používáno 
pouze za předpokladu, že je najato bez řidiče a vozidlo 
řídil dopravce sám nebo jeho zaměstnanec, dále pak 
aby ve vozidle byla při jeho provozu smlouva o nájmu 
s uvedením registrační značky najatého vozidla a 
pracovní smlouva řidiče, pokud není řidič zároveň 
dopravcem. 
Odůvodnění: Chybí sankce za to, aby ve vozidle byla při 
jeho provozu smlouva o nájmu s uvedením registrační 
značky najatého vozidla a pracovní smlouva řidiče, pokud 

Akceptováno jinak 
 
Bude zvolena jiná formulace vedoucí ke stejnému cíli. 
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není řidič zároveň dopravcem, když je tato povinnost 
stanovena v §3 odst. 1 písm. c). 

 § 35 odst. 2 písm h): 
Doplnit text: Dopravce se dopustí přestupku tím, že  
h) v rozporu s § 3 odst. 2 nebo 3 nebo s § 27 nezajistí, 
aby v každém vozidle byl záznam o době řízení vozidla, 
bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nebo 
nezajistí jeho řádné vedení, pokud je povinen jej vést, 
nebo tento záznam neuschová po stanovenou dobu a 
nezajistí stahování příslušných údajů z přístroje ve 
vozidle a z karty řidiče.  
Odůvodnění: za stanovení maximálních časových úseků 
pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z 
karty řidiče, když je tato povinnost stanovena v § 3 odst. 2 
písm. a) s odvoláním na ustanovení čl. 10 odst. 5 písm. a) 
bod i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
561/2006 a čl. 1 odst. 3 písm. a) nařízení komise (EU) č. 
581/2010, o stanovení maximálních časových úseků pro 
stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty 
řidiče. 

Vysvětleno 
 
Viz vypořádání první připomínky. 

Ústecký kraj 1. K čl. I bod 2 návrhu předpisu 
V předloženém návrhu je vložen do § 2 nový odst. 10, 
který zní: 

 
„Zprostředkovatel taxislužby je osoba, která za úplatu 
zprostředkuje uzavření přepravní smlouvy mezi 
dopravcem a objednatelem přepravy prostřednictvím 
taxislužby.“ 
 

Vysvětleno 
 
Vysvětlení v důvodové zprávě nesměřuje k tomu, že by činnost 
zprostředkovatele taxislužby měla být vyjmuta ze 
živnostenského podnikání, ale pouze upřesňuje, že povinnosti, 
které návrh nově stanovuje zprostředkovatelům taxislužby, 
musí být splněny při každém zprostředkování přepravy, nikoliv 
jen pokud bude zprostředkována držitelem živnostenského 
oprávnění. Navržená úprava nijak nebrání uplatnění požadavků 
dle živnostenského zákona, tzn. pokud zprostředkovatel bude 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB6ZHAH71)



44 
 

S ohledem na uvedený návrh navrhujeme, aby do zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání do § 3 odst. 3 
bylo vloženo nové písm. ac) v tomto znění: 

 
„ac) činnost zprostředkovatelů taxislužby“. 

 
Odůvodnění: 
V důvodové zprávě k návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, se kromě jiného 
uvádí:  
„K tomu, aby určitá osoba byla zprostředkovatelem 
taxislužby, se nevyžaduje, aby k této činnosti disponovala 
příslušným živnostenským oprávněním. „ 
Vhledem k výše uvedenému je nezbytně nutné upravit i 
zákon, který upravuje v současné době zprostředkování 
služeb, tedy i zprostředkování taxislužby, tak aby tato 
činnost byla vyjmuta ze živnostenského podnikání a byly 
tak nastaveny podmínky pro podnikání dle živnostenského 
zákona v oblasti zprostředkování obchodu a služeb pro 
všechny stejné.   

vykonávat tuto činnost soustavně, za účelem dosažení zisku a 
při splnění dalších charakteristik, jimiž je živnost dle 
živnostenského zákona obecně definována, bude muset mít 
živnostenské oprávnění. 
 
Pokud by někdo prováděl takovou činnost bez živnostenského 
oprávnění, jednalo by se o neoprávněné podnikání. V tomto 
smyslu bude důvodová zpráva upravena. 

 2. K čl. I bod 8 návrhu předpisu 
Je navrhována změna § 5, kdy je, mimo jiné z tohoto 
paragrafu je vypuštěna poslední věta:  
„K žádosti o koncesi pro provozování silniční dopravy 
malými vozidly vydá dopravní úřad vždy souhlasné 
stanovisko.“ 

 
Úplné znění § 5 po zapracování návrhu 
„Jde-li o koncesi pro provozování silniční dopravy 
velkými vozidly, dopravní úřad vydává stanovisko k 

Akceptováno jinak 
 
Smyslu připomínky bude vyhověno, jen bude zvolena 
přiléhavější formulace. 
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podané žádosti o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o 
udělení koncese, ve kterém uvede, zda souhlasí s udělením 
koncese.“ 

 
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme v příloze č. 3 
k zákonu č. 455/1991 Sb., u živnosti s předmětem 
podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní 
provozována vozidly nebo jízdními soupravami o nejvyšší 
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, - osobními vozidly určenými 
pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, – nákladní 
provozována vozidly nebo jízdními soupravami o nejvyšší 
povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny 
k přepravě zvířat nebo věcí, - osobními vozidly určenými 
pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ ve sloupci č. 4 
– orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádostiv o 
koncesi doplnit za slova „dopravní úřad“ text „kromě 
malé dopravy“. 

 
Odůvodnění: 
Tento návrh je dávám  z toho důvodu, aby se navrhovaná 
změna silničního zákona promítla do přílohy č. 3 
živnostenského zákona, která upravuje podmínky pro 
vstup do podnikání v oblasti silniční dopravy, tedy aby 
byly právní předpisy spolu v souladu. 

Jihomoravský kraj 1. k bodu 20: 
V navrhovaném znění § 17 odst. 2 zákona o silniční 
dopravě doporučujeme z navrhovaného znění vypustit 
stanovenou dobu 5 let pro kterou jsou údaje v informačním 
systému vedeny.  
 

Akceptováno 
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Odůvodnění: V navrhovaném znění § 17 odst. 2 zákona 
o silniční dopravě je uvedeno, že v celostátním 
informačním systému o jízdních řádech se příslušné jízdní 
řády uchovávají po dobu 5 let od ukončení doby platnosti 
jízdního řádu. Doba 5 let je nedostačující. Celostátní 
informační systém o jízdních řádech je v podstatě 
digitálním archivem těchto jízdních řádů a tedy žádáme, 
aby v něm příslušné jízdní řády byly uchovávány po 
časově neomezenou dobu. Jedná se o archiv, který je 
potřebný při řadě činností při zajišťování dopravní 
obslužnosti území, kdy je v řadě případů nutné dohledat, 
jak byla příslušná dopravní obslužnost zajištěna 
v minulosti a jak byly konkrétní spoje v minulosti vedeny. 

 2. k bodu 95: 
Je navrhované zrušení § 35 odst. 1 písm. e) zákona o 
silniční dopravě „Dopravce se dopustí přestupku tím, že 
nemá řádně označené vozidlo,“. Doporučujeme i nadále 
zachovat skutkovou podstatu přestupku dopravce. 
 

Odůvodnění: Toto sankční ustanovení je nebytně nutné 
v zákoně o silniční dopravě zachovat, neboť je sice pravda, 
že jeho novelou se má vypustit z ust. § 9 odst. 1 
následující: „Podnikatel v silniční dopravě je povinen 
označit velká vozidla, která používá k podnikání, svým 
obchodním jménem. Způsob označení stanoví prováděcí 
předpis.“, nicméně v zákoně o silniční dopravě i nadále 
zůstane ust. § 18 odst. 1  písm. e), kde je uvedeno 
následující: „Dopravce ve veřejné linkové dopravě je 
povinen označit vozidlo příslušné linky názvem cílové 

Akceptováno 
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zastávky spoje; označení linky, které je stanoveno 
v rozhodnutí o udělení licence, musí být čitelné i za tmy 
alespoň na čele vozidla, ….“, takže je bez pochyby 
důležité, aby v přestupcích dopravce zůstal i přestupek za 
nedodržení této povinnosti. Je tedy nezbytně nutné, aby 
ust. § 35 odst. 1 písm. e) bylo ponecháno ve stávající 
podobě. Pokud by tomu tak nebylo, ust. § 18 odst. 1  písm. 
e) zákona o silniční dopravě se stane fakticky jen 
deklarativní a z hlediska dopravních úřadů a Ministerstva 
dopravy nevymahatelné, což by byl vzhledem k jeho 
obsahu velmi nežádoucí stav (nebylo by sankcionovatelné, 
že dopravce neoznačuje vozidlo skutečnostmi, které jsou 
z hlediska cestujících velmi důležité, aby cestující na 
vozidle poznal, provoz jaké linky vozidlo zajišťuje a jaká 
je jeho cílová zastávka). 

 3. K bodu 130:  
Návrh na doplnění textu "nebo § 35 odst. 2 písm. h)" 
nedoporučujeme navázat na porušení řádného nevedení 
záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních 
přestávkách a době odpočinku, ale na novou skutkovou 
podstatu přestupku dopravce. Navrhujeme přidat do § 35 
odst. 4 písm. b) novou skutkovou podstatu přestupku 
dopravce v následujícím znění: „Dopravce se dopustí 
přestupku tím, že se ve vozidle nachází zařízení 
(přístroj) umožňující provádět manipulace s 
tachografem nebo dochází k manipulaci s 
tachografem, kartou řidiče nebo záznamovým listem."  
 
Odůvodnění: Nově definovanou skutkovou podstatu 
přestupku dopravce v uvedeném znění je nutné doplnit do 

Vysvětleno 
 
Uplatněná připomínka směřuje do oblasti, kterou hodlá 
Ministerstvo dopravy řešit v krátké době předložením zvláštní 
legislativní předlohy, jež bude specificky zaměřena na 
implementaci vybraných předpisů unijního práva, konkrétně 
nařízení (EU) č. 165/2014 a nařízení (ES) č. 561/2006.  
 
Je potřeba zdůraznit, že nařízení (EU) č. 165/2014 zrušilo a na 
unijní úrovni zcela nahradilo nařízení Rady (EHS) č. 3821/85. 
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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novely zákona o silniční dopravě. V čl. 32 odst. 3 nařízení 
EP a R (EU) č. 165/2014, o tachografech v silniční 
dopravě je zakázáno mít ve vozidle přístroj umožňující 
provádět manipulace s tachografem, je zakázána i jakákoli 
manipulace s tachografem, kartou řidiče nebo 
záznamovým listem. V české legislativě však chybí postih 
za porušení uvedeného nařízení. Manipulace s 
tachografem, kartou řidiče nebo záznamovým listem je v 
současné době velkým problémem ohrožuje to bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích. Porušení uvedená 
v příloze č. III Nařízení Komise (EU) 2016/403 těmto 
jednáním přisuzují nejzávažnější porušení platné 
legislativy. Podvodná jednání ze strany dopravce (zjištěná 
u řidiče), kdy se jedná o nejzávažnější porušení by měla 
být zahrnuta do námi navrhovaného § 35 odst. 4 (pokuta 
do 700 000 Kč). Pokuta by měla být pro dopravce mj. 
účinná, ale hlavně odrazující. Jedná se zejména o zjištění, 
kdy řidič používá cizí kartu řidiče, řidič řídí vozidlo, aniž 
by vložil kartu řidiče (záznamový list), používání 
klamného přístroje, manipulace s daty a případně i 
odmítnutí kontroly.  

(zejm. jde o vyhlášku č. 478/2000 Sb. a vyhlášku č. 341/2002 
Sb.).   
 
Přijetí výše uvedeného 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 dílčím a nekoncepčním úpravám vybraných ustanovení 
zákona o silniční dopravě, zejména v případě, kdy mohou být 
ustanovení navržená k úpravě brzo nahrazena ustanoveními 
odlišnými, plně implementujícími do českého právního řádu 
uvedená unijní nařízení.  
 
Vzhledem k tomu, že implementace uvedené unijní regulace 
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 vnitrostátní právní úpravy, kterou Ministerstvo 
dopravy navrhlo zařadit do Plánu legislativních prací vlády na 
příští rok s termínem pro předložení vládě nejpozději do června 
příštího roku. 
 
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. 
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Ministerstvo dopravy tedy hodlá provést celkovou a důslednou 
adaptaci českého právního řádu na uvedená nařízení, a to 
separátní legislativní předlohou, která bude zaslána do 
standardního mezirezortního připomínkového řízení a bude tak 
možné podrobit ji připomínkám. S ohledem na termín 
stanovený Plánem legislativních prací vlády pro již předložený 
návrh novely zákona o silniční dopravě a hlavní zaměření 
tohoto návrhu (tj. akutní řešení problematiky taxislužby), není 
možné uplatněné připomínce vyhovět. 

 4. § 1 odst. 4 zákona o silniční dopravě: 
Navrhujeme, aby v souladu s nařízením (které je 
nadřazené národní legislativě) bylo upraveno znění: 
„Zákon se nevztahuje na provozování silniční dopravy pro 
soukromé potřeby fyzické osoby – provozovatele vozidla, 
členů jeho domácnosti a jiných osob, pokud není 
prováděna za úplatu a vozidla nebo jejich kombinace 
nepřesahují maximální přípustnou hmotnost 7,5 tuny.“ 
 
Odůvodnění: Existuje nesoulad mezi nařízením EP a R 
(ES) č. 561/2006 a zákonem o silniční dopravě v tom, na 
jaké přepravy se vztahují jednotlivé předpisy.  
Nařízení 561/2006 se nevztahuje na silniční dopravu 
vozidly nebo jejich kombinacemi, jejichž maximální 
přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 tuny a která se 
používají k neobchodní přepravě zboží. 
Zákon 111/1994 Sb. se nevztahuje na provozování silniční 
dopravy pro soukromé potřeby fyzické osoby – 
provozovatele vozidla, členů jeho domácnosti a jiných 
osob, pokud není prováděna za úplatu. Příklad z praxe: při 
kontrolní činnosti sdělují řidiči, že jedou pro soukromou 

Vysvětleno 
Viz vypořádání předchozí připomínky. 
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potřebu s 20-ti tunovou soupravou a pokud nemají 
naložený náklad, není možné prokázat, že je to jinak. Řidič 
nemá vloženou kartu. Podle nařízení není možné uplatnit 
výjimku, ale sankci nelze uložit podle zákona o silniční 
dopravě, protože se tento zákon na uvedeného řidiče 
nevztahuje. 

 5. V § 2 zákona o silniční dopravě:  
Navrhujeme doplnit nový základní pojem: "Záznamem o 
době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a 
době odpočinku se rozumí data z karty řidiče, 
digitálního tachografu, záznamové listy, výtisky z 
tachografu nebo ručně vedené záznamy."   
 

Odůvodnění: V zákoně o silniční dopravě není přesně 
specifikováno co se rozumí záznamem o době řízení 
vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku. 
Dopravce tyto "záznamy" musí uchovávat. Existuje 
nesoulad mezi nařízením EP a R (EU) č. 165/2014 a 
zákonem o silniční dopravě v tom, co má dopravce 
uschovat a předložit ke kontrole. Zákon o silniční dopravě 
ukládá dopravci v § 3 odst. 2 uchovávat záznamy o době 
řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 
odpočinku, nařízení č. 165/2014 v čl. 33 odst. 2 uvádí 
povinnost předložit záznamové listy, výtisky stažené údaje 
z tachografu kontrolorovi. 

Vysvětleno 
Viz vypořádání připomínky k bodu 130. 

 6. K § 12 odst. 6 písm. b) zákona o silniční dopravě: 
Zde žádáme upravit, že licence na provoz linky veřejné 
linkové osobní dopravy vnitrostátní, která bude v celém 
rozsahu provozována na základě více smluv o veřejných 

Vysvětleno 
Navržená změna je v rozporu se stávající koncepcí, dle níž se 
režim „dotované licence“ vztahuje pouze na linky provozované 
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službách v přepravě cestujících, se uděluje na dobu 
platnosti smlouvy, která má skončit nejpozději.  
 

Odůvodnění: Stanovování platnosti licencí v těchto 
případech na dobu platnosti smlouvy, která má skončit 
nejdříve, považujeme za neúčelné a nehospodárné. 
Dopravce bude přece dopravu na lince provozovat až do 
doby skončení platnosti smlouvy o veřejných službách 
v přepravě cestujících, která má konec platnosti 
nejpozději. Není tedy v těchto případech nutné zatěžovat 
dopravní úřady byrokratickým vydáváním licencí znovu 
v případech, že skončí platnost jedné smlouvy, na základě, 
které je linka provozována, ale např. další dvě smlouvy 
jsou stále platné a následně po skončení platnosti další 
smlouvy opět licenci vydávat znovu atd. 

v celém rozsahu podle smlouvy (smluv) o veřejných službách, 
to znamená provozované podle smluv o veřejných službách 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. 
 

 7. K § 14 odst. 3 zákona o silniční dopravě: 
V ust. § 14 odst. 3 zákona o silniční dopravě je od data 
účinnosti novely zákona o silniční dopravě účinné od 
04.10.2017 uvedeno, za jakých podmínek při zániku 
právnické osoby, která je držitelem licence na provoz linky 
linkové osobní dopravy, je tuto licenci možno změnou 
licence převést na právního nástupce zanikající právnické 
osoby. K této skutečnosti jsme nuceni sdělit, že takto 
pojatá právní úprava je nedostačující. Platné právní 
předpisy znají také u právnických osob převody 
společností, převody jejích částí atd. bez toho, aby 
příslušná společnost, držitel licence na provoz linky 
linkové osobní dopravy, zanikala. Do ust. § 14 odst. 3 
zákona o silniční dopravě tedy žádáme doplnit, že i 
v těchto případech licenci na provoz linky linkové osobní 

Vysvětleno 
 
Platná právní úprava zcela záměrně omezuje možnost převedení 
licence postupem podle § 14 odst. 3 na právního nástupce 
zanikající právnické osoby. V případě zániku právnické osoby 
přecházejí na právního nástupce všechna práva a povinnosti, 
tedy i všechna práva a povinnosti spojená s provozováním 
dopravy na základě licence. 
 
V případě převodů částí společností atd. nelze bez bližšího 
zkoumání a posuzování majetkoprávních a jiných vztahů určit, 
zda práva a povinnosti související s provozováním dopravy na 
základě licence přešla na nástupnický právní subjekt či nikoli. 
Takové posuzování nemůže být vloženo do rukou dopravních 
úřadů. 
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dopravy je možno změnou licence převést na nástupnický 
právní subjekt.  
 

Odůvodnění: Považujeme za neúčelné, aby se v těchto 
případech musely příslušné licence na provoz linek 
linkové osobní dopravy znovu vydávat nástupnickému 
právnímu subjektu, právnické osobně. 

 
 

 8. K § 16f zákona o silniční dopravě: 
Do ust. § 16f zákona o silniční dopravě žádáme doplnit 
ustanovení, že pokud dopravní úřad schvaluje nebo 
neschvaluje ve správním řízení současně více jízdních 
řádů na základě jedné žádosti dopravce, tak se v tomto 
případě jedná o společné řízení tím, že takovou žádost 
dopravce podal a dopravní úřad tedy již nevyhotovuje 
usnesení o spojení řízení dle ust. § 140 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů 
(dále jen „správní řád“).  

Odůvodnění: Tyto úpravy žádáme z důvodu, že 
v těchto případech vyhotovování usnesení o spojení řízení 
dopravním úřadem považujeme za samoúčelný a 
byrokratický krok, který pouze zatěžuje dopravní úřad a 
nemá fakticky žádný praktický význam. 

Vysvětleno 
 
Pokud se bude jednat o velké množství společně schvalovaných 
jízdních řádů, které budou předloženy ke schválení jednou 
žádostí, bude se od počátku jednat o jedno řízení a není nutné 
vydávat usnesení o spojení řízení.  

 9. § 16f odst. 6 zákona o silniční dopravě: 
V ust. § 16f odst. 6 zákona o silniční dopravě se hovoří o 
skutečnosti, že v případě, že dopravní úřad příslušný jízdní 
řád schválí, může namísto písemného vyhotovení 
rozhodnutí dopravní úřad vyznačit na jízdním řádu 
doložku schválení, která obsahuje údaj, že byl jízdní řád 

Vysvětleno 
 
Podobu doložky schválení není nutné upravovat prováděcím 
právním předpisem. Náležitosti doložky schválení jsou 
vymezeny přímo zákonem, přičemž Ministerstvo dopravy 
počítá s vydáním metodiky s doporučenou podobou doložky. 
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schválen, označení správního orgánu, který jízdní řád 
schválil, jméno, příjmení a podpis oprávněné úřední 
osoby, otisk úředního razítka a datum schválení jízdního 
řádu. V daném ustanovení zákona o silniční dopravě ale 
není nikde uvedeno, jestli se v tomto případě jedná o 
správní řízení či nikoliv.  
Dále žádáme, aby bylo do ust. § 16f odst. 6 zákona o 
silniční dopravě doplněno, že podoba doložky bude 
upravena prováděcím právním předpisem, aby bylo 
nezpochybnitelné, jak má přesně vypadat. 
 

Odůvodnění: Dle správního řádu je správní řízení 
zahájeno podáním žádosti. Na základě této skutečnosti, 
pokud by se nemělo jednat o správní řízení, by tedy 
v zákoně o silniční dopravě jako speciálním zákoně mělo 
být výslovně uvedeno, že se tedy v případě schválení 
jízdního řádu doložkou nejedné o jeho schválení ve 
správním řízení. Dále žádáme, aby bylo do ust. § 16f 
odst. 6 zákona o silniční dopravě doplněno, že podoba 
doložky bude upravena prováděcím právním předpisem, 
aby bylo nezpochybnitelné, jak má přesně vypadat. 

 10. § 16f odst. 8 zákona o silniční dopravě: 
V ust. § 16f odst. 8 zákona o silniční dopravě je uvedeno 
následující: „O změně jízdního řádu spočívající výlučně 
ve změně názvu zastávky může dopravní úřad nebo 
Ministerstvo dopravy rozhodnout i z moci úřední, pokud 
ke změně názvu zastávky nedošlo z důvodu na straně 
dopravce.“. Ustanovení § 16f odst. 8 zákona o silniční 
dopravě tedy požadujeme doplnit o konkretizaci, jak má 
v případě změny jízdního řádu spočívající výlučně ve 

Vysvětleno 
 
V současné době se při aplikaci tohoto ustanovení dopravní 
úřad neobejde bez součinnosti dopravců, ale do budoucna se 
počítá s tím, že tento krok bude technicky schopen dopravní 
úřad provést sám. 
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změně názvu zastávky, ke které nedošlo z důvodu na 
straně dopravce, dopravní úřad postupovat. 
 

 Odůvodnění: Toto ustanovení zákona o silniční 
dopravě, které je v něm obsaženo od data účinnosti jeho 
novely účinné od 04.10.2017, není dále ale nikde 
podrobněji upraveno ve smyslu, jak v těchto případech má 
konkrétně dopravní úřad postupovat. Není z něj zřejmé, 
zda v těchto případech si má dopravní úřad na své náklady 
nechat příslušný jízdní řád vyrobit, a to včetně vyrobení 
jeho elektronické podoby pro postoupení do celostátního 
informačního systému o jízdních řádech. 

 11. § 18 zákona o silniční dopravě: 
V případě smluvních přepravních podmínek (dále jen 
„SPP“) a tarifů integrovaných dopravních systémů (dále 
jen „IDS“) žádáme do toho ustanovení zákona o silniční 
dopravě doplnit možnost jejich vyhlášení (např. 
uveřejněním jejich plného znění v Přepravním a tarifním 
věstníku a na www stránkách daného IDS) jednotně za 
všechny zúčastněné dopravce koordinátorem IDS.  
Návazně navrhujeme umožnění prodeje jízdních dokladů 
přímo koordinátorem IDS, potřebná novela vyhlášky 
č.  175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a 
silniční osobní dopravu, a to zejména s ohledem na rozvoj 
e-shopů IDS,... Na okraj zde upozorňujeme, že obdobnou 
úpravu bude potřebné provést i v § 36 zákona 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 Odůvodnění: Jedná se o soulad s praxí, kdy SPP a 
tarif IDS zpracovává koordinátor IDS (nikoli jednotliví 

Vysvětleno 
 
Tato problematika se týká především vyhlášky č. 175/2000 Sb., 
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní 
dopravu, ve znění pozdějších předpisů, která bude v příštím 
roce novelizována. Ministerstvo dopravy je připraveno v rámci 
novely této vyhlášky zohlednit i v připomínce uvedené potřeby 
a počítá s tím, že při přípravách novely bude spolupracovat i 
s Jihomoravským krajem. 
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dopravci), dopravci se pak k jejich uznávání smluvně 
zavazují. Cestující ve fungujícím IDS vnímají tyto 
přepravní a tarifní podmínky jednotně, a to bez ohledu na 
skutečnost, kterým dopravním prostředkem kterého 
dopravce v daném okamžiku cestují. Současně 
preferujeme dostupnost SPP a tarifů v elektronické 
podobě před jejich tištěnou podobou. 

 12. § 18a zákona o silniční dopravě: 
V případě IDS žádáme rozšířit okruh pověřených osob 
oprávněných dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění 
jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo 
bezpečnosti ostatních cestujících i o zaměstnance 
koordinátora IDS, jehož je dopravce účasten.  
V návaznosti na navrženou úpravu § 18 zákona o silniční 
dopravě žádáme upravit znění § 18a zákona o silniční 
dopravě tak, aby bylo umožněno koordinátorům IDS 
stanovení přirážky k jízdnému (případně zobecnit 
ustanovení – např. „výše přirážky k jízdnému je stanovena 
ve smluvních přepravních podmínkách“), neomezovat 
výši přirážky k jízdnému zákonem, příp. max. výši 
přirážky k jízdnému výrazně zvýšit. Koordinátorům IDS 
dát oprávnění zpracovávat osobní údaje podle § 18a 
odst. 2 písm. c) zákona o silniční dopravě pro vymáhání 
zaplacení jízdného a přirážky (nutné v případě, kdy bude 
koordinátorům umožněno přímo vydávat jízdní doklady 
IDS). 
 
Odůvodnění: Opíráme se o skutečnosti, že v rámci IDS: 

• cestující nerozlišuje, se kterým dopravcem v 
daném okamžiku cestuje, neboť dopravní 
prostředky dopravců mají stanovováno jednotné 

Akceptováno jinak 
Ustanovení § 18a odst. 1 bude upraveno následovně: 
„(1) Řidič a průvodčí vozidla veřejné linkové dopravy a jiná 
osoba pověřená dopravcem veřejné linkové dopravy a vybavená 
kontrolním odznakem a průkazem dopravce (dále jen "pověřená 
osoba") …“. 
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označení, v některých IDS jednotnou barvu, 
vybavení, … = rozlišování jednotlivých dopravců 
je upozaděno, naopak je kladen důraz na vnímání 
jednotnosti systému integrované dopravy (reálně 
bývá zajištění provozu jedné integrované linky 
realizováno i více dopravci, cestující toto však 
nevnímá),  

• koordinátoři IDS disponují specializovanými 
zaměstnanci pro zajištění kontrol dopravců a 
revize cestujících.  

Jednoznačnou, jednoduchou a vůči cestujícímu 
prokazatelnou identifikaci oprávněné osoby je možné 
realizovat zveřejněním podoby (vzoru) kontrolního 
průkazu a kontrolního odznaku (event. štítku) ve 
smluvních přepravních podmínkách IDS, případně i přímo 
ve vozidlech. V rámci jedné cesty tak i při využití 
prostředků více dopravců bude cestující kontrolován 
pověřenou osobou, která se prokazuje totožně. 

 13. § 18c odst. 2 zákona o silniční dopravě: 
Ustanovení odst. 2 žádáme nahradit následujícím zněním: 
„(2) Na provoz náhradní autobusové dopravy za 
přechodně omezenou nebo zastavenou drážní dopravu 
na dráze se licence na provozování linkové osobní 
dopravy dle tohoto zákona neuděluje.“  
 

 Odůvodnění: Požadavek vychází ze zkušeností, že 
vydávání licencí na linky náhradní autobusové dopravy je 
zcela samoúčelné a neplní žádnou regulační funkci, kterou 
by licence měla plnit. Rovněž odsouhlasení zastávek 
náhradní autobusové dopravy Policí České republiky 
považujeme za nepraktické a neúčelné. Povinnost 
drážního dopravce zajistit náhradní autobusovou dopravu 

Akceptováno jinak 
 
Doba, po kterou lze provozovat náhradní autobusovou dopravu 
bez licence a bez schváleného jízdního řádu, bude prodloužena 
na 90 dnů. 
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navíc vyplývá také z ust. § 36 zákona č. 266/1994 Sb., o 
drahách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud by však 
Ministerstvo dopravy na udělování licencí na linky 
náhradní autobusové dopravy trvalo, tak žádáme, aby se 
udělení licence a schválení jízdního řádu nevyžadovalo u 
náhradní autobusové dopravy, která nepřesahuje 180 nebo 
240 kalendářních dnů po sobě jdoucích (tedy 6 nebo 8 
měsíců), aby tento čas pokryl většinu provozovaných 
náhradních autobusových doprav (pokryl většinu 
náhradních autobusových doprav za stavební akce na 
tratích drážní dopravy, zejména železničních, které trvají 
celou nebo většinu stavební sezóny). 

 14. V § 21e zákona o silniční dopravě:  
Navrhujeme doplnit povinnost uchovat evidenční knihu 
objednávek přepravní služby po dobu 1 roku od ukončení 
přepravy s doplněním návaznosti na § 35 odst. 2 písm. y) 
zákona o silniční dopravě. 
 
Odůvodnění: V zákoně o silniční dopravě tato povinnost 
dopravce chybí. Nelze zpětně zkontrolovat činnost 
dopravce. Nutno doplnit i skutkovou podstatu přestupku 
dopravce. 

Akceptováno 

 15. V § 35 odst. 1 písm. k) zákona o silniční dopravě:  
V § 35 odst. 1 písm. k) zákona o SD navrhuji doplnit znění 
o "odst. 7" následovně: „v rozporu s § 33a odst. 4 nebo 5“ 
na „v rozporu s § 33a odst. 4, 5 a 7“.  
 

 Odůvodnění: Chybí skutková podstata přestupku 
dopravce, který neodevzdá eurolicenci a opisy po pozbytí 
platnosti na dopravní úřad (s odkazem na § 33a odst. 7).  

Akceptováno 
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Lze dát též do souladu s §33e odst. 3 zákona o SD, který 
ukládá povinnost vrátit staré doklady, jen pokud jsou 
vydány nové. Neřeší situaci, kdy staré doklady propadnou 
a není žádáno o nové. 

 16. V § 35 odst. 2 písm. b) zákona o silniční dopravě:  
V § 35 odst. 2 písm. b) zákona o SD navrhujeme doplnit 
skutkovou podstatu přestupku dopravce. Nové znění: 
„nezajistí dodržování stanovené doby řízení vozidla, 
bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci 
řidičů a podmínek pro jejich čerpání“. Nutné též upravit 
§ 34e odst. 3 písm. c) zákona o silniční dopravě (viz bod 
18). 
 

 Odůvodnění: Navrhujeme stanovit v zákoně o 
silniční dopravě novou skutkovou podstatu přestupku 
dopravce, která vyplývá z povinnosti dopravce zajistit, aby 
řidič dodržoval čl. 8 odst. 8 nařízení 561/2006 (tj. zákaz 
trávit ve vozidle běžnou týdenní dobu odpočinku). V české 
legislativě chybí návaznost na § 35 odst. 2 písm. b) zákona 
o silniční dopravě „nezajistí dodržování stanovené doby 
řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby 
odpočinku při práci řidičů a podmínek pro jejich 
čerpání“. Příklad z praxe: Do ČR přejíždí zahraniční řidiči 
čerpat běžnou týdenní dobu odpočinku ve vozidle, 
poněvadž v Německu a Rakousku je toto postihováno 
kontrolními složkami těchto zemí. V ČR postih 
v současné době v legislativě chybí. 

Vysvětleno 
Viz vypořádání připomínky k bodu 130. 

 17. V § 35 odst. 1 zákona o silniční dopravě:  Vysvětleno 
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V § 35 odst. 1 zákona o SD navrhujeme doplnit novou 
skutkovou podstatu přestupku dopravce. Navrhované 
znění: „Dopravce se dopustil přestupku tím, že 
neprokázal trvání finanční způsobilosti ve stanoveném 
termínu“. 
 

 Odůvodnění: V zákoně o silniční dopravě chybí 
postih za nesplnění povinnosti prokázat finanční 
způsobilost (FZ) do 31. července každého roku, stanovené 
§ 8 odst. 2 (tzn. prokázat FZ ve stanoveném termínu). 
Možnost uplatnění správního trestu není uvedena ani 
v zákoně o živnostenském podnikání. Každoročně eviduje 
dopravní úřad (DÚ) v rámci Jihomoravského kraje přes 
500 podnikatelů v silniční dopravě, kteří si nesplnili svoji 
povinnost. Každým rokem se tato situace opakuje a 
podnikatelé v silniční dopravě nemají důvod prokazovat 
finanční způsobilost včas, nehrozí jim žádný postih. 
Příklad z praxe: DÚ při neprokázání FZ ve stanoveném 
termínu podává u příslušného živnostenského úřadu (ŽÚ) 
návrh na změnu nebo zrušení živnostenského oprávnění 
v cca 500 případech (dle § 35b odst. 5 zákona o SD). ŽÚ 
zahajují správní řízení, které oznámí podnikateli. Ten 
prokáže opožděně na DÚ FZ. DÚ informaci o opožděném 
prokázání FZ předává na ŽÚ, který zastavuje správní 
řízení, protože byla splněna podmínka pro provozování 
silniční dopravy (§ 6 odst. 1 písm. c) zákona o silniční 
dopravě). Jedná se o zbytečné úkony, které zatěžují jak 
DÚ, tak i ŽÚ. 

 
Domníváme se, že v případech, kdy finanční způsobilost není 
prokázána včas, je vhodné před podáním návrhu 
živnostenskému úřadu na změnu nebo zrušení živnostenského 
oprávnění využít oprávnění vyplývajícího z čl. 13 nařízení (ES) 
č. 1071/2009. Toto ustanovení přímo použitelného předpisu 
Evropské unie umožňuje, aby příslušný orgán členského státu 
stanovil dotčenému podniku lhůtu pro zjednání nápravy, 
nanejvýš v rozsahu 6 měsíců, v případě neplnění podmínky 
finanční způsobilosti. Stanovování nové skutkové podstaty 
přestupku v situaci, kdy není splněna notifikační povinnost 
související zrovna s finanční způsobilostí dopravce, 
nepovažujeme za účelné.  
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 18. V § 34e odst. 3 písm. c) zákona o silniční dopravě:  
V § 34e odst. 3 písm. c) zákona o silniční dopravě 
navrhujeme doplnit novou skutkovou podstatu přestupku 
fyzické osoby-řidiče. Navrhované znění: „Řidič vozidla se 
dopustí přestupku tím, že nedodržuje stanovenou dobu 
řízení vozidla, bezpečnostních přestávek nebo odpočinku 
nebo podmínky pro jejich čerpání, nebo“.  
 

 Odůvodnění: Navrhujeme stanovit v zákoně o 
silniční dopravě novou skutkovou podstatu přestupku 
řidiče, která vyplývá z povinnosti řidiče dodržovat čl. 8 
odst. 8 nařízení 561/2006 (tj. zákaz trávit ve vozidle 
běžnou týdenní dobu odpočinku). V české legislativě 
chybí návaznost na § 34e odst. 3 písm. c) zákona o silniční 
dopravě: „Řidič vozidla se dopustí přestupku tím, že 
nedodržuje stanovenou dobu řízení vozidla, 
bezpečnostních přestávek nebo odpočinku nebo 
podmínky pro jejich čerpání. Příklad z praxe: Do ČR 
přejíždí zahraniční řidiči čerpat běžnou týdenní dobu 
odpočinku ve vozidle, poněvadž v Německu a Rakousku 
je toto postihováno kontrolními složkami těchto zemí 
vysokými pokutami. V ČR postih v současné době v 
legislativě chybí. 

Vysvětleno 
Viz vypořádání připomínky k bodu 130. 

 19. V § 34e odst. 3 zákona o silniční dopravě:  
V § 34e odst. 3 zákona o silniční dopravě navrhujeme 
doplnit novou skutkovou podstatu přestupku fyzické 
osoby-řidiče. Navrhované znění: „Řidič vozidla se 
dopustí přestupku tím, že se ve vozidle nachází zařízení 
(přístroj) umožňující provádět manipulace s 

Vysvětleno 
Viz vypořádání připomínky k bodu 130. 
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tachografem nebo dochází k manipulaci s 
tachografem, kartou řidiče nebo záznamovým listem“.  
Za uvedený přestupek doporučujeme uložení pokuty podle 
§ 34e odst. 4 písm. b) - pokuta do 50.000 Kč a udělení 
zákazu činnosti podle § 34e odst. 6 - od 6 měsíců do 2 let.  
 

 Odůvodnění: Nově definovanou skutkovou 
podstatu přestupku řidiče v uvedeném znění je nutné 
doplnit do novely zákona o silniční dopravě. V čl. 32 odst. 
3 nařízení EP a R (EU) č. 165/2014, o tachografech v 
silniční dopravě je zakázáno mít ve vozidle přístroj, 
umožňující provádět manipulace s tachografem, je 
zakázána i jakákoli manipulace s tachografem, kartou 
řidiče nebo záznamovým listem. V české legislativě však 
chybí postih za porušení uvedeného nařízení. Manipulace 
s tachografem, kartou řidiče nebo záznamovým listem je v 
současné době velkým problémem, který výrazně 
ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích. Porušení uvedená v příloze č. III Nařízení 
Komise (EU) 2016/403 těmto jednáním přisuzují 
nejzávažnější porušení platné legislativy. Podvodná 
jednání ze strany řidiče, kdy se jedná o nejzávažnější 
porušení, by měla být velmi přísně postihována. Pokuta a 
zákaz činnosti by měly být pro řidiče hlavně odrazující. 
Jedná se zejména o zjištění, kdy řidič používá cizí kartu 
řidiče, řidič řídí vozidlo, aniž by vložil kartu řidiče 
(záznamový list) - potlačuje data, používá klamný přístroj 
a manipuluje s daty. 
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Olomoucký kraj Čl. I bod 7 – k § 3 odst. 3: 
Stanovením nové povinnosti dopravce je stanovena i nová 
povinnost dopravnímu úřadu (dále též „DÚ“) kontrolovat 
doklady prokazující pracovněprávní vztah dopravce 
s řidičem. Co všechno je považováno za doklad 
prokazující pracovněprávní vztah? Mohou to být  
i pracovní smlouvy na jinou práci, než je práce řidiče 
(např. automechanik, pracovník lakovny) nebo např. 
oznámení o nástupu do zaměstnání pro ČSSZ? Skutečnost, 
že tento doklad v některých případech nemusí být ve 
vozidle, zkomplikuje a prodlouží výkon samotné kontroly. 
Jakým způsobem bude možno si tuto výjimku prověřit 
při silniční kontrole, mají všechny kontrolní složky 
skutečný přístup a rychlý přístup do příslušných registrů, 
resp. jak si bude moci kontrolní pracovník DÚ toto ověřit 
na silnici? V případě výjimky (kdy kopie takového 
dokladu nemusí být ve vozidle) si musí kontrolní 
pracovník následně ověřit skutečnost, že zaměstnavatel 
prokazatelně oznámil okresní správě sociálního 
zabezpečení den nástupu zaměstnance do zaměstnání, 
které mu založilo účast na nemocenském pojištění podle 
zákona o nemocenském pojištění. Tuto skutečnost 
si budeme ověřovat písemnou žádostí u okresní správy 
sociálního zabezpečení? Jsou tyto instituce připraveny 
vyřizovat písemné žádosti dopravního úřadu? Nebo 
postačí kopie „nějakého“ dokladu, který předloží následně 
dopravce, tedy zaměstnavatel?  
S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby tyto typy 
kontrol prováděly nadále inspektoráty práce, které jsou 
odborně způsobilé, ovšem v dostačujícím rozsahu. 

Akceptováno jinak 
 
Povinnost bude omezena jen na zahraniční dopravce, tj. 
v návrhu zůstane jen úprava v § 27 (z § 3 odst. 3 se vypustí) a 
současně dojde v § 27 k vypuštění výjimky. Touto změnou 
navrženého textu bude odstraněn problém obtížného ověřování 
splnění ohlašovací povinnosti zaměstnavatelem vůči okresní 
správě sociálního zabezpečení.  
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Pokud bude povinnost v zákoně přesto stanovena, potom 
považujeme za vhodnější, aby byla stanovena bez 
výjimky, a rovněž bude nutno konkretizovat „doklad 
prokazující pracovněprávní vztah“. 

 Čl. I bod 10 – k § 9 odst. 1 
Požadujeme ponechat povinnost označení vozidel 
obchodním jménem z důvodu snadnější a rychlejší 
identifikace dopravce v běžném silničním provozu. Běžné 
označení vozidla obchodním jménem dopravce 
představuje jednorázový finanční náklad vcelku 
bezvýznamný vzhledem k ostatním provozním nákladům 
při provozu vozidla. Jedná se spolu s dokladem o 
oprávnění k podnikání o další identifikátor podnikatele, 
potřebný pro jednoznačné určení osoby 
podnikatele/pachatele přestupku. Při souběžné absenci 
označení vozidla obchodním jménem a výpisu 
z živnostenského/obchodního rejstříku často vzniká riziko 
nesprávného určení subjektu, s nímž má být vedeno 
přestupkové řízení. 
Současně můžeme potvrdit, že ve správních řízeních jsou 
řešena chybějící označení obchodního jména vždy 
v kombinaci se závažnějšími porušeními.   
Požadujeme zachování povinnosti také u vozidel 
zajišťujících linkovou osobní dopravu, aby cestující před 
nástupem do autobusu měl informaci, s kým bude 
zakoupením jízdního dokladu uzavírat přepravní 
smlouvu. Je běžné, že se cestující orientují podle 
označení autobusu obchodní firmou a následně 
označením linky, proto nepovažujeme tuto povinnost 
za nadbytečnou. 

Vysvětleno 
 
Zachování povinnosti podnikatele v silniční dopravě označit 
velká vozidla, která používá k podnikání, svým obchodním 
jménem nepovažujeme ani s ohledem na skutečnosti uvedené 
v připomínce za nezbytné. Jedná se totiž o údaj, který 
nevypovídá nic o tom, kterým subjektem je v daném okamžiku 
doprava provozována. Současná právní úprava nevylučuje, aby 
jedno vozidlo nepoužívalo k provozování dopravy více 
subjektů. Údaj o dopravci uvedený na vozidle tak může být 
v řadě případů zavádějící a pro účely vedení přestupkového 
řízení je třeba disponovat dalšími důkazními prostředky 
směřujícími k prokázání totožnosti dopravce. 
 
 
 

 Čl. I bod 23 – k § 17a odst. 2 Vysvětleno 
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Nesouhlasíme se zkrácením lhůty pro vydání vyjádření, a 
to z důvodu vytížení dotčených subjektů jinými činnostmi 
(i dopravní úřad krajského úřadu je v pozici osloveného 
subjektu). Ne vždy je jednoduché dohledání stanovení 
označení zastávky místní nebo přechodnou úpravou 
provozu, posouzení ekonomických dopadů na smluvní 
dopravu koordinátorem (který zastupuje objednatele), 
posouzení jízdního řádu z hlediska prostorových 
parametrů a časového využití zastávek apod. 
 

 
Nejedná se o zkrácení lhůty, ve které má vydat dotčený úřad 
závazné stanovisko, ale naopak o zkrácení lhůty pro vyjádření, 
které dotčený úřad požaduje od jiných subjektů. Současně 
zůstává zachována možnost v případě potřeby stanovit delší 
lhůtu pro předložení požadovaného vyjádření. V souvislosti s 
navrhovaným zavedením fikce souhlasu při absenci včasného 
zaslání závazného stanoviska dotčených úřadů je přitom účelné, 
aby krajské úřady coby dotčené úřady disponovaly podklady 
potřebnými pro zpracování závazného stanoviska co nejdřív.   

 Čl. I bod 130 – k § 36 odst. 4 (propadnutí 
vypínače/magnetu/“krabičky“) 
Souhlasíme s doplněním, jen je nutné dořešit otázku, za 
jakých okolností propadne toto zařízení do majetku kraje 
a jak s ním naložit, neboť v případě zadržení doličného 
důkazu policií pro trestní řízení (§ 230 TZ) se tento důkaz 
dle zákona o Policii ČR stává následně majetkem státu, 
resp. Úřadu zastupování státu ve věcech majetkových 
a tento má stanovy/metodiky, jak s předmětem naložit. 

Vysvětleno 
 
Bude se jednat o standardní postup upravený obecnými 
předpisy. Zákon o silniční dopravě nestanoví žádné odchylky. 
 
V této souvislosti je třeba poukázat na § 48 odst. 4 zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, dle něhož se 
vlastníkem propadlé věci stává stát. Toto pravidlo platí také 
v případě, že propadnutí věci bylo uloženo orgánem 
samosprávy při výkonu státní správy. Vlastnické právo přechází 
na stát právní mocí rozhodnutí, nezávisle na skutečnosti, zda má 
správní orgán v době rozhodování věc ve své dispozici. Nabytí 
vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci 
předpokládá ustanovení § 1114 občanského zákoníku. 
Rozhodnutí o propadnutí věci je konstitutivním správním 
rozhodnutím, na základě kterého dochází ke vzniku 
vlastnického práva státu a současně zániku vlastnického práva 
předchozího vlastníka. Způsoby a podmínky hospodaření s 
majetkem České republiky, kam spadají i věci zabrané, stanoví 
zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v 
právních vztazích. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB6ZHAH71)



65 
 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Obecné připomínky 
Předkladatel novely zákona zvolil legislativní řešení 
spočívající ve variantě dílčí „liberalizace“ provozování 
taxislužby (blíže viz např. bod 2.3 Závěrečné zprávy 
z hodnocení dopadů regulace). Podle našeho názoru by ale 
bylo vhodnější realizovat spíše variantu „jednotné 
taxislužby“ (viz např. bod 2.2 citované Závěrečné zprávy), 
tj. v zásadě stanovit stejné povinnosti pro všechny 
provozovatele taxislužby, ať již objednávky k přepravě 
realizují různým způsobem.  
Novela zákona ve variantě, v níž je předkládána, nastavuje 
ne zcela rovné podmínky pro podnikání v oblasti 
provozování taxislužby. Podnikatel provozující taxislužbu 
„klasickým“ způsobem jako anonymní pohotovostní 
přepravní službu totiž musí splňovat celou řadu právních 
povinností, kupř. mít vozidlo vybaveno střešní svítilnou a 
označeno svým jménem/firmou, vozidlo musí být dále 
vybaveno taxametrem, jehož funkce musejí být pravidelně 
úředně ověřovány apod. Plnění těchto povinností obnáší 
poměrně významné finanční náklady na straně 
provozovatele taxislužby. Ten je pak v nerovném 
postavení vůči subjektům na trhu, které rovněž provozují 
taxislužbu, ale pouze formou elektronických objednávek, 
a tito provozovatelé taxislužby pak dle návrhu novely 
zákona nebudou muset výše uvedené povinnosti splňovat. 
Je zřejmé, že tito provozovatelé taxislužby přijímající 
pouze elektronické objednávky k přepravě budou mít 
výhodnější postavení na trhu a „klasičtí“ provozovatelé 
taxislužby s nimi v tomto ohledu budou moci jen těžko 
spravedlivě soutěžit na přepravním trhu na úseku 
provozování taxislužby.  

Vysvětleno 
 
Poskytovatelé jednotlivých forem taxislužby nejsou ve stejném 
postavení a návrhem zákona se nezakládá různé zacházení se 
subjekty, které jsou ve stejném postavení. Odlišné postavení 
plyne zejména ze skutečnosti, že v případě „klasické 
taxislužby“ je vozidlo seznatelné prostřednictvím střešní 
svítilny, zatímco u objednávky přes aplikaci nebo u taxislužby 
poskytované na základě písemné smlouvy není nutné, aby bylo 
vozidlo takto seznatelné, a proto požadavek na vybavení střešní 
svítilnou není důvodný. 
 
Totéž platí pro užití taxametru. U klasické formy taxislužby 
použití taxametru garantuje, že cena za přepravu bude správně 
stanovena podle ujeté vzdálenosti. U alternativní formy 
taxislužby zná zákazník cenu za přepravu předem, tzn. není 
důvodné měřit ujetou vzdálenost a stanovovat cenu pomocí 
taxametru. 
 
Pokud jde o základní požadavky na výkon činnosti dopravců a 
řidičů, jsou povinnosti při obou formách provozování 
taxislužby totožné, tzn. v obou případech je požadováno, aby 
přeprava byla poskytnuta dopravcem, který je držitelem 
příslušné koncese, řidičem, který je držitelem oprávnění řidiče 
taxislužby, a vozidlem, které je evidováno v evidenci vozidel 
taxislužby a označeno evidenční nálepkou. V tomto směru 
nedochází k žádným úlevám ani u jedné formy taxislužby. 
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Podle bodu 30. novely zákona (nové znění § 21 odst. 6 
zákona o silniční dopravě) totiž výše uvedené povinnosti 
vztahující se k vozidlu taxislužby nemusí splňovat 
dopravce provozující taxislužbu, který tuto službu 
poskytuje „pouze“ na základě objednávky provedené 
elektronickými prostředky. Tento dopravce je pak tedy ve 
velké konkurenční výhodě oproti dopravci, který 
taxislužbu poskytuje tradičním způsobem 
(prostřednictvím telefonických objednávek nebo přímo na 
ulici). K takovému rozdílu ale podle našeho názoru nejsou 
dány rozumné důvody. Jaký je např. rozdíl mezi 
telefonickou objednávkou přepravy (při níž vozidlo 
taxislužby musí splňovat výše uvedené požadavky-střešní 
svítilna, taxametr apod.) a objednávkou přepravy 
provedenou elektronicky (při níž se uvedené požadavky na 
vozidlo taxislužby splnit nemusí). Žádné rozdíly zde 
samozřejmě nejsou, vyjma formy komunikačního 
prostředku, kterým byla objednávka provedena, ale to je 
v kontextu věci zcela podružná skutečnost.    
Dle názoru Svazu měst a obcí ČR je problematické i nové 
označování vozidel taxislužby evidenčními nálepkami 
vozidel taxislužby. Toto opatření přinese náklady na straně 
dopravců (nutnost opatřit vozidla nálepkou, zaplatit 
správní poplatek za vydání nálepky), ale i na straně 
dopravních úřadů (nutnost evidovat a distribuovat 
evidenční nálepky) a i náklady na straně státního rozpočtu 
(výroba evidenčních nálepek). Podle našeho názoru 
stávající systém označení vozidel taxislužby střešní 
svítilnou a uvedením jména/firmy dopravce na vozidle je 
plně dostačující a praxí osvědčené. Doporučujeme tedy 
tento systém zachovat a legislativně nově upravit tak, aby 
tímto způsobem musela být označena i vozidla taxislužby 
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u dopravce, který poskytuje přepravu „pouze“ na základě 
elektronické objednávky.  
Variantně je však na zvážení návrh Hlavního města Prahy 
spočívající v označení vozidel taxislužby speciální 
registrační značkou. Pakliže má provozovatel a dopravní 
úřad podstoupit výše uvedenou zátěž spočívající 
v pořízení nálepky, je v zásadě optimálnější a do budoucna 
také efektivnější způsob označení vozidla taxislužby právě 
speciální pomocí registrační značky. 
I přes závěry právě uvedené v předchozím bodě a přes 
doporučení při změně zákona vycházet z varianty 
„jednotné taxislužby“ můžeme konstatovat, že novela 
zákona přináší řadu pozitivních opatření, a pokud bude 
přijata, tak určitě výrazně zlepší situaci na úseku 
provozování taxislužby oproti stávajícímu stavu (byť 
nastolí výše uvedený problém s nerovnými podmínkami 
na úseku provozování taxislužby). Kladně je zapotřebí 
hodnotit především skutečnost, že je nově upraveno 
postavení „zprostředkovatele taxislužby“ (což budou 
např. společnosti UBER nebo TAXIFY), kterému jsou 
stanoveny důležité právní povinnosti, jejichž neplnění 
může být sankcionováno. Rovněž tak je potřeba ocenit, 
že novela zákona zavádí obecnou povinnost provozovat 
taxislužbu, i při formě objednávání přepravy „pouze“ 
elektronickou objednávkou, vždy jen vozidlem taxislužby 
(byť označeným jenom evidenční nálepkou) a dále že 
řidiči musejí být držiteli oprávnění řidiče taxislužby a 
splnit povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky 
obce (místopis). Rovněž je potřeba uvítat nově navrženou 
možnost uložit zprostředkovateli taxislužby správní trest 
zákazu činnosti, a to při porušení zákonných povinností. 
V těchto aspektech jde novela zákona správným směrem, 
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přesto preferujeme novelu zákona zpracovat ve formě 
„jednotné taxislužby“. 

 K bodu 2.  
V tomto bodě novely je uvedeno: „Zprostředkovatel 
taxislužby je osoba, která za úplatu zprostředkuje uzavření 
přepravní smlouvy mezi dopravcem a objednatelem 
přepravy prostřednictvím taxislužby“. Navrhujeme toto 
ustanovení doplnit takto (viz tučně označený text): 
„Zprostředkovatel taxislužby je osoba, která je držitelem 
živnostenského oprávnění, a která za úplatu 
zprostředkuje uzavření přepravní smlouvy mezi 
dopravcem a objednatelem přepravy prostřednictvím 
taxislužby“. 
Zdůvodnění:  
Zprostředkovatel taxislužby by měla být podnikající 
osoba, aby byla alespoň minimálně zaručena její 
odbornost, postup v souladu se zákonem a bylo možné 
tento podnikatelský subjekt účinně postihovat za porušení 
zákona (např. správním trestem zákazu činnosti).  
 

Vysvětleno 
 
Vyhověním této připomínce by došlo k omezením povinností 
zprostředkovatelů jen na subjekty, které jsou držiteli 
živnostenského oprávnění, což není žádoucí.  
 
Je potřeba, aby byly stanovené povinnosti splněny při každém 
zprostředkování přepravy, nikoliv jen pokud bude 
zprostředkována držitelem živnostenského oprávnění. 
 
Navržená úprava nijak nebrání uplatnění požadavků dle 
živnostenského zákona, tzn. pokud zprostředkovatel bude 
vykonávat tuto činnost soustavně, za účelem dosažení zisku a 
při splnění dalších charakteristik, jimiž je živnost dle 
živnostenského zákona obecně definována, bude muset mít 
živnostenské oprávnění. 
 
Pokud by někdo prováděl takovou činnost bez živnostenského 
oprávnění, jednalo by se o neoprávněné podnikání. 

 K bodu 5. 
V tomto bodě požadujeme doplnit povinnosti uvedené 
v daném ustanovení (mít při provozu kopie dokladů 
prokazujících existenci pracovněprávního vztahu 
s řidičem) také na vozidla taxislužby (§ 2 odst. 9 v 
návaznosti na § 2 odst. 16). 
Zdůvodnění: 
I když dle § 21 odst. 3 písm. a) je dopravce povinen 
zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba v 
pracovněprávním vztahu – při SOD i nadále nebude 
prokazatelné, protože dopravce bude dokládat smlouvu 

Vysvětleno 
 
V návaznosti na připomínky jiných připomínkových míst bude 
povinnost mít ve vozidle kopii pracovně právní smlouvy 
omezena jen na zahraniční dopravce. V případě tuzemských 
dopravců je možné provést kontrolu v jejich provozovně, navíc 
je potřeba upozornit na to, že povinnost mít kopii dokladu 
prokazujícího existenci pracovněprávního vztahu je podle 
zákona o zaměstnanosti, na nějž tato úprava navazuje, omezena 
jen na případy, kdy nebyl okresní správě sociálního zabezpečení 
oznámen den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu 
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až na výzvu dopravního úřadu, tj. po kontrole. 
Domníváme se, že by bylo vhodné sjednotit, právě 
prokazování, že je řidič v pracovně právní vztahu, což 
bývá problematické a těžko se následně prokazuje, že 
vozidlo taxi řídila osoba "na černo". 

založilo účast na nemocenském pojištění podle zákona o 
nemocenském pojištění. Ve svém důsledku tak u tuzemských 
dopravců povinnost mít na pracovišti (ve vozidle) k dispozici 
kopii dokladu prokazujícího existenci pracovněprávního vztahu 
zpravidla vůbec nevzniká, přičemž k ověření této skutečnosti, 
tj. zda byl či nebyl okresní správě sociálního zabezpečení 
oznámen den nástupu řidiče do zaměstnání, nemají dopravní 
úřady prostředky. 

 K bodu 10.  
Podle tohoto bodu se ruší § 9 odst. 1 zákona o silniční 
dopravě, kde je uvedeno: „Podnikatel v silniční dopravě je 
povinen označit velká vozidla, která používá k podnikání, 
svým obchodním jménem. Způsob označení stanoví 
prováděcí předpis“. Toto ustanovení doporučujeme 
v zákoně ponechat. 
Zdůvodnění:  
Podle našeho názoru se označení velkého vozidla 
obchodním jménem v praxi osvědčilo, je přínosné a není 
důvod tuto povinnost nyní rušit. Velmi praktické 
uplatnění má toto ustanovení např. v autobusové dopravě, 
kde může pomoci efektivně identifikovat dopravce, který 
při provozování autobusové dopravy porušuje příslušné 
právní předpisy (např. zastaví na zastávce, která pro něj 
není určena, poruší podmínky licence v linkové dopravě 
apod.). 

Vysvětleno 
 
Zachování povinnosti podnikatele v silniční dopravě označit 
velká vozidla, která používá k podnikání, svým obchodním 
jménem nepovažujeme ani s ohledem na skutečnosti uvedené 
v připomínce za nezbytné. Jedná se totiž o údaj, který 
nevypovídá nic o tom, kterým subjektem je v daném okamžiku 
doprava provozována. Současná právní úprava nevylučuje, aby 
jedno vozidlo nepoužívalo k provozování dopravy více 
subjektů. Údaj o dopravci uvedený na vozidle tak může být 
v řadě případů zavádějící a pro účely vedení přestupkového 
řízení je třeba disponovat dalšími důkazními prostředky 
směřujícími k prokázání totožnosti dopravce. 

 K bodu 24.  
Tento bod navrhujeme zrušit, tj. zrušit povinnost označení 
vozidla taxislužby evidenční nálepkou (viz obecné 
připomínky). Popř. variantně podporujeme návrh 
Hlavního města Prahy týkající se povinnosti označování 
vozidel taxislužby speciální registrační značkou. 
Zdůvodnění:  

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Zrušením povinnosti označit vozidlo taxislužby evidenční 
nálepkou by se zcela rezignovalo na jakékoli označení vozidla 
taxislužby, neboť podle navrhované právní úpravy nebudou 
muset být vozidla taxislužby ve všech případech označena 
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Jak je uvedeno výše, stávající označení vozidla taxislužby 
je plně dostačující a měla by tak být označena i vozidla, 
které budou taxislužbu poskytovat jen na základě 
elektronické objednávky.  
Přijetím variantního návrhu Hlavního města Prahy může 
být dosaženo: 

a) zamezení k dnes rozšířenému neoprávněnému 
podnikání v taxislužbě 

V podmínkách, kdy jediným venkovním označením 
vozidla taxislužby je střešní svítilna je častým jevem 
nasazení střešní svítilny na „civilní“ vozidlo a bez 
jakýchkoliv oprávnění provozování taxislužby. Jde o 
společensky nežádoucí jev, kdy vedle neoprávněného 
podnikání, díky kterému dochází i k daňovým únikům, 
podstupují cestující zvýšená rizika spojená s anonymitou 
neprověřeného řidiče.  

b) umožnění výkonu státního odborného dozoru i 
u přeprav uskutečňovaných na základě 
předchozí písemné smlouvy 

Díky jednoznačnému odlišení „civilních“ vozidel od 
vozidel taxislužby bude umožněn výkon státního 
odborného dozoru i u řidičů, přepravujících zákazníky na 
základě předchozí písemné smlouvy. Což je v současné 
době nejvíce (vedle neoprávněného podnikání) 
kritizovanou skutečností ze strany provozovatelů 
taxislužby. 

c) snazší orientaci potencionálních zákazníků 
Zákazník na ulici nemá za současných podmínek 
možnost rozeznat, jestli se jedná o skutečné vozidlo 
taxislužby, nebo vozidlo použité k neoprávněnému 
podnikání, nesplňující požadavky zákona. Nevědomky 

střešní svítilnou. To není přijatelné ani z hlediska zájmu 
cestujících, ani z hlediska potřeb kontrolních orgánů. 
 
Variantní návrh uvedený v připomínce naopak směřuje zcela 
opačným směrem a s odkazem na návrh Hlavního města Prahy 
požaduje uložit povinnost označovat vozidla taxislužby 
speciální registrační značkou. 
 
K tomu je potřeba uvést, že podle současné právní úpravy se 
rozlišují registrační značky standardní, registrační značky 
elektrických vozidel, registrační značky na přání a registrační 
značky zvláštní, které se dále dělí na registrační značky pro 
jízdu z místa prodeje do místa registrace, pro manipulační 
provoz, zkušební provoz, pro historická vozidla, pro sportovní 
vozidla a k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu 
vozidlu. Z výčtu druhů registračních značek je zřejmé, že 
registrační značky se nerozlišují podle způsobu aktuálního užití 
vozidla určeného žadatelem. Vozidla taxislužby nemají 
stanoveny žádné specifické technické parametry, jsou pouze 
speciálně vybaveny a označeny s tím, že vozidlo taxislužby 
může být provozováno i k jiným účelům než k provozování 
taxislužby (pak nesmí být označeno střešní svítilnou). 
  
Nově navrhovaným způsobem označení vozidel taxislužby 
prostřednictvím evidenčních nálepek bude dosaženo jejich 
jednoznačné rozpoznatelnosti, a to jak pro zákazníky, tak pro 
kontrolní orgány. Prostřednictvím tohoto označení může být též 
lépe zamezeno neoprávněnému podnikání v taxislužbě 
(nasazení střešní svítilny na vozidlo bez evidenční nálepky 
zjevně poukáže na přestupek). Zásadně zdůrazňujeme, že 
povinnost označit vozidlo taxislužby evidenční nálepkou se 
bude týkat i vozidel provozovaných v režimu tzv. smluvní 
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tak podstupují zvýšené riziko okradení. Evidenční 
nálepka tento problém nevyřeší. 

taxislužby a taxislužby objednané elektronickými prostředky. 
Všechny cíle sledované připomínkovým místem tak lze 
dosáhnout prostřednictvím povinnosti označit vozidla 
taxislužby evidenčními nálepkami. 
 
Jedná se o řešení administrativně i prakticky jednodušší a 
mnohem levnější, než by bylo zavedení speciálních 
registračních značek. Zavedení zvláštních registračních značek 
nepovažujeme za potřebné, nebylo by systémové, ani účelné. 

 K bodu 26. 
Požadujeme vrátit do původního znění, tj.  
„měřicí sestavou taxametru splňující požadavky 
zvláštního právního předpisu6a), jejíž součástí je taxametr, 
měřicí převodník ujeté vzdálenosti, paměťová jednotka a 
tiskárna (dále jen „taxametr“),“ 

 
a související úpravy v bodě 30 
ponechat v původním znění, tj. doplnit o text 
„vést záznamy o provozu vozidla a tyto záznamy 
uchovávat spolu se....“  
Zdůvodnění:  
Zásadně nesouhlasíme se zrušením paměťové jednotky 
taxametru a jeho odůvodněním  
v předložené důvodové zprávě, která odůvodňuje změny 
takto: 
„Jak již bylo výše naznačeno, návrh počítá se zrušením 
některých povinností obsažených v platné právní úpravě, 
a to i pro případ standardní formy poskytování taxislužby. 
Jedná se o upuštění od povinnosti vést záznam o provozu 
vozidla taxislužby, neboť jeho využití je v dnešní době již 
omezené. S tím odpadne potřeba vybavit taxametr 

Vysvětleno 
 
Zrušení vedení záznamu o provozu vozidla na paměťové 
jednotce taxametru a s tím spojené povinnosti vybavit taxametr 
paměťovou jednotkou představuje zjednodušení podnikání 
v segmentu tzv. klasické taxislužby a také pro dopravce, kteří 
střídavě poskytují služby tzv. klasické taxislužby a služby ve 
zvláštním režimu. Snížení zátěže těchto podnikatelů je nezbytné 
vzhledem k uvolnění povinností v rozšířeném segmentu 
smluvní, resp. elektronicky objednané taxislužby. 
 
V zákoně se navrhuje ponechat archivační povinnost výtisků 
z taxametru. Pokud dopravce záznamy o přepravě po 
stanovenou dobu neuchová, hrozí mu pokuta ve stejné sazbě 
jako v případě nevedení záznamu o přepravě na paměťové 
jednotce taxametru. Pokud je dopravce, popř. řidič předložit 
odmítne, hrozí mu pokuta v obdobné výši podle kontrolního 
řádu. 
 
Ze zkušeností Ministerstva dopravy vyplývá, že k prokázání 
oprávněnosti stížnosti cestujících lze záznamy z taxametru 
využít jen omezeně. Využitelnost vytištěných záznamů o 
přepravě zůstává stejná. Ministerstvo se v praxi nesetkalo 
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paměťovou jednotkou. Dojde tak ke snížení 
administrativní zátěže podnikatelů.“ 
Není možné tvrdit, že využití paměťové jednotky 
(záznamu o provozu vozidla) je v dnešní době omezené! 
Bez paměťové jednotky nelze řešit a dokazovat obdržené 
stížnosti. Spoléhat pouze na záznamy o přepravě není 
možné, neboť v tomto případě řidiči účelově záznamy o 
přepravě nepředkládají s odůvodněním, že je nemají. 
Zrušením paměťové jednotky by stát zcela rezignoval na 
možnost provádění státního odborného dozoru podle 
zákona o kontrole v sídle dopravce. Tato kontrola se 
zpravidla provádí zpětně za vymezený časový úsek a bez 
porovnání záznamů o provozu vozidla, záznamů o 
přepravě a stávajícího vozového parku a seznamu řidičů 
nelze účinně kontrolu provést, resp. kontrolní pracovník 
by neměl žádné relevantní podklady pro kontrolu. 
Zejména v menších městech je tento typ kontrol nezbytný, 
neboť taxikáři tvoří skupiny se silnými komunitními 
vazbami a často vyžadují provedení kontroly u dopravců, 
kteří podle nich rozsáhle porušují právní řád ČR. 
Současně poukazujeme na to, že se nejedná o významné 
snížení administrativní zátěže podnikatelů, neboť 
paměťová jednotka pracuje zcela automaticky při 
spuštění taxametru a nevyžaduje žádnou zvláštní péči, 
pouze jednou za 5 až 10 let je třeba ji vyměnit za novou. 

s případem, kdy by příslušný kontrolní orgán čerpal data přímo 
z paměťové jednotky taxametru, dle dostupných informací 
kontrolní orgány obecně nedisponují čtecími zařízeními. 
Při odhalování protiprávního jednání při přepravách mají 
nezastupitelnou roli kontrolní přepravy s figuranty kontrolního 
orgánu, popř. svědecké výpovědi poškozených cestujících. Při 
snaze o prokázání protiprávního jednání při určité přepravě 
zpětně pouze ze záznamů z taxametru obvykle nebývá důkazní 
situace dostačující. Lze podotknout, že primární snahou 
kontrolních orgánů na úseku taxislužby by měla být kontrola 
řádného provozování taxislužby, a nikoli snaha o kontrolu čistě 
administrativních povinností bez reálné vazby ke kvalitě 
poskytovaných služeb. 
 
Lze nad rámec doplnit, že z komunikace s některými dovozci 
taxametrů rovněž vyplývá usnadnění dovozu taxametrů poté, co 
se česká úprava náležitostí taxametrů přiblíží zahraničním 
úpravám (vybavení taxametru paměťovou jednotkou je české 
specifikum). 
 
Smyslem zrušení paměťové jednotky taxametru je tedy snížení 
administrativní zátěže dopravců ve smyslu neprokazování 
minulých přeprav prostřednictvím výpisů z paměti taxametru, 
ale pouze prostřednictvím záznamů o přepravě, jež má každý 
dopravce povinnost po stanovenou dobu uchovávat.  
 
Z dosavadních zjištění vyplývá, že kontrola záznamů o provozu 
vozidla je vykonávána sporadicky a je využívána jen některými 
dopravními úřady. Významu těchto kontrol neodpovídá 
stávající legislativní zatížení podnikatelů v taxislužbě (pořídit si 
taxametr s paměťovou jednotkou, uchovávat záznamy o 
provozu). Daná povinnost zatěžuje i výrobce a dodavatele 
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taxametrů, protože oproti okolním zemím musí pro potřeby 
využití v ČR dovybavit taxametry paměťovou jednotkou.    
      
V praxi dochází ke kontrolám nejčastěji po provedení 
kontrolních přeprav, kdy lze prostřednictvím dalších důkazních 
prostředků zjistit skutečný stav věci. Kontroly s časovým 
odstupem (např. několik měsíců) nebývají aplikovány, neboť 
nelze často na základě důkazní nouze dovodit skutečný stav 
věci. Při kontrolách s časovým odstupem vyžadují správní 
orgány předložení výpisu o provozu vozidla jen sporadicky. Pro 
účely činnosti dopravců, kontrolních orgánů a zajištění práv 
cestujících není paměťová jednotka nezbytně nutná.  
  
Změna textace zákona nezakazuje používání taxametrů 
s paměťovými jednotkami za účelem archivace záznamů o 
přepravě, pouze připouští variantu legálního využívání 
taxametru bez paměťové jednotky. 

 K bodům 28 a 29. 
Požadujeme do § 21odst. 4 písm. b) doplnit bod 4., který 
zní: 
 „4. kopií dokladu prokazujícího existenci 
pracovněprávního vztahu s řidičem, je-li vyžadován 
zákonem o zaměstnanosti.“ 

 
a v návaznosti také § 21d odst. 2 doplnit o písmeno c), 
které zní: 
„c) kopie dokladu prokazujícího existenci 
pracovněprávního vztahu s řidičem, je-li vyžadován 
zákonem o zaměstnanosti.“ 

 
Zdůvodnění: 

Vysvětleno 
 
Návrh zákona tak, jak byl rozeslán do mezirezortního 
připomínkového řízení, sice počítal se zavedením této 
povinnosti ve vztahu k dopravcům provozujícím dopravu 
velkými vozidly, ale v návaznosti na připomínky jiných 
připomínkových míst bude tato povinnost omezena jen na 
zahraniční dopravce. V případě tuzemských dopravců je možné 
provést kontrolu v jejich provozovně, navíc je potřeba upozornit 
na to, že povinnost mít kopii dokladu prokazujícího existenci 
pracovněprávního vztahu je podle zákona o zaměstnanosti, na 
nějž tato úprava navazuje, omezena jen na případy, kdy nebyl 
okresní správě sociálního zabezpečení oznámen den nástupu 
zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na 
nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění. 
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Podle § 21 odst. 3 písm. a) je dopravce povinen zajistit, 
aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je 
v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem. 
Kontrolní orgány při prováděné kontrole nejsou schopny 
splnění této základní povinnosti kontrolovat, neboť 
dopravce nemá povinnost zajistit a řidič nemá povinnost 
mít doklad o pracovněprávním vztahu ve vozidle. 

Ve svém důsledku tak u tuzemských dopravců povinnost mít na 
pracovišti (ve vozidle) k dispozici kopii dokladu prokazujícího 
existenci pracovněprávního vztahu zpravidla vůbec nevzniká, 
přičemž k ověření této skutečnosti, tj. zda byl či nebyl okresní 
správě sociálního zabezpečení oznámen den nástupu řidiče do 
zaměstnání, nemají dopravní úřady prostředky. 
 

 K bodům 28 a 29. 
Požadujeme do § 21odst. 4 písm. b) doplnit bod 5., který 
zní: 
 „5. aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby“ 
Zdůvodnění: 
Nesouhlasíme se zrušením tohoto dokladu ani 
s odůvodněním jeho zrušení uvedeným v důvodové 
zprávě:  
„Dále se upouští od povinného vybavení vozidla 
taxislužby aktuálním výpisem z evidence vozidel 
taxislužby. Údaje, které lze z tohoto výpisu seznat, mají 
orgány státního odborného dozoru či kontroly možnost 
zjistit přímo náhledem do evidence vozidel taxislužby, 
navíc samotný výpis nikterak nezaručuje, že údaje na něm 
uvedené jsou stále pravdivé, a není proto důvod dopravce 
nadále touto povinností zatěžovat.“ 
Kontroloři na území města Prahy jsou pravděpodobně 
vybavení technickým zařízením umožňujícím náhled 
přímo do evidence vozidel taxislužby, ale kontrolní 
pracovníci v menších městech zcela jistě všichni tuto 
možnost nemají a bez tohoto dokladu nerozpoznají, zda 
je jedná o vozidlo taxislužby či ne. Dále by tímto 
opatřením byl znemožněn silniční dozor prováděný 
složkami Policie ČR či strážníky městské policie, neboť 
tito také nemají možnost při silniční kontrole nahlížet do 

Vysvětleno 
 
Vzhledem k zavedení povinnosti označit vozidlo evidenční 
nálepkou by se jednalo o překonanou a nadbytečnou povinnost. 
I pokud je v současné době při kontrole výpis z evidence 
vozidel taxislužby předložen, musí si kontrolní orgány 
v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě ověřit, zda je stále 
aktuální. Ani pro kontrolní orgány tedy nepředstavuje příliš 
užitečný institut. 
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evidence vozidel taxislužby. Zásadně nelze souhlasit 
s tím, že předložení výpisu nijak nezaručuje, že údaje 
v něm uvedené jsou zcela pravdivé. Pokud řidič předloží 
výpis (v Brně opatřený ochranný znakem) a SPZ v něm 
uvedená se shoduje se SPZ kontrolovaného vozidla, 
neexistuje téměř případ, kdy by tento údaj nebyl 
pravdivý. Mohlo by se jednat o zcela výjimečné případy, 
kdy by dopravce začal provozovat taxislužbu s vozidlem, 
které měl registrované již dříve, zatímco současně 
registrované vozidlo by odložil. Ale vzhledem k tomu, že 
dopravci při registraci nového vozidla, vracejí 
dopravnímu úřadu předchozí výpis, je i tato možnost 
nereálná. Pokud měl navrhovatel na mysli padělek, pak 
by musel rezignovat od všech požadovaných dokladů. 

 K bodu 30.  
Zrušit nově navrhovaný § 21 odst. 6 umožňující 
provozovat taxislužbu objednanou na základě „pouhé“ 
elektronické objednávky vozidel bez taxametru, bez 
střešní svítilny a bez označení vozidla jménem/firmou 
dopravce.   
Zdůvodnění:  
Jak je uvedeno výše, není důvod klást na provozovatele 
taxislužby poskytující tuto službu pouze na základě 
elektronické objednávky nižší rozsah povinností, než na 
provozovatele, který poskytuje taxislužbu „klasickým“ 
způsobem. 

Vysvětleno 
 
Při poskytování taxislužby na základě objednávky učiněné 
elektronickými prostředky při splnění všech požadavků 
uvedených § 21 odst. 6 není důvodné trvat na označení vozidla 
střešní svítilnou, která slouží primárně ke snadné seznatelnosti 
vozidla taxislužby potenciálním zákazníkům. Současně, 
vzhledem k tomu, že jedním z požadavků stanovených v § 21 
odst. 6 je uvedení konečné ceny za přepravu, není důvodné 
vyžadovat použití taxametru jakožto stanoveného měřidla 
sloužícího k správnému stanovení ceny podle ujeté vzdálenosti. 
Blíže viz vysvětlení k obecné připomínce. 

 K bodu 30. 
Požadujeme § 21 odst. 6 písm. b) bod 2. doplnit 
následujícím způsobem: 
„řidiči, který přepravu provede, kterými jsou jeho jméno a 
příjmení, číslo průkazu řidiče taxislužby, a“ 
  

Vysvětleno 
 
Ani na dokladu o přepravě jakožto výstupu z taxametru se číslo 
průkazu řidiče taxislužby neuvádí, není proto důvod jej uvádět 
v případě objednávky učiněné přes aplikaci.  
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Zdůvodnění: 
Má-li být smyslem navrhovaných požadavků v tomto 
odstavci konkretizace řidiče, pak je zcela účelné doplnit 
tyto údaje o číslo průkazu řidiče taxislužby. Toto číslo 
zcela přesně identifikuje řidiče, je nezaměnitelné a 
podpůrně znesnadňuje stávající nekalé praktiky vykonávat 
práci řidiče taxislužby neoprávněnými osobami. 
V uvedené souvislosti by se navrhovatel zákona měl také 
zabývat otázkou, jak bude stát reagovat v případě zjištění 
porušení tohoto odstavce tím, že místo řidiče, který měl 
podle sdělených údajů provést přepravu, přijede zcela 
jiný a neoprávněný řidič. Tato situace se v praxi zcela 
běžně vyskytovala při krátkém působení „UBERU“ na 
území města Brna. Kromě řidiče by jistě měl být postižen 
též řidič, který požadovanou přepravu nevykonal a předal 
své údaje neoprávněné osobě, a dále též zprostředkovatel 
přepravy. 

Pokud by přepravu poskytl jiný řidič, než bylo zákazníkovi 
oznámeno prostřednictvím aplikace, nebyly by naplněny 
předpoklady podle § 21 odst. 6, a při přepravě by tak musely být 
splněny všechny povinnosti podle § 21 odst. 4.  
 
Pro ověřování této skutečnosti kontrolními orgány jsou ostatní 
uváděné údaje dostatečné a pro tyto účely není potřeba 
prostřednictvím aplikace sdělovat i číslo průkazu řidiče 
taxislužby. 
 

 K bodu 30 
Požadujeme § 21 odst. 9 doplnit o text 
 (9) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení a 
náležitosti záznamu o provozu vozidla taxislužby, 
náležitosti záznamu o přepravě, knihy taxametru,  dokladu 
o přepravě, potvrzení o přepravě a způsob řádné obsluhy 
taxametru.“. 
Zdůvodnění: 
Viz výše v připomínce č. 5). 

Vysvětleno 
 
Viz vypořádání připomínky k bodu 26. 

 § 21a odst. 1 písm. b) 
Z uvedeného ustanovení požadujeme odstranit text „… 
vlastník nebo …“. 
Zdůvodnění: 
Pro provozování vozidla taxislužby je zásadní, aby 
dopravce byl registrován jako provozovatel vozidla, 

Akceptováno jinak 
Ustanovení 21a odst. 1 písm. b) bude upraveno následovně: 
 

§ 21a 
(1) Dopravní úřad zapíše vozidlo do evidence vozidel 
taxislužby na základě žádosti dopravce, pokud 
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neboť to je osoba, která užívá vozidlo v silničním 
provozu. Rozhodně nepostačuje, aby dopravce 
v taxislužbě byl pouze vlastníkem vozidla taxislužby, 
zatímco provozovatelem vozidla by byl někdo zcela jiný, 
tj. nikoliv dopravce v taxislužbě. Důsledkem toho by 
mohlo být zneužívání výhod vozidel taxislužby 
označených střešní svítilnou TAXI v silničním provozu 
provozovatelem vozidla (není dopravcem v taxislužbě), 
jako například vyhrazené silniční pruhy, možnost vjezdu 
do dopravně-omezené zóny v centru města apod. Tato 
možnost by také mohla navádět k provozování 
neoprávněné taxislužby. 

 
b) dopravce je zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla 
v registru vozidel podle zákona upravujícího podmínky 
provozu vozidel na pozemních komunikacích14), 
 
b) je dopravce podle zápisu v registru silničního vozidel14) 
provozovatelem vozidla, 
 
 

 K bodu 35, k bodu 39 a k bodu 47.  
Tyto body zrušit, neboť se týkající evidenční nálepky 
vozidla taxislužby, kterou považujeme za nadbytečný 
nástroj v oblasti regulace taxislužby, měl by být 
ponechán současný stav při označení vozidla taxislužby. 
Popř. upravit – viz připomínka č. 4). 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Viz vypořádání k připomínce k bodu 24. 

 § 21c  
Požadujeme na konec odstavce 1 vložit text:  
„Je-li žadatelem cizinec, k žádosti předloží povolení 
k zaměstnání nebo zaměstnaneckou kartu podle 
zvláštního právního předpisu.“ 
Zdůvodnění: 
V poslední době se množí případy žádostí o udělení 
oprávnění řidiče taxislužby osob – cizinců ze třetích 
zemí. Za stávajícího stavu cizinec obdrží oprávnění 
vykonávat jako zaměstnanec pracovní činnost, aniž by 
stát kontroloval, zda dotyčná osoba má pracovní 
povolení. Při silniční kontrole orgánů státního odborného 
dozoru nelze tento protiprávní stav zjistit. 

Vysvětleno 
 
Podle příslušných právních předpisů, zejména zákona o 
zaměstnanosti, se povolení k zaměstnání nebo zaměstnanecká 
karta nevyžaduje u každého cizince, ale je stanovena řada 
výjimek z této povinnosti. Dopravní úřady však nejsou 
kompetentní k tomu, aby posuzovaly, zda jsou v konkrétním 
případě naplněny předpoklady pro uplatnění takové výjimky či 
zda je namístě zamítnout žádost o udělení oprávnění řidiče 
taxislužby z důvodu absence povolení k zaměstnání či 
zaměstnanecké karty. Navíc by pozbytí povolení k zaměstnání 
mělo být v takovém případě důvodem k odnětí oprávnění řidiče 
taxislužby, což by bylo v praxi těžko realizovatelné, neboť 
subjekty vykonávající státní odborný dozor nejsou způsobilé si 
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tuto skutečnost při kontrole v terénu ověřovat. Připomínku 
nelze akceptovat rovněž z důvodu, že by tím vznikl rozpor 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí, dle jehož názoru nelze 
souhlasit s tvrzením, že okamžik podání žádosti o oprávnění 
řidiče taxislužby je jediným okamžikem, kdy je možné ze strany 
státu zkontrolovat, zda je cizinec – občan třetí země na území 
ČR oprávněn pracovat.  Státní úřad inspekce práce (dále jen 
SÚIP) nebo oblastní inspektoráty práce a celní úřady jsou podle 
ustanovení § 126 zákona č. 435/2004 Sb.,  o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, oprávněny kontrolovat, zda cizinec 
vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě 
pracovněprávního vztahu a zda ji vykonává v souladu s 
vydaným povolením k zaměstnání, zaměstnaneckou kartou, 
kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance, povolením 
k pobytu vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného 
jiným členským státem Evropské unie nebo modrou kartou, 
jsou-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadovány. Toto 
kontrolní oprávnění tedy nemůže náležet jiným orgánům, např. 
dopravním úřadům udělujícím oprávnění řidiče 
taxislužby.  V některých případech se může dokonce jednat o 
situaci, kdy zaměstnaneckou kartu žadatel o oprávnění řidiče 
taxislužby dosud ani nemá, jelikož pobývá (legálně) na území 
ČR za jiným účelem pobytu a v průběhu tohoto pobytu si o 
oprávnění řidiče taxislužby žádá. Vzhledem k výše uvedenému 
by tedy měl být uplatněn postup, který již nyní umožňuje zákon 
o zaměstnanosti, a to, bude-li při kontrole dopravního úřadu 
shledáno podezření na spáchání přestupku nelegální práce, aby 
orgány provádějící tuto kontrolu daly podnět SÚIP, oblastním 
inspektorátům práce či celním úřadům.  

 K bodu 46. 
Požadujeme vypustit povinnost vracet průkaz řidiče 
taxislužby, který pozbyl platnosti uplynutím doby, na 

Vysvětleno 
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kterou bylo řidiči uděleno oprávnění řidiče taxislužby 
(§ 21c odst. 6 písm. a)).  
Zdůvodnění:  
Často se jedná o případy, kdy tato osoba již taxislužbu 
neprovozuje, pracuje v zahraniční, neplatný průkaz jako 
nepotřebný doklad někde založila. Zcela zbytečně zde 
potom vzniká povinnost vést s danou osobou přestupkové 
řízení, s velice nejasným výsledkem. Jedná se o dle 
našeho názoru o zbytečnou administrativu, neboť řidič 
s neplatným průkazem nemůže a nesmí taxislužbu 
provozovat, a to bez ohledu na to, zda tento neplatný 
doklad odevzdal nebo nikoliv. 

Jedná se o úřední doklad, který prokazuje určité oprávnění. I 
neplatný průkaz by mohl být zneužíván, zákazník si zpravidla 
není schopen zkontrolovat, zda se jedná o platný či neplatný 
doklad. Je proto žádoucí, aby byl neplatný doklad odevzdán 
zpět úřadu. Nejedná se jen o případy uplynutí doby jeho 
platnosti, ve kterých je neplatnost možné na první pohled 
dovodit z data uvedeného na průkazu, ale průkaz řidiče 
taxislužby může pozbýt platnost i z jiných důvodů a v takových 
případech tato skutečnost není přímo z průkazu seznatelná.  

 K bodu 53.  
V § 21e odst. 1 písm. a), za slova „poskytnuta 
podnikatelem v silniční dopravě“ doplnit nová slova „ 
…,který provozuje taxislužbu“. 
Zdůvodnění: 
Zákon by měl výslovně stanovit, že zprostředkovatel 
taxislužby musí zajistit, aby jím zprostředkovaná 
přeprava byla poskytnuta podnikatelem v silniční 
dopravě, který provozuje taxislužbu (nikoliv tedy jen 
„podnikatelem v silniční dopravě“, kterým může být 
např. dopravce provozující jen příležitostnou osobní 
dopravu, nikoliv taxislužbu). 

Akceptováno jinak 
 
Připomínce bude vyhověno, ale bude zvolena přiléhavější 
formulace. 

 K bodům 76 a 87 
Požadujeme v § 34e odst. 1 písm. b) a § 34e odst. 2 písm. 
k) doplnit za slovo „užije“ text: 
 „v provozu na pozemních komunikacích“ 
Zdůvodnění: 
Jedná se o soulad s pojmem ze zákona o provozu na 
pozemních komunikacích, přičemž navrhované samotné 

Vysvětleno 
 
Jedná se o standardní formulaci užívanou v celém zákoně o 
silniční dopravě, navíc úprava se týká například i sněžných 
skútrů, které jsou užívány i v terénu, tedy mimo pozemní 
komunikace. 
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slovo „užije“ není pro tento případ dostatečně 
vypovídající. 
 

 K bodu 94 a dalším 
Požadujeme doplnit znění § 35 o přestupek dopravce: 
„Dopravce užije v provozu na pozemních komunikacích 
malé vozidlo, které není vozidlem taxislužby, označené 
svítilnou podle § 21 odst. 4 písm. a) bodu 1 nápisem TAXI 
nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením.“ 
Zdůvodnění: 
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. Stávající znění § 34e definuje přestupek 
fyzické osoby 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. 
(Nově je navrhovaná úprava textu tohoto odstavce, ale 
pouze ve stejném smyslu.) Žádný předpis však neřeší 
situaci, kdy dopravce v taxislužbě, který například 
provozuje smluvní taxislužbu, označí vozidlo, které není 
vozidlem taxislužby a údajně toto vozidlo užívá k jinému 
účelu než k provozování 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, zatímco o označení vozidel rozhoduje 

Vysvětleno  
Za neoprávněné užití takto označeného vozidla lze postihnout 
řidiče, což je podle našeho názoru dostatečné. 
 
Požadované zakotvení postihu dopravce by bylo prakticky 
nevyužitelné, neboť by bylo obtížné prokázat, že se jednalo o 
podnikatelskou činnost, při které byl řidič pověřen k jiné 
činnosti než provozování taxislužby, navíc jen v případě, že 
byla tato činnost vykonána vozidlem, které není evidováno jako 
vozidlo taxislužby. 
 
Pokud však dopravce použije neevidované vozidlo 
k provozování taxislužby, je toto porušení sankciovatelné podle 
§ 35 odst. 2 písm. u). 
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vždy podnikatel. Podle stávajícího práva je tak podnikatel 
- viník právně nepostižitelný, zatímco řidič, který si chce 
zachovat zaměstnání a nemá možnost tuto skutečnost 
ovlivnit, je trestán za spáchaný přestupek. Podobná 
situace se též vyskytuje v oblasti provozování taxislužby 
vozidlem cestujícího, kdy dopravce označí doprovodné 
vozidlo, které není vozidlem taxislužby, způsobem 
zaměnitelným s vozidlem taxislužby a jeho řidič je 
následně trestán za uvedený přestupek. 

 K bodu 120.  
Navrhuje se z tohoto zákonného ustanovení vypustit slovo 
“opakovaně“. 
Zdůvodnění: 
Zprostředkovateli taxislužby lze podle tohoto bodu 
(nového § 35 odst. 9 zákona o silniční dopravě) za 
přestupek uložit zákaz činnosti od 6 měsíců do 3 let. 
Podmínkou ovšem je, že zprostředkovateli taxislužby byl 
v posledních  
5 letech opakovaně uložen správní trest za přestupek 
podle odstavce 6. Slovo opakovaně bude v praxi činit 
problémy. Co je to opakované uložení správního trestu? 
Kolikrát musí být správní trest uložen, abychom mohli 
hovořit o jeho opakovaném uložení? Navrhuje se toto 
zákonné ustanovení přeformulovat tak, že správní trest 
zákazu činnosti lze uložit za situace, kdy 
zprostředkovateli taxislužby byl v posledních 5 letech 
uložen správní trest za přestupek podle odstavce 6, tedy 
stačí pouze jednou spáchat přestupek a uložit za něj jeden 
správní trest, a pak už bude možné uložit správní trest 
zákazu činnosti. Odpadne tím problém s definicí termínu 
„opakovaně“. Vychází se zde z předpokladu, že 
přestupky uvedené v § 35 odst. 6 jsou velmi závažné, a 

Akceptováno jinak 
 
Opakovaným uložením správního trestu je vyjádřeno, že se tak 
stalo dvakrát nebo vícekrát. Znění daného ustanovení 
upřesníme následovně 
 
„ …, kterému byl v posledních 5 letech nejméně dvakrát uložen 
správní trest za přestupek podle odstavce 6.“. 
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pokud se jich zprostředkovatel opět (podruhé) dopustí, 
přestože již za to byl v minulosti (jednou) postižen, měla 
by zde být možnost uložit zákaz činnosti (tj. nečekat na 
opakované ukládání správních trestů jako podmínku pro 
následné uložení trestu zákazu činnosti). 

Správa státních 
hmotných rezerv 

K § 1 odst. 2 
 
Požadujeme doplnit za slova „bezpečnostními sbory“ 
slova „a prostředky státních hmotných rezerv“. 
 
Důvodová zpráva, II. Zvláštní část, K čl. I, K bodu 1 
 
Za větu „Výše uvedené značně sníží zátěž Hasičského 
záchranného sboru České republiky např. při dopravě 
pohonných hmot pro vlastní vozový park.“ doplnit text, 
který zní:  
„Správa státních hmotných rezerv, v rámci své 
působnosti, ve státních hmotných rezervách provozuje 
přepravní techniku, která při přípravě na řešení 
krizových situací a při jejich řešení je připravena mj. i 
na přepravu nebezpečných věcí a tato činnost je 
v rámci pravidelných cvičení prověřována. S ohledem 
na povahu přepravních prostředků ve státních 
hmotných rezervách je důvodné, aby této technice byla 
udělena výjimka z povinností stanovených zákonem o 
silniční dopravě při přepravě nebezpečných věcí při 
jejich použití pro plnění úkolů, pro které byly 
pořízeny. Např. značná část státních hmotných rezerv 
je vytvořena pro Hasičský záchranný sbor České 
republiky a ten ji v souladu s ustanovením §4a zákona 
č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných 
rezerv, ve znění pozdějších předpisů, pravidelně 

Vysvětleno 
Odpovědným subjektem za dodržování povinností při přepravě 
nebezpečných dle zákona o silniční dopravě a dohody ADR je 
s ohledem na § 1 odst. 2 a § 23 odst. 2 zákona o silniční dopravy 
ten, kdo provozuje konkrétní silniční dopravu – dopravce. 
Zákon o silniční dopravě a související právní předpisy 
nestanovují žádné povinnosti při přepravě nebezpečných věcí 
provozovateli vozidla. Pokud techniku a hmotné rezervy, které 
jsou podle § 4a zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy 
státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, ve 
vlastnictví Správy státních hmotných rezerv, používá Hasičský 
záchranný sbor, provádí konkrétní přepravu nebezpečných věcí 
Hasičský záchranný sbor a nikoliv Správa státních hmotných 
rezerv. Na takovou přepravu se tedy uplatní nově rozšiřovaná 
výjimka pro Hasičský záchranný sbor a příslušná ustanovení 
zákona o silniční dopravě týkající se přepravy nebezpečných 
věcí se na ni vztahovat nebudou.  
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používá při řešení mimořádných událostí společně 
s dalšími základními složkami IZS. Neudělení výjimky 
by mohlo omezit akceschopnost Hasičského 
záchranného sboru České republiky a dalších 
základních složek IZS.“. 
 
Důvodová zpráva, II. Zvláštní část, K čl. I., K bodu 1, věta 
poslední 
 
Za slova „bezpečnostní sbory“ doplnit slova „a prostředky 
státních hmotných rezerv“. 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů 

K bodu 30 § 21 odst. 8 písm. a 
Požadujeme upravit návrh tak, aby byly odstraněny 
duplicity vznikající na základě jiných právních předpisů 
(zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla). 
Odůvodnění: 
Upozorňujeme, že zdraví/život osoby převážené vozidlem 
taxislužby je primárně kryto z pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla na základě zákona č. 168/1999 Sb., 
stejně tak i věci, které má tato osoba na sobě nebo u sebe. 
Bude-li vozidlo taxislužby poškozeným vozidlem, pak je 
taková újma hrazena buď z pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla viníka, nebo z garančního fondu. V 
případě, že vozidlo taxislužby bude škodícím vozidlem, 
pak bude újma hrazena z pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla taxislužby, a to z titulu osoby převážené vozidlem, 
rozdílné od řidiče. Diskutabilní budou pouze věci uložené 
v zavazadlovém prostoru. 
Primárně by tedy toto povinné pojištění krylo toliko škodu 
na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i 

Akceptováno jinak 
 
Od nově navrhované povinnosti mít sjednáno pojištění, které by 
se vztahovalo na přepravu vozidlem cestujícího, bude upuštěno. 
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na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou 
právě škody způsobené na věci, kterou měla tímto 
vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na 
sobě nebo u sebe. 

 K bodu 30 § 21 odst. 8 písm. a 
Požadujeme vložit ustanovení, které založí právo 
pojistitele vypovědět pojištění ve specifických, zákonem 
stanovených případech, či v omezených případech 
odstoupit od smlouvy. 
Odůvodnění: 
Dle § 2781 OZ, má pojistitel právo odstoupit od smlouvy 
nebo vypovědět povinné pojištění, jen pokud to jiný zákon 
připouští. Proto požadujeme vložit do návrhu novely 
ustanovení obsahující důvody, za kterých může pojistitel 
pojistnou smlouvu vypovědět či od ní odstoupit. Do 
účinnosti OZ pojistitel toto právo v případě tohoto 
pojištění měl a tato praxe se osvědčila. 
Jeden z výpovědních důvodů by měl navazovat na 
ustanovení § 2805 písm. b) OZ a dát pojišťovně možnost 
výpovědi v případě, že došlo k pojistné události. Pojistná 
událost sama o sobě samozřejmě neznamená, že 
pojišťovna bude mít zájem na výpovědi pojistné smlouvy. 
Avšak celkové zhoršení škodního průběhu a tedy nárůst 
pojistného rizika může pro pojišťovnu znamenat 
nemožnost takovou míru pojistného rizika nadále nést, 
případně potřebu ji promítnout do ceny pojistného. 
Aby mohla pojišťovna dodržet solventnostní a 
obezřetnostní požadavky, které jsou na ni kladeny 
evropskou i národní legislativou, musí mít možnost 
hodnotit riziko, a není-li schopna ho v daném případě nést, 

Akceptováno jinak 
 
Od nově navrhované povinnosti mít sjednáno pojištění, které by 
se vztahovalo na přepravu vozidlem cestujícího, bude upuštěno. 
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musí mít možnost smluvní vztah ukončit. S nárůstem 
pojistných limitů a stále vyššími nároky na odškodnění 
přichází čím dál častěji potřeba pojistitele aktivně reagovat 
na tento vývoj, což je mu aktuálně znemožněno. 
Také by měla mít pojišťovna umožněno vypovědět 
pojištění ke konci pojistného období (§ 2807 OZ). Jelikož 
pojištěný subjekt bude mít informaci o výpovědi 
dostatečně dopředu, má dostatek času na sjednání pojistné 
smlouvy u jiné pojišťovny. 
Rovněž považujeme za žádoucí, aby pojišťovna měla 
možnost vypovědět pojištění v případech uvedených v § 
2791 až 2793 OZ ve vazbě na zvýšení pojistného rizika, 
resp. porušení povinnosti oznámit zvýšení pojistného 
rizika. Další možné výpovědní důvody mohou být 
předmětem diskuze předkladatele s ČAP. 
Co se týče zakotvení možnosti odstoupení od smlouvy, 
požadujeme doplnit právo odstoupení pojistitele 
v případech podle § 2808 OZ, tedy dojde-li k porušení 
povinnosti k pravdivým sdělením. 
Již v současné době můžeme najít obdobné 
zakotvení práva pojišťovny vypovědět pojistnou 
smlouvu ze specifických důvodů (přičemž výpovědní 
důvody jsou stanovovány s přihlédnutím ke 
specifikům dané činnosti) např. v zákoně č. 159/1999 
Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu 
některých činnosti v oblasti cestovního ruchu nebo 
v návrhu zákona o bezpečnostní činnosti. 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů České 
republiky 

K bodu 30 § 21 odst. 8 písm. a 
Požadujeme upravit návrh tak, aby byly odstraněny 
duplicity vznikající na základě jiných právních předpisů 

Akceptováno jinak 
 
Od nově navrhované povinnosti mít sjednáno pojištění, které by 
se vztahovalo na přepravu vozidlem cestujícího, bude upuštěno. 
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(zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla). 
Odůvodnění: 
Upozorňujeme, že zdraví/život osoby převážené vozidlem 
taxislužby je primárně kryto z pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla na základě zákona č. 168/1999 Sb., 
stejně tak i věci, které má tato osoba na sobě nebo u sebe. 
Bude-li vozidlo taxislužby poškozeným vozidlem, pak je 
taková újma hrazena buď z pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla viníka, nebo z garančního fondu. V 
případě, že vozidlo taxislužby bude škodícím vozidlem, 
pak bude újma hrazena z pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla taxislužby, a to z titulu osoby převážené vozidlem, 
rozdílné od řidiče. Diskutabilní budou pouze věci uložené 
v zavazadlovém prostoru. 
Primárně by tedy toto povinné pojištění krylo toliko škodu 
na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i 
na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou 
právě škody způsobené na věci, kterou měla tímto 
vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na 
sobě nebo u sebe. 

 K bodu 30 § 21 odst. 8 písm. a 
Požadujeme vložit ustanovení, které založí právo 
pojistitele vypovědět pojištění ve specifických, zákonem 
stanovených případech, či v omezených případech 
odstoupit od smlouvy. 
Odůvodnění: 
Dle § 2781 OZ, má pojistitel právo odstoupit od smlouvy 
nebo vypovědět povinné pojištění, jen pokud to jiný zákon 
připouští. Proto požadujeme vložit do návrhu novely 

Akceptováno jinak 
 
Od nově navrhované povinnosti mít sjednáno pojištění, které by 
se vztahovalo na přepravu vozidlem cestujícího, bude upuštěno. 
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ustanovení obsahující důvody, za kterých může pojistitel 
pojistnou smlouvu vypovědět či od ní odstoupit. Do 
účinnosti OZ pojistitel toto právo v případě tohoto 
pojištění měl a tato praxe se osvědčila. 
Jeden z výpovědních důvodů by měl navazovat na 
ustanovení § 2805 písm. b) OZ a dát pojišťovně možnost 
výpovědi v případě, že došlo k pojistné události. Pojistná 
událost sama o sobě samozřejmě neznamená, že 
pojišťovna bude mít zájem na výpovědi pojistné smlouvy. 
Avšak celkové zhoršení škodního průběhu a tedy nárůst 
pojistného rizika může pro pojišťovnu znamenat 
nemožnost takovou míru pojistného rizika nadále nést, 
případně potřebu ji promítnout do ceny pojistného. 
Aby mohla pojišťovna dodržet solventnostní a 
obezřetnostní požadavky, které jsou na ni kladeny 
evropskou i národní legislativou, musí mít možnost 
hodnotit riziko, a není-li schopna ho v daném případě nést, 
musí mít možnost smluvní vztah ukončit. S nárůstem 
pojistných limitů a stále vyššími nároky na odškodnění 
přichází čím dál častěji potřeba pojistitele aktivně reagovat 
na tento vývoj, což je mu aktuálně znemožněno. 
Také by měla mít pojišťovna umožněno vypovědět 
pojištění ke konci pojistného období (§ 2807 OZ). Jelikož 
pojištěný subjekt bude mít informaci o výpovědi 
dostatečně dopředu, má dostatek času na sjednání pojistné 
smlouvy u jiné pojišťovny. 
Rovněž považujeme za žádoucí, aby pojišťovna měla 
možnost vypovědět pojištění v případech uvedených v § 
2791 až 2793 OZ ve vazbě na zvýšení pojistného rizika, 
resp. porušení povinnosti oznámit zvýšení pojistného 
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rizika. Další možné výpovědní důvody mohou být 
předmětem diskuze předkladatele s ČAP. 
Co se týče zakotvení možnosti odstoupení od smlouvy, 
požadujeme doplnit právo odstoupení pojistitele 
v případech podle § 2808 OZ, tedy dojde-li k porušení 
povinnosti k pravdivým sdělením. 
Již v současné době můžeme najít obdobné zakotvení 
práva pojišťovny vypovědět pojistnou smlouvu ze 
specifických důvodů (přičemž výpovědní důvody jsou 
stanovovány s přihlédnutím ke specifikům dané činnosti) 
např. v zákoně č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách 
podnikání a o výkonu některých činnosti v oblasti 
cestovního ruchu nebo v návrhu zákona o bezpečnostní 
činnosti. 
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Připomínky připomínkových míst uvedených v článku 5 odst. 1 legislativních pravidel vlády, s nimiž podle článku 5 odst. 7 Legislativních 

pravidel vlády nemůže vzniknout rozpor 
 
Hospodářská 
komora 

A. Zásadní obecná připomínka 
1) Novela zákona upravuje stávající legislativu tak, že 
řidiči taxislužby využívající digitální platformy 
poskytované zprostředkovateli taxislužby budou moci 
legálně fungovat při zachování tohoto způsobu 
poskytování (resp. zprostředkovávání) přepravy. Novela 
však není skutečnou deregulací této oblasti poskytování 
taxislužby, neboť zachovává stávající bariéry pro vstup 
na příslušný trh, jako např. případná povinnost řidičů 
složení zkoušky z místopisu, povinnost označení vozidel 
taxislužby (byť formou evidenční nálepky) či povinná 
registrace vozidel taxislužby do příslušné evidence. 
Novela zákona zavádí nové povinnosti kontroly pro 
provozovatele digitální platformy (zprostředkovatele 
taxislužby) ohledně následné kontroly řidičů taxislužby, a 
to i v době poté, co řidič (uživatel digitální platformy) 
případně prokáže zprostředkovateli taxislužby splnění 
všech stávajících i nově stanovených zákonných 
podmínek kladených na dopravce provozující taxislužbu. 
Podmínky, které novela zavádí, jsou potom ze strany 
zprostředkovatele taxislužby reálně neproveditelné, 
vzhledem k tomu, že jejich řádné plnění by vyžadovalo 
nepřetržitý osobní dozor zprostředkovatele taxislužby nad 
každým jednotlivým řidičem používajícím jeho digitální 
platformu. Zprostředkovatel taxislužby tak potenciálně 
může být sankcionován velmi tvrdými pokutami za 
pochybení na straně provozovatele taxislužby, aniž by 
vzhledem ke zprostředkovatelskému charakteru činnosti 

Vysvětleno 
 
Projednávaným návrhem novely zákona předkladatel 
nepřistoupil k deregulaci taxislužby, ale k její dílčí liberalizaci. 
 
K dalšímu prohloubení liberalizace bude přistoupeno ve 
srovnání se zněním návrhu zaslaným do mezirezortního 
připomínkového řízení i tím, že bude upuštěno od možnosti obcí 
vyžadovat zkoušky z obsluhy taxametru. Zmocnění obcí 
k požadování zkoušek z místopisu však zůstane zachována. 
 
Novela nově upravuje institut zprostředkovatele taxislužby, 
kterému dává určité povinnosti (zejména povinnost 
zprostředkovat pouze legální taxislužbu), ale zároveň zakotvuje 
nástroje, které budou zprostředkovatelům plnění jejich 
povinností usnadňovat, např. zveřejňování údajů o platnosti 
průkazu řidiče taxislužby a údajů o evidenci vozidla taxislužby. 
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měl reálnou možnost ovlivnit plnění povinností řidiči 
taxislužby využívajícími jeho služby. 

 2) Tento zákon tak, jak je navržen dle našeho názoru 
nesjednocuje podmínky v oblasti taxislužby, ale 
rozděluje ji na čtyři druhy z dosavadních tří. V žádném 
případě nedochází k liberalizaci taxislužby, ale k většímu 
chaosu, kde budou čtyři režimy taxislužby a to bude mít 
negativní dopad jak na kontrolní orgány, tak i na samotné 
zákazníky, kteří nebudou a nemohou vnímat rozdíly tak, 
jak je vnímá předkladatel tohoto zákona. Opět musíme 
varovat před zákonem, který nejen, že nic nenarovnává, 
ale ani nic neřeší. 

Vysvětleno 
 
Návrh novely nerozděluje taxislužbu na čtyři druhy. I nadále 
zůstane zachována jedna taxislužba, k jejímuž provozování 
bude i nadále zapotřebí příslušná koncese dopravce, oprávnění 
řidiče taxislužby a která bude moct být provozována pouze 
evidovaným vozidlem taxislužby nebo vozidlem cestujícího. 
 
Dílčí liberalizace spočívá v úlevách od povinnosti označit 
vozidlo střešní svítilnou a povinnosti použít taxametr, a to 
pouze je-li přeprava poskytnuta na základě předchozí písemné 
smlouvy se stanovenými náležitostmi nebo na základě 
objednávky učiněné elektronickými prostředky při splnění 
všech stanovených požadavků (zejm. sdělení konečné ceny za 
přepravu). Jedná se o situace, ve kterých není důvodné trvat na 
označení vozidla taxislužby střešní svítilnou, která slouží 
primárně k seznatelnosti vozidla potenciálními zákazníky, ani 
na použití taxametru jakožto stanoveného měřidla, který slouží 
k řádnému stanovení ceny podle ujeté vzdálenosti. 

 3) Navrhujeme problematiku taxislužby upravit 
v samostatném zákoně. 
Odůvodnění:  
Velice podrobná úprava pro taxislužbu ovlivňuje i 
normální příležitostnou přepravu osob, přičemž se jedná o 
dva poměrně odlišné druhy podnikání a provozu, přičemž 
dopravci, kteří provozují normální příležitostnou dopravu, 
musí plnit komplikovanější povinnost taxislužby – 
evidenci vozidel, nálepky, průkaz řidiče taxi atd. Přičemž 

Vysvětleno 
 
Taxislužba je jednou z forem silniční dopravy, vztahují se na ni 
i ustanovení zákona o silniční dopravě, která jsou formulována 
obecně a jsou společná pro všechny formy silniční dopravy. 
Speciální úprava je obsažena jen v několika málo ustanoveních 
tohoto zákona. Vyčleňovat úpravu taxislužby do separátního 
zákona by v tuto chvíli nebylo účelné. 
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paradoxně u velkých aut a příležitostné dopravy tyto 
povinnosti nemají.  

 4) Není jasné, proč dochází k úpravě přeprav 
nebezpečných věcí nad rámec dohody ADR. Dohoda ADR 
má úpravu dostatečnou a není nutné povinnosti dopravce 
opakovat v zákoně  
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony. 
Např.: „(4) Řidič vozidla je při přepravě nebezpečných 
věcí v souladu s Dohodou ADR povinen 
a) provádět přepravu dopravní jednotkou vybavenou 
písemnými pokyny, osvědčením o školení řidiče 
přepravujícího nebezpečné věci a osvědčením o schválení 
vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí,“.  
Výkladově to znamená, že snad podlimit není přeprava 
v souladu s Dohodou ADR? 
„b) provádět přepravu dopravní jednotkou označenou 
bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k 
nákladu,“. 
Dtto to znamená, že musí být označen tahač a návěs 
bezpečnostními značkami? 
Novela spíše stav komplikuje a znepřehledňuje, takže je 
to spíše ke škodě. Laik z toho např. pochopí, že když je 
to ADR přeprava (oranžové tabulky), tak má mít na autě 
bezpečnostní značky (což není pravda). 

Vysvětleno 
 
Povinnosti se neopakují, ani nerozšiřují, ale pouze se u 
povinností, u kterých přímo z Dohody ADR neplyne, kdo je 
jejich nositelem, váží k řidiči (tak jako je tomu již nyní např. u 
dopravce) tak, aby bylo možné řidiče i za porušení těchto 
povinností postihovat. Usnadní se tím orientace nositelů těchto 
povinností a bude zřejmé, kdo za co odpovídá. 

 B. Zásadní konkrétní připomínky 
1. Připomínka k § 2 odst. 10  
Požadujeme text upravit takto:  

Vysvětleno 
 
Vyhověním tomuto požadavku by došlo ke zneužívání tohoto 
institutu, tak jako tomu bylo v minulosti, a obcházení 
požadavků na provozování taxislužby. Povolení příležitostné 
osobní silniční dopravy malými vozidly by vedlo k tomu, že by 
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„(10) Příležitostná osobní silniční doprava je neveřejná 
osobní doprava pro cizí potřeby, která není taxislužbou 
nebo linkovou osobní dopravou nebo mezinárodní 
kyvadlovou dopravou a kterou se na základě předchozí 
objednávky zajišťuje přeprava osob včetně jejich 
zavazadel vozidly určenými k přepravě.“ 
a) nejvýše 9 osob včetně řidiče, jedná-li se o mezinárodní 
dopravu, nebo 
b) více než 9 osob včetně řidiče.“ 
Odůvodnění:  
Praxe ukazuje, že je potřeba oddělit tak, jak to bylo do roku 
2012, taxislužbu od příležitostné osobní dopravy, kterou 
provozují dopravci velkých vozidel, jako součást běžné 
zájezdové dopravy nejen mezinárodní, ale i vnitrostátní.  
 

se do této kategorie přesunuly všechny přepravy objednávané 
elektronickými prostředky (přepravy typu Uber), což by bylo 
zcela v rozporu s koncepcí novely zákona a i požadavky 
Hospodářské komory. Záměrem tohoto návrhu zákona je, aby 
řidiči a dopravci v taxislužbě museli splňovat stejné základní 
povinnosti nezávisle na tom, jestli provozují přepravu na 
základě předchozí smlouvy nebo nikoliv. 
 
Ministerstvo dopravy považuje v současné době pro dopravce 
v zájezdové dopravě za největší komplikaci nutnost, aby 
například u zájezdu z Prahy do Karlových Varů a zpět, měl řidič 
složenou zkoušku z místopisu v obou těchto městech. Na 
základě připomínek Hospodářské komory a dalších 
připomínkových míst bude však zmocnění pro obce stanovit 
zkoušku z místopisu zrušeno, což spolu se zjednodušením 
uzavírání elektronických smluv o přepravě povede k tomu, že 
pro dopravce bude poskytování zájezdů malými vozidly 
mnohem jednodušší, byť se formálně bude i nadále jednat o 
taxislužbu. 

 2. Připomínka k § 3 odst. 1  
Požadujeme doplnit možnost dočasného, krátkodobého 
provozu vozidla s cizí SPZ (včetně odpovídající úpravy § 
35) takto: 
„(1) Tuzemský dopravce je povinen 
a) provozovat silniční dopravu vozidlem, kterému byla 
přidělena státní poznávací značka České republiky a které 
je zapsáno v registru silničních vozidel podle zvláštního 
právního předpisu14). V případě potřeby může dopravce 
provozovat vozidlo s netuzemskou státní poznávací 
značkou max. 30 dnů.“ 

Vysvětleno 
 
Zavedení možnosti provozovat silniční dopravu s vozidlem, 
které není zapsáno v registru silničních vozidel, by mohlo mít 
negativní dopad z hlediska výběru silniční daně, resp. mohlo by 
být cestou, jak se placení této daně vyhýbat. V této souvislosti 
by bylo nutné tuto problematiku projednat s Ministerstvem 
financí a řádně prověřit i z dalších hledisek. K požadované 
změně proto nelze přistoupit v rámci této novely, ale 
předmětnou otázkou se budeme zabývat v rámci přípravy příští 
novelizace zákona č. 111/1994 Sb., která je zařazena do Plánu 
legislativních prací vlády na rok 2019 s termínem předložení 
vládě v červnu 2019. 
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Odůvodnění:  
V praxi často vznikají důvody, kdy podnikatel musí použít 
vozidlo, které je registrované mimo území ČR. Jedná se o 
případy přidělení náhradního vozidla v rámci 
reklamačního řízení nebo opravy nebo při krátkodobé 
výpomoci při nedostatku vlastních kapacit na dobu, než si 
podnikatel nové vozidlo zakoupí a řádně v ČR registruje. 

 

 3. Připomínka k § 21 odst. 2; § 21a odst. 1 písm. b) 
a c); § 21d odst. 1 písm. a) + všechna související 
ustanovení 
Požadujeme text upravit takto:  
„§ 21 
(2) Dopravce při provozování taxislužby nesmí použít 
vozidlo taxislužby, které pro něj není zapsáno v evidenci 
vozidel taxislužby. Dopravce je povinen zajistit, aby 
vozidlem taxislužby, které je pro něj zapsáno v evidenci 
vozidel taxislužby, neprovozovala taxislužbu jiná osoba.“ 
„§ 21a 
(1) Dopravní úřad zapíše vozidlo do evidence vozidel 
taxislužby na základě žádosti dopravce, pokud 
… 
b) dopravce je zapsán jako vlastník nebo provozovatel 
vozidla v registru vozidel podle zákona upravujícího 
podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích,  
c) vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro 
jiného dopravce a“ 
„§ 21d 

Vysvětleno 
 
Je nezbytné zachovat stávající úpravu, neboť je nutné, aby byl 
vždy podle vozidla jednoznačně určitelný dopravce, který 
přepravu provádí. 
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(1) Řidič je k výkonu práce řidiče taxislužby povinen užít 
a) vozidlo taxislužby, které je zapsáno v evidenci vozidel 
taxislužby pro něj, pokud je sám dopravcem, nebo pro 
dopravce, k němuž má vztah podle § 21 odst. 3 písm. a) 
bodu 1, a označeno evidenční nálepkou, která byla pro toto 
vozidlo vydána, nebo“ 
Odůvodnění:  
K provozu taxislužby by do budoucna mělo stačit, že 
příslušné vozidlo je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby 
a nebude muset být používáno pouze jednou konkrétní 
osobou, pro kterou bylo evidováno.  
Je zaužívanou praxí, že provozovatel taxislužby často 
mění, případně si pronajímá nová/jiná vozidla taxislužby 
od ostatních provozovatelů taxislužby.  To se děje např. 
z ekonomických důvodů v důsledku výhodnější nabídky 
na pronájem vozidla, případně proto, že stávající vozidla 
taxislužby potřebují provést údržbu, aby splňovala vysoký 
standard potřebný k přepravě cestujících. Máme za to, že 
vozidlo taxislužby, které řádně splňuje všechny zákonné 
požadavky pro to, aby bylo zaevidováno jako vozidlo 
taxislužby, a zároveň už je zaevidované pro jiného 
provozovatele taxislužby, může byť používané pro 
poskytování přepravních služeb jakýmkoliv 
provozovatelem taxislužby a je tak na místě stávající 
omezení zrušit. Ponechání stávajícího omezení negativně 
zasahuje do konkurenceschopnosti provozovatelů 
taxislužby, snižuje dostupnost jejich služeb na trhu, a v 
konečném důsledku jen uměle omezuje poskytování 
přepravních služeb cestujícím vzhledem k omezenému 
množství vozidel taxislužby dostupných pro jednotlivé 
dopravce.  
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Zároveň je nutné odstranit z návrhu veškerá další 
ustanovení související s navrhovanou změnou. 

 4. Připomínka k § 21c odst. 2 
Požadujeme text upravit takto:  
„(2) Je-li žadatelem cizinec, za účelem posouzení 
spolehlivosti k žádosti přiloží výpis z evidence trestů 
vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, 
jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, 
nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou 
tyto informace obsaženy. Nevydává-li takový stát výpis z 
evidence trestů, přiloží cizinec čestné prohlášení o 
bezúhonnosti učiněné před orgánem nebo notářem tohoto 
státu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Cizinec, 
kterému byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu, 
doklady podle věty první a druhé nepřikládá.“ 
Odůvodnění:  
Navrhujeme upřesnění textu vzhledem k problematice 
migrační krize v Evropě. Je zde nebezpečí zneužití tohoto 
znění a tím pádem hrozba zvýšení kriminality v oblasti 
taxislužby a snížení ochrany spotřebitele. Trváme na 
Čestném prohlášení u všech cizinců, jelikož Čestné 
prohlášení je náhradou a zejména 
listinný důkaz ve správním řízení a tím trestnost dle 
ustanovení § 21 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., 
zákona o přestupcích (osoba, která úmyslně uvede 
nepravdivý údaj v čestném prohlášení u správního 
orgánu). Tímto stát částečné minimalizuje ohrožení 
ochrany spotřebitele. 

Vysvětleno 
 
Dle návrhu žadatel nebude dodávat doklad ze své původní země 
(aby nemusel dokládat ani čestné prohlášení, protože to by 
musel kontaktovat svoji původní zemi, což není žádoucí), ale na 
druhou stranu bude doplněno, že musí doložit výpis ze státu 
posledního pobytu. 
 
Navržené ustanovení nedopadá na každého žadatele o azyl, ale 
tento režim se vztahuje pouze na osoby, kterým byla 
mezinárodní ochrana udělena. 

 5. Připomínka k § 21d odst. 1 písm. a) + všechna 
související ustanovení 

Vysvětleno 
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Požadujeme ustanovení upravit takto: 
„§ 21d 
(1) Řidič je k výkonu práce řidiče taxislužby povinen užít 
a) vozidlo taxislužby, které je zapsáno v evidenci vozidel 
taxislužby pro něj, pokud je sám dopravcem, nebo pro 
dopravce, k němuž má vztah podle § 21 odst. 3 písm. a) 
bodu 1, a označeno evidenční nálepkou, která byla pro toto 
vozidlo vydána, nebo“ 
Odůvodnění:  
Navrhujeme odstranit povinnost řidiče taxislužby 
poskytujícího své služby dle ustanovení § 21 odst. 6 
novely zákona označit vozidlo taxislužby evidenční 
nálepkou.  
Cestující používající digitální platformu k objednávce 
jeho přepravy před jejím zahájením z mobilní aplikace 
vždy zjistí, jaké vozidlo taxislužby, provozovatel 
taxislužby a řidič vozidla taxislužby mu bude poskytovat 
přepravní službu, je mu sdělena cena jízdy a SPZ vozidla 
taxislužby, kterým bude jízda vykonána. Označení vozidla 
taxislužby nálepkou může vést k ohrožení zdraví řidiče 
taxislužby vzhledem k možnému fyzickému napadání ze 
strany jiných účastníků silničního provozu (zejména 
konkurenčních řidičů taxislužby). Náhodní cestující, kteří 
potkají vozidlo označené evidenční nálepkou, se mohou 
snažit obejít systém objednávání prostřednictvím digitální 
platformy tím, že se pokusí dohodnout s řidičem 
taxislužby na přepravě mimo objednání prostřednictvím 
mobilní aplikace, přičemž při takovém živelném 
objednání nelze zabezpečí bezpečnost cestujícího, nelze 

Zrušením povinnosti označit vozidlo taxislužby evidenční 
nálepkou by se zcela rezignovalo na jakékoli označení vozidla 
taxislužby, neboť podle navrhované právní úpravy nebudou 
muset být vozidla taxislužby ve všech případech označena 
střešní svítilnou. To není přijatelné ani z hlediska zájmu 
cestujících, ani z hlediska potřeb kontrolních orgánů. 
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evidovat cenu přepravy (vzhledem k případnému 
předražení atd.). 
Zároveň je nutné odstranit z návrhu veškerá další 
ustanovení související s navrhovanou změnou. 

 6. Připomínka k § 21e; § 35 odst. 6  
Požadujeme oba paragrafy vypustit bez náhrady.   
Odůvodnění:  
Povinnost dle navrhovaného § 21e je ze strany 
zprostředkovatelů taxislužby prakticky nesplnitelná.  
Zprostředkovatel taxislužby nemá vzhledem k charakteru 
jeho činnosti nikdy možnost reálně kontrolovat, zda každá 
jím zprostředkovaná přeprava byla řádně poskytnuta, a to 
zejména vzhledem k tomu, že zprostředkovatel nemůže 
nijak kontrolovat, která konkrétní osoba jeho mobilní 
aplikaci v konkrétním případě využívá. Tedy ani v 
případě, kdy zprostředkovatel např. bude důsledně 
kontrolovat, zda osoby, které se registrují do jeho systému 
a které jsou řádnými dopravci taxislužby, nemá 
zprostředkovatel žádnou reálnou možnost vymáhat, že je 
samotná přeprava poskytována těmito osobami. Nic totiž 
nebrání dopravci, např. aby svůj mobilní telefon se svým 
účtem u mobilní aplikace poskytnul třetí osobě, která 
zákonné požadavky nesplňuje, a která následně začne 
poskytovat taxislužbu na základě zprostředkování 
prostřednictvím předmětné mobilní aplikace. V takovém 
případě bude zprostředkovatel odpovědný za porušení 
povinnosti „zajistit, aby každá jím zprostředkovaná 
přeprava“ byla poskytnuta souladně se zákonem, a to aniž 
by vzhledem k popsaným okolnostem bylo rozumně 
možné dovodit, že zprostředkovatel nějakým způsobem 
mohl činit více ke splnění této povinnosti. 

Vysvětleno 
 
Skutková podstata přestupku vychází z nového přestupkového 
zákona, který se také použije, a který dává možnost zprostit se 
v určitých případech odpovědnosti. Pokud zprostředkovatel 
prokáže, že učinil všechna vhodná opatření k tomu, aby 
nedocházelo k porušování zákona, sankce mu uložena nebude. 
 
Zprostředkovatelům se současně dávají nástroje, pomocí nichž 
budou mít možnost si některé skutečnosti sami ověřovat, a to 
zejména prostřednictvím nově zveřejňovaných údajů (údaj o 
platnosti průkazu řidiče taxislužby a údaj o evidenci vozidla 
taxislužby).  
 
Navržené řešení je proto vyvážené a neklade na 
zprostředkovatele nesplnitelné nároky. 
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Proto také nemá smysl návrh nového § 35 odst. 6. 
 7. Připomínka k § 21f  

Požadujeme doplnit možnost elektronické podoby kopie: 
„§ 21f 
(1) Dopravce provozující příležitostnou osobní silniční 
dopravu je povinen objednávku přepravní služby předem 
zaznamenat do evidenční knihy objednávek a zajistit, aby 
kopie záznamu objednávky byla umístěna ve vozidle, 
kterým se přeprava vykonává. Náležitosti záznamu 
objednávky stanoví prováděcí právní předpis. Kopie 
objednávky může být i v elektronické podobě.“ 
Odůvodnění:  
Elektronická forma komunikace je naprosto běžná a měla 
by být možná i pro účely silniční kontroly. 

Vysvětleno 
 
Ani stávající znění zákona nevyžaduje kopii objednávky 
v listinné podobě a v případě kontroly lze objednávku ukázat 
v elektronické podobě. Není proto nezbytné tuto možnost 
v zákoně výslovně zakotvovat. Bude doplněno v důvodové 
zprávě. 
 

 8. Připomínka k § 21 odst. 6 písm. b) bod 2 
Požadujeme text upravit takto:   
„§ 21 
(6) Splnění povinností podle odstavce 4 se rovněž 
nevyžaduje, je-li přeprava poskytnuta na základě 
objednávky provedené elektronickými prostředky a 
… 
b) objednateli přepravy byly před zahájením přepravy 
sděleny údaje o  
… 
2. řidiči, který přepravu provede, kterými jsou jeho jméno 
a příjmení, a“ 

Vysvětleno 
 
Není důvod, proč by nemělo být uváděno i jméno vedle příjmení 
řidiče, je to základní způsob identifikace osoby. 
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Odůvodnění:  
Zobrazení celého jména řidiče může způsobit 
nepřehlednost zprostředkovatelské mobilní aplikace. 
Zároveň mobilní aplikace umožňuje pro spotřebitele 
lepší/žádanější způsob kontroly kvality řidičů taxislužby, 
zejména prostřednictvím hodnocení řidičů prováděného 
prostřednictvím mobilní aplikace. Navíc údaje o řidiči jsou 
cestujícímu dostupné na dokladu zaslaném neprodleně po 
ukončení jízdy. 

 9. Připomínka k § 23 odst. 4 
Požadujeme ustanovení vypustit nebo zcela 
přeformulovat. 
Odůvodnění:  
Nově navrhované povinnosti řidiče jsou napsané nejasně a 
zmatečně. Pokud správně chápeme, řešilo by se pochybení 
s řidičem jen ve správním řízení, nikoliv na místě. Zde by 
sice byl prostor k obhajobě, ale těžko si představit, jak 
budou mezi sebou komunikovat úřady a zjišťovat míru 
zavinění u zdvojených zodpovědností. Hrozí také zahlcení 
úřadů. Nejlépe by bylo převzít tyto povinnosti – po úpravě 
- ze zrušeného přestupkového zákona 200/1990 Sb. v § 23. 
Za tyto sankce umožnit správní řízení na místě a zbytek 
řešit ve správním s odesilatelem a dopravcem. 
Podrobnější vysvětlení k § 23: 
(4) Řidič vozidla je při přepravě nebezpečných věcí v 
souladu s Dohodou ADR povinen: 
a) provádět přepravu dopravní jednotkou vybavenou 
písemnými pokyny, osvědčením o školení řidiče 

Vysvětleno 
 
Povinnosti se nerozšiřují, ale pouze se u povinností, u kterých 
z Dohody ADR nevyplývá, kdo je jejich nositelem, obdobně 
jako je tomu v současné právní úpravě u dopravců, odesílatelů 
atd., výslovně uvádí vztah k řidiči (u některých z nich). Rozsah 
povinnosti je vždy stanoven přímo v Dohodě ADR. V dané 
souvislosti je vhodné poukázat na návětí navrženého odstavce, 
dle něhož je řidič vozidla při přepravě nebezpečných věcí „v 
souladu s Dohodou ADR“ povinen plnit určité povinnosti - 
pokud tedy na určité přepravy povinnosti z Dohody ADR 
nedopadají, navržené ustanovení vnitrostátního práva je nijak 
nezakládá.    
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přepravujícího nebezpečné věci a osvědčením o schválení 
vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí, 
Tyto doklady nejsou povinné při každé přepravě ADR, 
takto to vypadá, že by je musel vozit vždy, když už tak by 
tam měla být formulace jako výše u Dopravce bod b). 
b) provádět přepravu dopravní jednotkou označenou 
bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k 
nákladu, 
Označení není povinné při každé přepravě ADR, dále je 
tato zodpovědnost také u Dopravce, mohou za to tedy 
společně, nebo jak bude posuzována míra zavinění??  
c) převzít k přepravě pouze kontejner označený 
bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k 
nákladu, 
Pokud dopravce není majitel kontejneru, tak je to 
povinností odesilatele. Navíc řidič do kontejneru nevidí a 
řadu věcí těžko posoudí, také se může setkat se značením 
dle IMDG, na což není vždy školen. 
d) používat dopravní jednotku vybavenou předepsanou 
výbavou pro obecnou a osobní ochranu a další 
dodatečnou výbavou, 
e) používat dopravní jednotku vybavenou hasicími 
přístroji, 
f) dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky, 
manipulaci, zajištění nákladu a dozoru nad vozidly a 
Řidičova povinnost standardně není (pokud to není 
výslovně uvedeno v přepravní smlouvě), aby prováděl 
nakládku, vykládku a manipulaci. Nechat hlavně u 
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odesilatele. Zajištění nákladu sem také nepatří, nyní to řeší 
zákon 361/2000 Sb., kde je i odpovědnost odesilatele v § 
52, což ale zde u odesilatele zase není uvedeno. Dozor nad 
vozidly nechat u dopravce, ten jej musí řidiči sdělit, řidič 
se to jinak nedozví, a přesto by byl sankcionován? 
g) dodržet ustanovení pro omezení průjezdu tunely. 

 10. Připomínka k § 34 odst. 4  
Požadujeme přeformulovat odstavec tak, aby obecní 
policie neměla přístup k záznamovému zařízení 
(tachografu) takto: 
„(4) Řidič vozidla je povinen umožnit orgánům státního 
odborného dozoru, obecní policii a Policii České 
republiky přístup k záznamovému zařízení, obecní policii, 
orgánům státního odborného dozoru a Policii České 
republiky přístup k a taxametru, taxametru a 
elektronickému zařízení, v němž má k dispozici smlouvu 
podle § 21 odst. 5 nebo potvrzení o přepravě podle § 21 
odst. 6 nebo potvrzení o přepravě podle § 21 odst. 6.“  
Odůvodnění:  
Obecní policie nemá právo kontrolovat dodržování dob 
řízení a odpočinku, proto ani nemusí mít přístup 
k tachografu. 

Vysvětleno 
 
Uplatněná připomínka směřuje do oblasti, kterou hodlá 
Ministerstvo dopravy řešit v krátké době předložením zvláštní 
legislativní předlohy, jež bude specificky zaměřena na 
implementaci vybraných předpisů unijního práva, konkrétně 
nařízení (EU) č. 165/2014 a nařízení (ES) č. 561/2006.  
 
Je potřeba zdůraznit, že nařízení (EU) č. 165/2014 zrušilo a na 
unijní úrovni zcela nahradilo nařízení Rady (EHS) č. 3821/85. 
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 
(zejm. jde o vyhlášku č. 478/2000 Sb. a vyhlášku č. 341/2002 
Sb.).   
 
Přijetí výše uvedeného 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 dílčím a nekoncepčním úpravám vybraných ustanovení 
zákona o silniční dopravě, zejména v případě, kdy mohou být 
ustanovení navržená k úpravě brzo nahrazena ustanoveními 
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odlišnými, plně implementujícími do českého právního řádu 
uvedená unijní nařízení.  
 
Vzhledem k tomu, že implementace uvedené unijní regulace 
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 vnitrostátní právní úpravy, kterou Ministerstvo 
dopravy navrhlo zařadit do Plánu legislativních prací vlády na 
příští rok s termínem pro předložení vládě nejpozději do června 
příštího roku. 
 
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 uvedená nařízení, a to 
separátní legislativní předlohou, která bude zaslána do 
standardního mezirezortního připomínkového řízení a bude tak 
možné podrobit ji připomínkám. S ohledem na termín 
stanovený Plánem legislativních prací vlády pro již předložený 
návrh novely zákona o silniční dopravě a hlavní zaměření 
tohoto návrhu (tj. akutní řešení problematiky taxislužby), není 
možné uplatněné připomínce vyhovět. 

 11. Připomínka k § 36 odst. 3  Vysvětleno 
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Požadujeme text upravit takto: 
„(3) Právnická a podnikající fyzická osoba se 
odpovědnosti za přestupek podle § 34f odst. 1 písm. a), b), 
d) a f) až n), § 35 odst. 1 písm. c) a n), § 35 odst. 2 písm. 
b) a h) a § 35 odst. 4 nemůže zprostit.“ 
 
Odůvodnění:  
Je nutné, aby dopravce měl možnost se obhájit 
v případech, kdy řidič prokazatelně porušil legislativu 
v rozporu s pokyny dopravce. Dopravce není a nemůže 
být s řidičem 24 hodin denně, nemá žádnou možnost jeho 
kontroly, dokud se nevrátí s vozidlem do provozovny a 
nemá ani žádnou možnost, jak porušení ze strany řidiče 
zabránit. Podle stávajícího znění v případě, že řidič při 
kontrole na silnici nedoloží potřebné doklady, nevede 
záznamy o dobách řízení, odpočinku a bezpečnostních 
přestávkách nebo nedodržel stanovené doby řízení a 
odpočinků předepsaným způsobem, je nutné uložit 
pokutu dopravci vždy a to i v případech, kdy řidič 
jednoznačně a prokazatelně porušil pokyny, které měl od 
zaměstnavatele. Dopravce musí být pokutován dokonce i 
v případě, kdy se řidič přizná, že svévolně jednal 
v rozporu s pokyny zaměstnavatele. V praxi dochází 
k situacím, kdy dopravce musí být potrestán i tehdy, kdy 
přes veškerá opatření, která učinil, řidič z nějakého 
důvodu nedodrží platné předpisy. Dopravce, dokud je 
řidič na cestě, přitom nemá žádnou možnost, jak tomuto 
porušení zabránit. Teprve poté, co se vozidlo a řidič vrátí 
do provozovny, může a musí dopravce zkontrolovat, zda 
řidič respektoval jeho pokyny. Stávající úprava také 
neumožňuje postih řidičů blokovou pokutou přímo 

Viz vypořádání předchozí připomínky. 
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v provozu při zjištění méně závažných přestupků proti 
dobám řízení a odpočinku, a to ani řidičů zahraničních, 
kteří se tak často pokutám vyhnou. 

 C. Připomínka k Důvodové zprávě, II. Zvláštní část, 
čl. V 
Požadujeme text upravit takto:  
„Navrhuje se legisvakanční lhůta v délce 3 měsíců. 
Primárním důvodem delší legisvakanční lhůty je nutnost 
pořízení evidenčních nálepek vozidla taxislužby, neboť je 
nezbytné zajistit jejich výrobu včetně grafického návrhu 
(v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek) a 
následnou distribuci na dopravní úřady. Dalším důvodem 
je otázka zavedení odpovědnosti zprostředkovatelů 
taxislužby. Není vhodné tuto odpovědnost zavést dříve, než 
bude upraven Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě tak, 
aby si zprostředkovatelé mohli z oficiálního zdroje ověřit, 
zda spolupracující dopravci a řidiči skutečně splňují 
podmínky, za jejichž splnění jsou zprostředkovatelé 
odpovědní. Tyto dvě oblasti novelizace jsou klíčové a jsou 
neoddělitelně spjaty s většinou navrhovaných změn.“ 
Odůvodnění:  
Dle našeho názoru není třeba oddalovat povinnost 
zprostředkovatelů. Máme za to, že registr provozovatelů 
taxislužby a řidičů nebo i registr vozidel taxislužby již 
existuje a je jen technickou záležitostí ho doplnit o 
chybějící údaje a zpřístupnit odborné veřejnosti. Dále je 
zde možnost kontroly potřebných dokladů fyzicky při 
podpisu smlouvy se zprostředkovatelem nebo při spuštění 
aplikace, tak jak již většina provozovatelů dispečinků či 
aplikací praktikuji. Plně stačí zavést povinnost uložit 
fotokopie potřebných dokladů k smlouvě a uchovat je po 

Vysvětleno 
 
Vysvětlení v důvodové zprávě směřuje k tomu, že účinnosti 
nemůže navržená úprava nabít bezprostředně po vyhlášení 
zákona ve Sbírce zákonů, ale až po 3 měsících, neboť je 
nezbytný určitý časový prostor pro úpravu informačních 
systémů, přijetí prováděcího právního předpisu, výrobu a 
distribuci evidenčních nálepek atd. 
 
Nejedná se o oddalování povinností zprostředkovatelů, ty 
budou vyžadovány již okamžikem nabytí účinnosti 
projednávané novely, nikoliv až později. 
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celou dobu trvání smluvního vztahu. I toto již praktikuji 
některé aplikace, kde je možně si vše ověřit přímo v 
přístupu do aplikace. Máme za to, že tuto podmínku již 
naplňuje většina zprostředkovatelů, kteří podnikají legálně 
a neobchází zákony.  
Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě – veřejná část na 
webu https://rpsd.mdcr.cz údaje ve formuláři lze doplnit 
dříve, než je navrhovaná legisvakanční lhůta. Požadujeme 
funkčnost ověřování řidičů zprostředkovateli k datu 
platnosti a účinnosti zákona.  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

K provozování taxislužby na základě předchozí 
písemné smlouvy – §21, odst. 5) 

SP ČR požaduje, aby provozování taxislužby na základě 
předchozí písemné smlouvy bylo možné, pouze pokud 
byla písemná smlouva o přepravě uzavřena nejméně 
30 minut před jejím zahájením, nebo variantně 
umožnit municipalitám si tyto podmínky upravit.  
 

Odůvodnění: 
V současnosti dochází k výraznému zneužívání institutu 
taxislužby na základě předchozí písemné smlouvy, kde 
v tomto režimu funguje klasická taxislužba. Proto Svaz 
navrhuje podmínku uzavření písemné smlouvy nejméně 
30 minut před zahájením přepravy, aby se skutečně 
jednalo o dlouhodobé pronájmy vozu pro speciální účely 
(svatby, dálkové transfery, přeprava prominentních osob 
apod.). Tím bude zajištěno, že ostatní dopravci 
poskytující přepravu prostřednictvím vozidla vybaveného 
taxametrem nebo na základě elektronické objednávky 
budou využívat pouze režimů pro ně tímto zákonem 
zamýšlených. Variantně je možné udělit pravomoc 

Vysvětleno 
 
Požadavek na časové vymezení předchozího uzavření písemné 
smlouvy by byl v praxi nekontrolovatelný. Není proto důvodné 
právní úpravu v tomto smyslu upřesňovat. 
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městům si minimální časový úsek oddělující uzavření 
smlouvy a samotné zahájení přepravy upravit na základě 
místních podmínek a jejich potřeby. 

 Ke konečné ceně za přepravu - §21, odst. 6, písm. a) 
Požadujeme umožnění změny konečné ceny za 
přepravu v rámci přepravy poskytnuté na základě 
objednávky provedené elektronickými prostředky. 
 

Odůvodnění: 
Stávající návrh nereflektuje běžnou praxi a přání 
spotřebitele (objednatele), který často musí změnit cíl 
cesty, doplnit mezizastávku apod. Také v případě 
zavedení sdílené přepravy taxi (s prospěšným dopadem na 
dopravní situaci) by bylo komplikované párovat k 
probíhající objednávce dalšího pasažéra. 
 
Úprava lze provést např. doplněním ustanovení písm. a):  
„a) objednateli přepravy byla před objednáním přepravy 
sdělena konečná cena za přepravu nebo způsob jejího 
určení na základě nárůstu času přepravy a, je-li přeprava 
zprostředkována zprostředkovatelem taxislužby, jeho 
jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo 
název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,“ 
 
Pokud není možné stanovit změnu ceny na základě času 
např. kvůli nemožnosti metrologického ověření, 
navrhujeme následující variantu:  
 
„a) objednateli přepravy byla před objednáním přepravy 
sdělena konečná cena za přepravu a, je-li přeprava 
zprostředkována zprostředkovatelem taxislužby, jeho 
jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma 

Akceptováno jinak 
 
Navržená právní úprava neomezuje smluvní volnost.  
 
Úprava v zákoně o silniční dopravě má veřejnoprávní charakter, 
stanoví určité požadavky na výkon činnosti ze strany dopravců, 
resp. řidičů, a stanoví jim určité povinnosti. Současně dává 
možnost úlev od některých povinností, jsou-li splněny určité 
předpoklady. Jedním z těchto předpokladů je, že při přepravě na 
základě objednávky učiněné prostřednictvím elektronických 
prostředků byla dopředu sdělena konečná cena za přepravu. 
Pokud tento předpoklad byl naplněn (a současně byly naplněny 
i další stanovené předpoklady), není nutné vozidlo označit 
střešní svítilnou ani použít taxametr.  
 
Tato skutečnost, tedy že byla dopředu sdělena konečná cena za 
přepravu, však nebrání tomu, aby během jízdy došlo k dohodě 
na změně ceny atd., samozřejmě jen pokud s takovou změnou 
obě smluvní strany souhlasí.  
 
Navržená formulace však bude upravena tak, aby bylo 
nepochybné, že sdělená končená cena za přepravu se vztahuje 
k rozsahu, v jakém byla objednána. Tuto skutečnost uvedeme i 
v důvodové zprávě. 
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nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno; 
konečná cena za přepravu se může v průběhu jízdy 
změnit pouze tehdy, pokud se na základě žádosti 
objednatele přepravy změní charakter jízdy, v takovém 
případě musí být objednatel přepravy informován o 
nové konečné ceně za přepravu a musí s takto 
změněnými podmínkami vyslovit souhlas,“ 

 K povinnosti vedení evidence zprostředkovaných 
přeprav - §21e 
SP ČR požaduje do povinně uchovávaných údajů 
evidence zprostředkovaných přeprav doplnit konečnou 
cenu za přepravu, kterou uhradil objednatel, a údaje o 
době a místu ukončení přepravy. 
 

Odůvodnění: 
Doplnění údajů o konečné ceně za přepravu a o době a 
místu ukončení přepravy je nutné pro kontrolní účely a 
řádný výběr daní a poplatků. 

Vysvětleno 
 
Údaje o konečné ceně a době a místu ukončení přepravy nejsou 
pro kontrolní orgány potřebné. Institut zprostředkovatele 
taxislužby se do zákona o silniční dopravě navrhuje vložit proto, 
aby byla zprostředkovaná legální taxislužba, tj. dopravce byl 
držitelem koncese, řidič držitelem příslušného osvědčení a 
vozidlo taxislužby bylo řádně evidováno. Není smyslem této 
úpravy postihovat zprostředkovatele za konkrétní průběh 
přepravy (například nesprávné účtování ceny). Takovým 
rozšířením by se přenesla na zprostředkovatele odpovědnost za 
správnost údajů, které si nemá možnost sám ověřit, a nesl by 
riziko, že mu dopravce sdělil o již provedené přepravě chybné 
údaje. 

 K povinnosti předávání dat - §21e 

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje mezi povinnosti 
zprostředkovatele doplnění povinnosti předávat data 
dle §21e odst. 2 státní správě (včetně ceny za přepravu a 
údajů o době a místu ukončení přepravy dle předchozí 
připomínky č. 5) ve strojově čitelné podobě za účelem 
vymahatelnosti práva. 
 

Odůvodnění: 

Vysvětleno 
 
Jednalo by se o excesivní rozšíření povinností 
zprostředkovatelů taxislužby pro účely, které jsou již mimo 
rámec veřejných zájmů, které jsou regulovány zákonem o 
silniční dopravě. Příslušné údaje budou moci správní orgány 
získat při výkonu státního odborného dozoru dle kontrolního 
řádu. Zatěžovat zprostředkovatele taxislužby notifikační 
povinností by tak bylo neproporcionální.  
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Předávání informací je nutné pro daňové a kontrolní 
účely a zajištění spolupráce s policií a ochrany 
spotřebitele. Tato data musí být předávána 
v digitalizované a strojově čitelné podobě. Mezi povinné 
příjemce dat by mělo patřit ministerstvo dopravy a 
Finanční správa. Podrobnosti o formátu dat, frekvenci 
jejich předávání a dalších kritériích by stanovil prováděcí 
právní předpis. V případě povinného předávání dat 
v reálném čase je nutné stanovit výjimky pro případné 
technické výpadky apod. Pokud nebude zajištěno 
pravidelné a řádné předávání dat státní správě, nelze 
z našeho pohledu vozidla zbavit povinnosti být 
vybavena taxametry. 
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	 Pro odstranění sporné právní interpretace požadujeme na konec ustanovení doplnit větu: „To neplatí, pokud se jedná o přepravu nebezpečných věcí podle části III.“, popřípadě jinou legislativně vhodnou formou jasně vyjádřit povinnost dodržovat při přepravě nebezpečných věcí pravidla stanovená Dohodou ADR i v případě realizace bezúplatné dopravy pro soukromou potřebu.
	 Dále dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné při současných možnostech využití GPS navigace upravit rozsah zmocnění obce k vydání obecně závazné vyhlášky stanovující jako povinnost znalosti místopisu.
	 Dle kapitoly 1.1. Dohody ADR se tato dohoda vztahuje na všechny subjekty provádějící přepravu nebezpečných věcí, pokud se na ně nevztahuje výjimka. Do § 23 zákona o silniční dopravě proto požadujeme zapracovat, že povinnosti dopravce, odesílatele a příjemce musí být zajištěny i v případě, že jde o přepravu pro vlastní potřebu.
	1. Viz vypořádání předchozí připomínky.
	2. Viz vypořádání připomínky k § 34e odst. 4 písm. a).

	Souhlasíme, že nelze, aby dva subjekty (klasičtí taxikáři a smluvní taxikáři) provozovali podobnou službu za nerovnocenných podmínek. Domníváme se však, že v souladu s vytyčeným principem dílčí liberalizace by mohly být stávající povinnosti o něco více redukovány, popřípadě alespoň vysvětlena nezbytnost jejich zachování, s ohledem na využitelnost digitálních technologií. Možným příkladem je požadavek zkoušky z místopisu (§ 21b odst. 1 současného znění). Řidič používající on-line platformu pro „carsharing“ používá v průběhu přepravy navigaci na elektronickém zařízení; často stejného prostředku využívají i řidiči klasické taxislužby. Nevidíme proto důvod, proč je v současné době nezbytné na tomto požadavku trvat. Obdobný prostor pro liberalizaci spatřujeme také v povinnosti použít taxametr, neboť právě nedůvěra v taxametr (kvůli nelegálním manipulacím s ním), je jedním z důvodů, proč se cestující obrací na služby typu Uber.
	Upozorňujeme, že se jedná o nový nezavedený pojem, který však není nikde v novele definován a naopak je sám použit k definování dalšího nového pojmu: „zprostředkovatel taxislužby je osoba, která za úplatu zprostředkuje uzavření přepravní smlouvy mezi dopravcem a objednatelem prostřednictvím taxislužby“ (§ 2 odst. 10 návrhu zákona o silniční dopravě). Navrhujeme proto nahradit pojem „objednatel“ pojmem „cestující“.
	Též nám není zřejmé, zda je postup podle § 21 odst. 6 alternativním postupem k § 21 odst. 5, či zda po objednání přepravy podle § 21 odst. 6 dojde k uzavření smlouvy o přepravě podle § 21 odst. 5. Vzhledem k textu k novelizačním bodům 30 a 31 v důvodové zprávě se lze domnívat, že jde o dva alternativní způsoby, ovšem upozorňujeme na nejednoznačnost této úpravy z textu samotného zákona a žádáme ji proto v textu zákona vyjasnit.
	V Důvodové zprávě, části H) věnované Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů, si nejsme jisti závěrem, že návrhem nedochází k zásahu do soukromí a ochrana osobních údajů není nijak dotčena. Požadujeme přepracování této části a doplnění rozboru shora uvedené problematiky.
	Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ke dni 1. 7. 2017, kdy nabyl účinnosti, zrušil zákon č. 200/1990 Sb., a s ním bez odpovídající náhrady i předmětné ustanovení a potřebná oprávnění orgánů Vojenské policie. Pro dosažení lepší vymahatelnosti práva považujeme za nezbytné i logické předmětné oprávnění orgánům Vojenské policie vrátit, pročež po vzoru obdobného oprávnění přiznaného zákonem o silničním provozu orgánům Policie České republiky ((§ 124 odst. 11 písm. d) tohoto zákona)) navrhujeme požadované oprávnění orgánů Vojenské policie promítnout do změny zákona o silničním provozu ve shora uvedeném znění. Navrhované řešení nepovažujeme za rozšíření působnosti či pravomocí Vojenské policie, nýbrž pouze za zachování kontinuity právní úpravy (byť na čas přerušené).
	V tomto zmocňovacím ustanovení je chyba. Odstavec 6 neobsahuje ustanovení ohledně prováděcího právního předpisu, toto obsahuje odstavec 7. MZ má v gesci prováděcí právní předpis - vyhlášku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, která naplňuje ono zmocnění, a využívá tedy příležitost MD na tuto chybu znovu upozornit.
	Navrhujeme zpracovat výkaznictví.
	3. K čl. I bodu 62. (§ 33c zákona o silniční dopravě) - V poznámce pod čarou č. 13 jsou uvedena 4 nařízení a jedna směrnice. Navrhujeme odkaz na přímo použitelný předpis konkretizovat, aby bylo zřejmé, které údaje mají dopravní úřady poskytovat.
	Poznámka pod čarou č. 33 zní: 33) Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.“.
	3. snazší orientaci potencionálních zákazníků (zákazník na ulici nemá za současných podmínek možnost rozeznat, jestli se jedná o skutečné vozidlo taxislužby, nebo vozidlo použité k neoprávněnému podnikání, nesplňující požadavky zákona; nevědomky tak podstupuje zvýšené riziko okradení). Evidenční nálepka podle našeho názoru tento problém nevyřeší.
	požadujeme slova „označeno evidenční nálepkou“ nahradit slovy „opatřeno zvláštní státní poznávací značkou pro vozidla taxislužby, podle jiného právního předpisu33)“.
	požadujeme navrhované znění nahradit zněním: „(5) Při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby nebo na žádost dopravce vydá dopravní úřad dopravci, pro kterého je vozidlo v evidenci vozidel taxislužby zapsáno, zvláštní státní poznávací značku podle jiného právního předpisu33).“.
	u odstavce 8 požadujeme navrhované znění nahradit zněním: „Náležitosti a vzor zvláštní státní poznávací značky vozidla taxislužby stanoví jiný právní předpis33).“.
	požadujeme slova „označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby“ nahradit slovy „opatřeno zvláštní státní poznávací značkou pro vozidla taxislužby podle jiného právního předpisu33)“.
	V § 35f je detailně popsán postup nakládání s kaucí uloženou dopravci. Vzhledem k tomu, že podle § 35c je možno ukládat kauce i fyzickým osobám, je podle našeho názoru nutno § 35f rozšířit i o nakládání s kaucí uloženou fyzické osobě.
	I přes výše uvedené skutečnosti zdejší úřad konstatuje, že připravovaná novela přináší řadu pozitivních opatření, které povedou ke zlepšení situace ohledně problematiky provozování taxislužeb obecně. Zejména zavedení nového institutu zprostředkovatele taxislužby a stanovení povinností pro výkon jeho činnosti.
	Odůvodnění: Chybí v povinnostech dopravce za stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče, když je tato povinnost stanovena v čl. 10 odst. 5 písm. a) bod i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 a čl. 1 odst. 3 písm. a) nařízení komise (EU) č. 581/2010, o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče.
	Odůvodnění: změnu termínu prokázání finanční způsobilosti s ohledem na dopravce, kteří mají „posunutý hospodářský rok“ do 30.11. a také s ohledem na dovolené dopravců, účetních.. apod.
	Odůvodnění: za stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče, když je tato povinnost stanovena v § 3 odst. 2 písm. a) s odvoláním na ustanovení čl. 10 odst. 5 písm. a) bod i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 a čl. 1 odst. 3 písm. a) nařízení komise (EU) č. 581/2010, o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče.
	„Zprostředkovatel taxislužby je osoba, která za úplatu zprostředkuje uzavření přepravní smlouvy mezi dopravcem a objednatelem přepravy prostřednictvím taxislužby.“
	Vhledem k výše uvedenému je nezbytně nutné upravit i zákon, který upravuje v současné době zprostředkování služeb, tedy i zprostředkování taxislužby, tak aby tato činnost byla vyjmuta ze živnostenského podnikání a byly tak nastaveny podmínky pro podnikání dle živnostenského zákona v oblasti zprostředkování obchodu a služeb pro všechny stejné.  
	Tento návrh je dávám  z toho důvodu, aby se navrhovaná změna silničního zákona promítla do přílohy č. 3 živnostenského zákona, která upravuje podmínky pro vstup do podnikání v oblasti silniční dopravy, tedy aby byly právní předpisy spolu v souladu.
	Odůvodnění: V navrhovaném znění § 17 odst. 2 zákona o silniční dopravě je uvedeno, že v celostátním informačním systému o jízdních řádech se příslušné jízdní řády uchovávají po dobu 5 let od ukončení doby platnosti jízdního řádu. Doba 5 let je nedostačující. Celostátní informační systém o jízdních řádech je v podstatě digitálním archivem těchto jízdních řádů a tedy žádáme, aby v něm příslušné jízdní řády byly uchovávány po časově neomezenou dobu. Jedná se o archiv, který je potřebný při řadě činností při zajišťování dopravní obslužnosti území, kdy je v řadě případů nutné dohledat, jak byla příslušná dopravní obslužnost zajištěna v minulosti a jak byly konkrétní spoje v minulosti vedeny.
	Odůvodnění: Toto sankční ustanovení je nebytně nutné v zákoně o silniční dopravě zachovat, neboť je sice pravda, že jeho novelou se má vypustit z ust. § 9 odst. 1 následující: „Podnikatel v silniční dopravě je povinen označit velká vozidla, která používá k podnikání, svým obchodním jménem. Způsob označení stanoví prováděcí předpis.“, nicméně v zákoně o silniční dopravě i nadále zůstane ust. § 18 odst. 1  písm. e), kde je uvedeno následující: „Dopravce ve veřejné linkové dopravě je povinen označit vozidlo příslušné linky názvem cílové zastávky spoje; označení linky, které je stanoveno v rozhodnutí o udělení licence, musí být čitelné i za tmy alespoň na čele vozidla, ….“, takže je bez pochyby důležité, aby v přestupcích dopravce zůstal i přestupek za nedodržení této povinnosti. Je tedy nezbytně nutné, aby ust. § 35 odst. 1 písm. e) bylo ponecháno ve stávající podobě. Pokud by tomu tak nebylo, ust. § 18 odst. 1  písm. e) zákona o silniční dopravě se stane fakticky jen deklarativní a z hlediska dopravních úřadů a Ministerstva dopravy nevymahatelné, což by byl vzhledem k jeho obsahu velmi nežádoucí stav (nebylo by sankcionovatelné, že dopravce neoznačuje vozidlo skutečnostmi, které jsou z hlediska cestujících velmi důležité, aby cestující na vozidle poznal, provoz jaké linky vozidlo zajišťuje a jaká je jeho cílová zastávka).
	Zákon 111/1994 Sb. se nevztahuje na provozování silniční dopravy pro soukromé potřeby fyzické osoby – provozovatele vozidla, členů jeho domácnosti a jiných osob, pokud není prováděna za úplatu. Příklad z praxe: při kontrolní činnosti sdělují řidiči, že jedou pro soukromou potřebu s 20-ti tunovou soupravou a pokud nemají naložený náklad, není možné prokázat, že je to jinak. Řidič nemá vloženou kartu. Podle nařízení není možné uplatnit výjimku, ale sankci nelze uložit podle zákona o silniční dopravě, protože se tento zákon na uvedeného řidiče nevztahuje.
	Odůvodnění: V zákoně o silniční dopravě není přesně specifikováno co se rozumí záznamem o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku. Dopravce tyto "záznamy" musí uchovávat. Existuje nesoulad mezi nařízením EP a R (EU) č. 165/2014 a zákonem o silniční dopravě v tom, co má dopravce uschovat a předložit ke kontrole. Zákon o silniční dopravě ukládá dopravci v § 3 odst. 2 uchovávat záznamy o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, nařízení č. 165/2014 v čl. 33 odst. 2 uvádí povinnost předložit záznamové listy, výtisky stažené údaje z tachografu kontrolorovi.
	Odůvodnění: Stanovování platnosti licencí v těchto případech na dobu platnosti smlouvy, která má skončit nejdříve, považujeme za neúčelné a nehospodárné. Dopravce bude přece dopravu na lince provozovat až do doby skončení platnosti smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, která má konec platnosti nejpozději. Není tedy v těchto případech nutné zatěžovat dopravní úřady byrokratickým vydáváním licencí znovu v případech, že skončí platnost jedné smlouvy, na základě, které je linka provozována, ale např. další dvě smlouvy jsou stále platné a následně po skončení platnosti další smlouvy opět licenci vydávat znovu atd.
	Odůvodnění: Považujeme za neúčelné, aby se v těchto případech musely příslušné licence na provoz linek linkové osobní dopravy znovu vydávat nástupnickému právnímu subjektu, právnické osobně.
	Odůvodnění: Tyto úpravy žádáme z důvodu, že v těchto případech vyhotovování usnesení o spojení řízení dopravním úřadem považujeme za samoúčelný a byrokratický krok, který pouze zatěžuje dopravní úřad a nemá fakticky žádný praktický význam.
	Odůvodnění: Dle správního řádu je správní řízení zahájeno podáním žádosti. Na základě této skutečnosti, pokud by se nemělo jednat o správní řízení, by tedy v zákoně o silniční dopravě jako speciálním zákoně mělo být výslovně uvedeno, že se tedy v případě schválení jízdního řádu doložkou nejedné o jeho schválení ve správním řízení. Dále žádáme, aby bylo do ust. § 16f odst. 6 zákona o silniční dopravě doplněno, že podoba doložky bude upravena prováděcím právním předpisem, aby bylo nezpochybnitelné, jak má přesně vypadat.
	Odůvodnění: Toto ustanovení zákona o silniční dopravě, které je v něm obsaženo od data účinnosti jeho novely účinné od 04.10.2017, není dále ale nikde podrobněji upraveno ve smyslu, jak v těchto případech má konkrétně dopravní úřad postupovat. Není z něj zřejmé, zda v těchto případech si má dopravní úřad na své náklady nechat příslušný jízdní řád vyrobit, a to včetně vyrobení jeho elektronické podoby pro postoupení do celostátního informačního systému o jízdních řádech.
	Odůvodnění: Jedná se o soulad s praxí, kdy SPP a tarif IDS zpracovává koordinátor IDS (nikoli jednotliví dopravci), dopravci se pak k jejich uznávání smluvně zavazují. Cestující ve fungujícím IDS vnímají tyto přepravní a tarifní podmínky jednotně, a to bez ohledu na skutečnost, kterým dopravním prostředkem kterého dopravce v daném okamžiku cestují. Současně preferujeme dostupnost SPP a tarifů v elektronické podobě před jejich tištěnou podobou.
	Odůvodnění: Požadavek vychází ze zkušeností, že vydávání licencí na linky náhradní autobusové dopravy je zcela samoúčelné a neplní žádnou regulační funkci, kterou by licence měla plnit. Rovněž odsouhlasení 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. Pokud by však Ministerstvo dopravy na udělování licencí na linky náhradní autobusové dopravy trvalo, tak žádáme, aby se udělení licence a schválení jízdního řádu nevyžadovalo u náhradní autobusové dopravy, která nepřesahuje 180 nebo 240 kalendářních dnů po sobě jdoucích (tedy 6 nebo 8 měsíců), aby tento čas pokryl většinu provozovaných náhradních autobusových doprav (pokryl většinu náhradních autobusových doprav za stavební akce na tratích drážní dopravy, zejména železničních, které trvají celou nebo většinu stavební sezóny).
	Odůvodnění: Chybí skutková podstata přestupku dopravce, který neodevzdá eurolicenci a opisy po pozbytí platnosti na dopravní úřad (s odkazem na § 33a odst. 7).  Lze dát též do souladu s §33e odst. 3 zákona o SD, který ukládá povinnost vrátit staré doklady, jen pokud jsou vydány nové. Neřeší situaci, kdy staré doklady propadnou a není žádáno o nové.
	Odůvodnění: Navrhujeme stanovit v zákoně o silniční dopravě novou skutkovou podstatu přestupku dopravce, která vyplývá z povinnosti dopravce zajistit, aby řidič dodržoval čl. 8 odst. 8 nařízení 561/2006 (tj. zákaz trávit ve vozidle běžnou týdenní dobu odpočinku). V české legislativě chybí návaznost na § 35 odst. 2 písm. b) zákona o silniční dopravě „nezajistí dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci řidičů a podmínek pro jejich čerpání“. Příklad z praxe: Do ČR přejíždí zahraniční řidiči čerpat běžnou týdenní dobu odpočinku ve vozidle, poněvadž v Německu a Rakousku je toto postihováno kontrolními složkami těchto zemí. V ČR postih v současné době v legislativě chybí.
	Odůvodnění: V zákoně o silniční dopravě chybí postih za nesplnění povinnosti prokázat finanční způsobilost (FZ) do 31. července každého roku, stanovené § 8 odst. 2 (tzn. prokázat FZ ve stanoveném termínu). Možnost uplatnění správního trestu není uvedena ani v zákoně o živnostenském podnikání. Každoročně eviduje dopravní úřad (DÚ) v rámci Jihomoravského kraje přes 500 podnikatelů v silniční dopravě, kteří si nesplnili svoji povinnost. Každým rokem se tato situace opakuje a podnikatelé v silniční dopravě nemají důvod prokazovat finanční způsobilost včas, nehrozí jim žádný postih. Příklad z praxe: DÚ při neprokázání FZ ve stanoveném termínu podává u příslušného živnostenského úřadu (ŽÚ) návrh na změnu nebo zrušení živnostenského oprávnění v cca 500 případech (dle § 35b odst. 5 zákona o SD). ŽÚ zahajují správní řízení, které oznámí podnikateli. Ten prokáže opožděně na DÚ FZ. DÚ informaci o opožděném prokázání FZ předává na ŽÚ, který zastavuje správní řízení, protože byla splněna podmínka pro provozování silniční dopravy (§ 6 odst. 1 písm. c) zákona o silniční dopravě). Jedná se o zbytečné úkony, které zatěžují jak DÚ, tak i ŽÚ.
	Odůvodnění: Navrhujeme stanovit v zákoně o silniční dopravě novou skutkovou podstatu přestupku řidiče, která vyplývá z povinnosti řidiče dodržovat čl. 8 odst. 8 nařízení 561/2006 (tj. zákaz trávit ve vozidle běžnou týdenní dobu odpočinku). V české legislativě chybí návaznost na § 34e odst. 3 písm. c) zákona o silniční dopravě: „Řidič vozidla se dopustí přestupku tím, že nedodržuje stanovenou dobu řízení vozidla, bezpečnostních přestávek nebo odpočinku nebo podmínky pro jejich čerpání. Příklad z praxe: Do ČR přejíždí zahraniční řidiči čerpat běžnou týdenní dobu odpočinku ve vozidle, poněvadž v Německu a Rakousku je toto postihováno kontrolními složkami těchto zemí vysokými pokutami. V ČR postih v současné době v legislativě chybí.
	Odůvodnění: Nově definovanou skutkovou podstatu přestupku řidiče v uvedeném znění je nutné doplnit do novely zákona o silniční dopravě. V čl. 32 odst. 3 nařízení EP a R (EU) č. 165/2014, o tachografech v silniční dopravě je zakázáno mít ve vozidle přístroj, umožňující provádět manipulace s tachografem, je zakázána i jakákoli manipulace s tachografem, kartou řidiče nebo záznamovým listem. V české legislativě však chybí postih za porušení uvedeného nařízení. Manipulace s tachografem, kartou řidiče nebo záznamovým listem je v současné době velkým problémem, který výrazně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Porušení uvedená v příloze č. III Nařízení Komise (EU) 2016/403 těmto jednáním přisuzují nejzávažnější porušení platné legislativy. Podvodná jednání ze strany řidiče, kdy se jedná o nejzávažnější porušení, by měla být velmi přísně postihována. Pokuta a zákaz činnosti by měly být pro řidiče hlavně odrazující. Jedná se zejména o zjištění, kdy řidič používá cizí kartu řidiče, řidič řídí vozidlo, aniž by vložil kartu řidiče (záznamový list) - potlačuje data, používá klamný přístroj a manipuluje s daty.





