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V. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

 
1. Důvod předložení a cíle 
1.1 Název 
RIA se předkládá pro účely návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela zákona“). 
1.2. Definice problému 
Aktuální společenskopolitická situace vyvolala potřebu revize právní úpravy taxislužby 
zprostředkované za využití moderních komunikačních technologií a také zakotvení postavení 
zprostředkovatelů taxislužby. Účelem novelizace je zjednodušení poskytování tohoto druhu 
služeb včetně omezení některých bariér přístupu na trh za současného nastavení odpovídající 
úrovně ochrany cestujících i daňových zájmů státu, avšak bez lpění na tradičních způsobech 
ochrany spotřebitelů. 
1.3 Popis existujícího právního stavu  
Využití moderních komunikačních technologií není v taxislužbě novinkou, již novela zákona o 
silniční dopravě z roku 2013 reagovala na rozmach elektronické komunikace a nastavila 
v tomto směru právní rámec. Nelze tedy hovořit o tom, že by současná právní úprava oblast 
digitální ekonomiky neupravovala vůbec. 
Zcela obecně lze uvést, že, taxislužba je veškerou vnitrostátní silniční motorovou osobní 
dopravou provozovanou vozidly s obsaditelností do 9 osob včetně řidiče (dále jen „malá 
vozidla“), pokud se neuskutečňuje v pravidelné relaci a zastávkách podle jízdního řádu (viz 
definice jednotlivých druhů dopravy v ustanovení § 2 zákona o silniční dopravě). Tímto 
způsobem byla taxislužba definována novelou zákona o silniční dopravě v roce 2013, kdy byla 
sjednocena s vnitrostátní příležitostnou osobní silniční dopravou (tzv. smluvní přeprava), neboť 
tyto druhy dopravy byly v praxi provozovány zaměnitelně. Současná právní úprava zná tři 
segmenty taxislužby: 

• tzv. klasickou taxislužbu (anonymní pohotovostní přepravní služby označeným vozidlem 
taxislužby s taxametrem), 

• tzv. smluvní taxislužbu (přepravy na základě předchozí písemné smlouvy, kdy je umožněno 
dopravci nepoužít taxametr, popř. nevybavit vozidlo taxametrem, a neoznačit vozidlo střešní 
svítilnou – viz stávající ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě), a 

• tzv. drink servis (taxislužba provozovaná vozidlem cestujícího). 
Všechny tyto segmenty taxislužby je možno provozovat za využití moderních technologií a 
jsou pro to nastavena jasná pravidla: 

• Pokud jde o klasickou taxislužbu, není nikterak vyloučeno objednat přepravu použitím 
moderní aplikace. Není ani vyloučeno, aby tato aplikace stanovila cenu za přepravu. 
Moderní taxametry umožňují zadat do taxametru sjednanou cenu za přepravu, taxametr pak 
slouží primárně jako záznamové zařízení a obdoba registrační pokladny. Samozřejmě je 
možno při objednávce klasické taxislužby využít i jakékoli jiné moderní elektronické 
komunikační prostředky než mobilní aplikace. 
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• Stejně tak v případě taxislužby provozované vozidlem cestujícího (tzv. drink servis) zcela 
nic nebrání použití jakýchkoli elektronických prostředků či mobilní aplikace při objednávce 
přepravy. 

• Pokud jde o segment tzv. smluvní taxislužby, i dnes je možno předchozí písemné smlouvy 
ve smyslu stávajícího ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě uzavírat 
v elektronické podobě. Způsob uzavření písemné smlouvy v elektronické podobě obecně 
upravuje občanský zákoník a zákon o silniční dopravě v tomto směru nestanoví žádná 
omezení. Elektronickou smlouvu lze uzavřít např. e-mailovou poptávkou po přepravě a e-
mailovou akceptací, anebo i prostřednictvím tomu speciálně přizpůsobené elektronické 
aplikace, která smlouvu vygeneruje. Je přitom třeba zohlednit, že zákon o silniční dopravě 
zakotvuje povinnou přítomnost smlouvy ve vozidle, povinnost smlouvu předložit při 
kontrole a také povinnost tyto smlouvy archivovat. Smlouva tedy i v elektronické podobě 
musí být podepsaným strukturovaným archivovatelným dokumentem se stanovenými 
náležitostmi. Na základě novelizace unijní úpravy elektronického podpisu v současné době 
k platnosti elektronické písemné smlouvy postačí prostý elektronický podpis, např. uvedení 
jména a příjmení pod e-mailovou zprávou (viz čl. 3 bod 10) nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES). Dle dostupných 
odhadů v režimu tzv. smluvní taxislužby probíhá (nebo se k tomuto segmentu alespoň hlásí, 
byť nejsou splněny zákonné podmínky) přibližně polovina přeprav v pražské taxislužbě, 
zejm. jde o hotelové přepravy a přepravy přes aplikaci Uber. V současné době (srpen 2018) 
společnosti Uber i Taxify pracují na úpravě svých aplikací tak, aby splnily požadavky 
současného ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě na generování předchozích 
písemných smluv o přepravě, k čemuž doposud podle dostupných informací nedošlo. 

Co se týče využití moderních mobilních aplikací k objednání přepravy, lze tedy shrnout, že je 
za současné právní úpravy reálné ve všech segmentech taxislužby.  
Pro úplnost přehledu stávající právní úpravy je vhodné blíže zmínit právní rozlišení tzv. 
klasické a smluvní taxislužby. Ustanovení § 21 zákona o silniční dopravě ukládá dopravcům 
povinnosti pro provozování taxislužby, mj. povinné označení a vybavení vozidla taxislužby, 
způsob použití taxametru atd. Ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě pak zakotvuje 
výjimku z uplatnění těchto povinností za předpokladu existence předchozí písemné smlouvy o 
přepravě se stanovenými formálními a obsahovými náležitostmi. Pokud dopravce při evidenci 
vozidla taxislužby prohlásí, že tímto vozidlem bude poskytovat výhradně přepravy na základě 
předchozí písemné smlouvy, je mu umožněno toto vozidlo nevybavit taxametrem. Jedná se tedy 
o výjimku z některých povinností. Pokud písemná smlouva o přepravě není uzavřena nebo 
nesplňuje požadavky podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě, nelze tuto 
výjimku využít a dopravce má standardní povinnost označit své vozidlo střešní svítilnou a při 
přepravě stanoveným způsobem používat taxametr. (Podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona o 
silniční dopravě „dopravce je povinen zajistit, aby v den, kdy je vozidlem taxislužby 
poskytována přeprava na základě předchozí písemné smlouvy, bylo toto vozidlo vybaveno všemi 
smlouvami, na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni prováděna, nebo jejich 
kopiemi. Smlouva musí obsahovat údaje o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy a 
ceně za přepravu nebo způsob jejího určení a nesmí být uzavřena ve vozidle taxislužby nebo na 
jiném místě bezprostředně před zahájením přepravy. Při poskytování přepravy vozidlem 
taxislužby na základě předchozí písemné smlouvy se nepoužije odstavec 3 písm. c) a f); pokud 
vozidlo taxislužby není v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) vybaveno taxametrem, nepoužije se 
dále odstavec 3 písm. d), e) a g) až i).“) 
1.4 Konkretizace problémů a východiska řešení 
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Zásadní koncepční otázkou v taxislužbě, resp. dopravě provozované malými vozidly, je obecně 
nastavení dělící hranice mezi pohotovostními anonymními dopravními službami, typickými pro 
klasickou taxislužbu, a dopravními službami jiného typu. Před rokem 2013 tato dělící hranice 
představovala z hlediska právní úpravy (nikoli skutečného stavu) oddělení taxislužby (ve 
smyslu tehdejší užší definice) od příležitostné osobní silniční dopravy. Taxislužba byla 
definována jako veřejná doprava, u níž se objednávky přijímaly pohotovostně a anonymně 
zejm. na ulici, prostřednictvím dispečinku, telefonicky apod. Naproti tomu příležitostná osobní 
silniční doprava byla definována jako neveřejná doprava, u níž se objednávky přijímaly 
výhradně v sídle nebo provozovně dopravce, poté měl dopravce povinnost objednávku se 
stanovenými náležitostmi zaznamenat do evidenční knihy objednávek a kopie záznamu 
objednávky z knihy objednávek následně musela být při přepravě ve vozidle. Byly stanoveny 
povinné náležitosti objednávky a zákaz platby ve vozidle, aby tímto způsobem byly 
poskytovány výhradně předem sjednané přepravní služby mezi jmenovitě určenými subjekty – 
např. přepravy luxusními limuzínami, na svatby, firemní přepravy, transfery cestovních 
kanceláří apod. Za využití moderních komunikačních technologií však začalo docházet k tomu, 
že objednávky byly přijímány elektronicky v sídle dopravce, elektronicky zaznamenány do 
knihy objednávek a přeposílány do vozidel. Tzv. smluvní přeprava tak byla provozována stejně 
jako klasická taxislužba, avšak bez plnění přísných pravidel předepsaných pro taxislužbu 
(požadavky na deliktní minulost řidiče, drahé vybavení vozidel taxislužby, častější technické 
kontroly vozidel, přísné archivační povinností pro daňové účely, cenová regulace atd.) Bylo 
tedy nutno nově a přesně vymezit hranici mezi pohotovostními anonymními přepravními 
službami, typickými pro klasickou taxislužbu, a přepravními službami jiného typu, a zároveň 
sjednotit úroveň povinností dopravců a ochrany zákazníků pro celou oblast přepravy malými 
vozidly. Uvedené druhy přepravy byly proto v roce 2013 sjednoceny do jednoho druhu dopravy 
pod pojem taxislužba, sjednoceny byly i základní povinnosti – požadavky na řidiče a vozidla. 
Jako zmiňovaná dělící hranice byla nastavena skutečnost, že zákazník podepíše, že souhlasí 
s podmínkami přepravy, zejm. s cenou za přepravu (viz stávající ustanovení § 21 odst. 4 zákona 
o silniční dopravě). Základní myšlenkou bylo, že za existence prokazatelného zaznamenaného 
souhlasu zákazníka s režimem přepravy není nutno zákazníkovi vnucovat obecnou zákonnou 
ochranu cestujících – použití taxametru, cenovou regulaci apod. 
V praxi se však následně ukázalo, že postupně dochází k obcházení právní úpravy v neprospěch 
zákazníků. Přestože podmínky pro využití režimu přepravy na základě předchozí písemné 
smlouvy (současné ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě) byly nastaveny velmi 
přísně, v praxi dochází k  nadužívání této výjimky z povinností dopravce, přičemž dopravní 
úřady tuto praxi nejsou schopny účinně postihovat. K zhoršení situace přispívá využití 
zprostředkovatelství a subdodavatelství, kdy u jedné přepravy může existovat řetězec 
smluvních vztahů s mnoha subjekty s nejasným postavením a písemnými smlouvami se zcela 
nejasným předmětem (v tomto směru jsou typické přepravy zajišťované hotely pro hotelové 
hosty).  
Postupně se objevily mobilní aplikace pro zprostředkování taxislužby, ať již aplikace Liftago 
nebo aplikace klasických dispečinků taxislužby pro objednání přepravy. Tyto aplikace 
spolupracující dopravce nikterak nevybízely k porušování či obcházení právní úpravy 
taxislužby a fungovaly v souladu s právními předpisy. O digitální ekonomice v taxislužbě se 
však začalo hlasitě hovořit až s příchodem aplikace Uber na český trh, což vedlo 
k nedodržování platné právní úpravy ze strany spolupracujících dopravců a řidičů (nejprve 
s tvrzením, že se jedná o sdílenou ekonomiku, později s tvrzením, že jde o smluvní taxislužbu). 
Stát však nedokázal těmto nelegálním praktikám, které velkou měrou přispěly k získání vůdčí 
pozici dané společnosti na trhu zprostředkování dopravních služeb malými vozidly, účinně 
zabránit. Nicméně působení společnosti Uber otevřelo společenskou diskuzi, jejímž výsledkem 
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je společenská i politická poptávka po nastavení právního rámce moderních technologií 
v taxislužbě takovým způsobem, aby tyto služby mohly nadále legálně fungovat. 
Bez ohledu na zmíněné nelegální praktiky je proto na místě vzhledem ke společenskému vývoji 
zvážit, zda stávající právní úprava poskytuje cestujícím adekvátní způsob ochrany jejich zájmů. 
Chování a přání zákazníků taxislužby ve velkých městech a v jiných částech republiky se od 
sebe liší, nicméně společným zájmem je přání nebýt poškozen na ceně jízdného a pokud možno 
znát již před přepravou cenu za přepravu. Na menších městech, kde dopravci nejsou anonymní, 
prakticky nedochází k předražování jízdného, používání nezákonných úprav taxametru apod., 
případná protiprávní činnost dopravců směřuje spíše k ohrožování daňových zájmů států než 
zájmů cestujících. Naproti tomu ve velkých městech zákazníci oceňují uživatelský komfort 
moderních aplikací, které jim v jejich očích ochranu před předražením (skrz stanovení výsledné 
či orientační ceny před přepravou) i před negativním chováním řidičů (skrz možnost jejich 
hodnocení v aplikaci) zaručují, byť tento dojem je často mylný (u některých přeprav 
zprostředkovných aplikacemi dochází k překračování stanovených maximálních cen v době 
zvýšené poptávky po přepravách, u některých přeprav v zásadě pokaždé). Zákazníci obecně 
považují ochranu, kterou jim poskytuje využití aplikací, za dostatečnou, a nemají zájem o 
stávající zákonný systém ochrany před předražováním skrz povinné používání taxametru. Byť 
víra v moderní aplikace může být v mnohých případech mylná, je kontraproduktivní 
zákazníkům vnucovat ochranu, o kterou nemají zájem. Zákazníci obvykle raději zaplatí vyšší 
cenu za přepravu, kterou znají předem, než aby se obávali nepříjemného překvapení z výše 
jízdného stanoveného po přepravě s taxametrem. Zákazníci obecně taxametru nedůvěřují, 
neboť až příliš často dochází k ovlivnění jeho funkcí a tyto případy jsou značně medializovány. 
Taxametr coby úředně ověřované měřidlo, jehož součástí musí být i paměťová jednotka a 
tiskárna, je přitom relativně nákladnou záležitostí, pořizovací cena taxametru se pohybuje okolo 
10 – 20 tis. Kč a další nemalé náklady je nutno vynakládat na jeho periodické ověřování, servis 
atd. 
Případné nastavení jiné úrovně zákonných povinností pro dopravce poskytující přepravy na 
základě objednávky mobilní aplikací je však neoddělitelně spjato s revizí koncepce 
jednotlivých segmentů taxislužby. Není obhajitelné stanovit dopravcům pro určitou skupinu 
přeprav jiné povinnosti, aniž by byla smysluplně předefinována dělící hranice, která by tyto 
služby věcně oddělovala od služeb jiného typu. Takovouto dělící hranicí zcela určitě nemůže 
být aktuální oblíbenost určitého produktu na trhu. Je nutno mít na paměti, že právní úprava 
bude dopadat stejně na různé subjekty na trhu, ať již budou vůči svým uživatelům vystupovat 
poctivě nebo budou projevovat snahu obohatit se na jejich úkor. Nelze proto rezignovat na 
ochranu spotřebitele na zákonné úrovni. Stejně tak je třeba mít na paměti, že právní úprava je 
obecně závazná a její časté změny jsou nežádoucí. Je přitom zcela nereálné definovat technické 
vlastnosti povolených aplikací či aplikace určitým způsobem certifikovat, mj. i kvůli obvykle 
velmi častým softwarovým aktualizacím. 
Je nutno poukázat na skutečnost, že ve smyslu metrologických předpisů není možno účtovat 
jízdné podle ujeté vzdálenosti jinak, než za využití certifikovaného stanoveného měřidla, tj. 
taxametru. Jak vyplývá z konzultací s Ministerstvem průmyslu a obchodu, aplikace tedy 
nebudou moci nahradit taxametry v jejich základní funkci měření vzdálenosti ujeté při 
přepravě.  
Pro úplnost přehledu východisek právní úpravy využití moderních technologií ve 
zprostředkování taxislužby je potřebné zmínit také problematiku sdílené ekonomiky, která 
v této souvislosti byla často zmiňována a medializována. Dle právního názoru Ministerstva 
dopravy na skutečnou sdílenou ekonomiku ve smyslu ustanovení § 1 odst. 4 zákona o silniční 
dopravě tento zákon nedopadá (zákon se nevztahuje na provozování silniční dopravy pro 
soukromé potřeby fyzické osoby - provozovatele vozidla, členů jeho domácnosti a jiných osob, 
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pokud není prováděna za úplatu). Aby se však jednalo o sdílenou ekonomiku, musí se z povahy 
věci jednat o sdílení určitého existujícího statku, a nikoli o vytváření takového statku na 
objednávku zákazníka. V dané oblasti je takovým statkem přeprava, která by měla být sdílena. 
To znamená, že taková přeprava musí existovat – musí se v každém případě uskutečnit, neboť 
sám majitel či provozovatel vozidla se potřebuje v určitý čas přepravit z místa A do místa B. 
Vezme s sebou spolucestujícího a podělí se o náklady na přepravu, přičemž se lze dohodnout 
na drobných odchylkách v trase a čase (přiměřený příspěvek na náklady nechápeme jako úplatu 
ve smyslu ustanovení § 1 odst. 4 zákona). Typickým příkladem sdílené ekonomiky v oblasti 
přeprav je společné dojíždění sousedů do zaměstnání, nebo i jednorázová dohoda na sdílení 
delší přepravy (např. Praha – Brno), možné je i zprostředkování moderními komunikačními 
technologiemi (např. bývalý Jízdomat, Blablacar, skupiny na Facebooku zprostředkující 
kontakty za účelem společné cesty atd.). Ke sdílené ekonomice by však neměly být řazeny 
přepravy uskutečněné ryze na základě poptávky zákazníka, za komerční jízdné a za účelem 
výdělku. Pokud určitá přeprava naplňuje definiční znaky taxislužby, jedná se o taxislužbu bez 
ohledu na to, jak se služba sama označuje, a dopadají na ní povinnosti stanovené pro taxislužbu. 
Tato skutečnost již byla potvrzena rozsudkem Nejvyššího správního soudu č.j.: 9 As 291/2016-
136 ze dne 31. 10. 2017 nebo nejnověji nálezem Ústavního soudu č. III ÚS 4072/17 ze dne 5. 
11. 2018.  
Na základě popsané situace tedy bude konkrétně třeba řešit následující okruhy problémů: 

1.4.1 Otázka umožnění výjimky z použití taxametru při přepravách přes aplikaci 
Současná právní úprava zná výjimku z použití taxametru, popř. z vybavení vozidla 
taxametrem, a to v případě poskytování přeprav na základě předchozí písemné smlouvy 
se stanovenými formálními a obsahovými náležitostmi (stávající ustanovení § 21 odst. 4 
zákona o silniční dopravě). K potenciální legalizaci stávajícího fungování předmětných 
aplikací je logickým řešením rozšíření tohoto smluvního segmentu taxislužby o přepravy 
objednané přes mobilní aplikace. Společným jmenovatelem stávající smluvní taxislužby 
a přeprav objednaných přes aplikaci bude předchozí a jasně zaznamenaný souhlas 
cestujícího, resp. objednatele přepravy s cenou za přepravu a podmínkami přepravy. Na 
druhou stranu tato změna naruší dosavadní koncepci zákona o silniční dopravě 
v rozdělení klasické a smluvní taxislužby, neboť do segmentu smluvní taxislužby zahrne 
i pohotovostní a v zásadě anonymní přepravní služby. Bude proto nutno přepracovat 
koncepční pojetí jednotlivých segmentů taxislužby a nalézt mezi nimi smysluplnou dělící 
hranici tak, aby bylo důvodné od každého z těchto segmentů požadovat plnění jiné úrovně 
povinností. 
Při zpracovávání nového koncepčního pojetí segmentů taxislužby je za středobod právní 
úpravy nutno považovat ochranu zájmů spotřebitele a vedle toho zohlednit i ochranu 
daňových zájmů státu. Výjimky z používání taxametru coby záznamového zařízení a 
obdoby registrační pokladny tak musí být kompenzovány jinými archivačními 
povinnostmi zaručující ochranu daňových zájmů státu. 
1.4.2 Úprava povinného značení vozidel taxislužby 
S předchozím bodem úzce souvisí i nutnost revize právní úpravy povinného značení 
vozidel taxislužby. Podle současné právní úpravy je dopravce povinen označit vozidlo 
taxislužby střešní svítilnou žluté barvy s nápisem taxi a svým obchodním jménem tak, 
aby se s tímto údajem mohl potenciální cestující seznámit. V segmentu smluvní 
taxislužby – při využití výjimky podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě 
naopak dopravce nesmí označit své vozidlo ničím, co by v potenciálních zákaznících 
mohlo vzbudit dojem, že jim poskytne přepravu. Stejně tak v případě, že dopravce své 
vozidlo použije k jinému účelu než provozování taxislužby, je dopravce povinen 
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z vozidla taxislužby jeho označení sejmout či zakrýt. V současné době takovéto nastavení 
povinností činí dva problémy. Za prvé, vozidla smluvního segmentu taxislužby nejsou při 
provozu pro kontrolní orgány nikterak rozeznatelná, a jsou proto velmi obtížně 
kontrolovatelná. Za druhé, mnozí dopravci, kteří nejsou schopni ve svém podnikatelském 
konceptu uzavírat předchozí písemné smlouvy o přepravě, pročež spadají do segmentu 
klasické taxislužby, si nepřejí svá vozidla charakteristickými znaky taxislužby označovat 
– typicky některé přepravy luxusními limuzínami. Do této skupiny spadají i přepravy 
objednané přes aplikaci Uber, byť u těchto přeprav není dán ospravedlnitelný důvod pro 
odmítání povinného označení vozidel. Nicméně vzhledem ke zmiňované 
společenskopolitické poptávce po legalizaci stávajícího fungování služeb 
zprostředkovaných mobilními aplikacemi lze nově zvážit důvodnost zakotvení povinnosti 
označovat vozidla taxislužby stávajícím způsobem. Střešní svítilna „Taxi“ je navíc 
historicky vnímána jako označení vozidla, které v rámci silničního provozu nabízí a 
poskytuje klasickou (pohotovostní) přepravu zákazníků.   
Z hlediska účelu značení vozidel taxislužby lze konstatovat, že jednak tato vozidla musí 
být v provozu rozeznatelná pro kontrolní orgány a jednak pro potenciální zákazníky, kteří 
si přepravu hodlají objednat tzv. na ulici. Dále vozidla taxislužby mají určitá privilegia 
v silničním provozu (možnost využívat speciální pruhy na pozemní komunikaci pro 
veřejnou dopravu, možnost zastavit v druhé řadě, možnost řidiče dávat pokyny 
účastníkům silničního provozu), v tomto směru je rovněž potřebná jejich rozeznatelnost. 
Objektivně však není nutné, aby u přeprav objednaných jinak než tzv. na ulici bylo 
vozidlo označeno klasickou střešní svítilnou s nápisem taxi, pokud bude pro kontrolní 
orgány rozeznatelné jiným, decentním označením. 
1.4.3 Revize bariér vstupu na trh v taxislužbě 
V souvislosti s masovým využíváním aplikace Uber, služby UberPop ze strany 
„neprofesionálních“ řidičů byla otevřena společenskopolitická diskuze o snadnější 
možnosti přivýdělku provozováním taxislužby k jinému hlavnímu zaměstnání. Soudní 
judikatura (zejm. rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j.: 9 As 291/2016-136 ze dne 
31. 10. 2017) již vyřešila otázku, že při využívání této aplikace ze strany 
„neprofesionálních“ řidičů nejde o sdílenou ekonomiku, nýbrž taxislužbu, nicméně 
z věcného pohledu je určité zjednodušení možnosti takového přivýdělku vhodné, přestože 
od některých požadavků na výkon této profese i podnikatelské činnosti ustoupit nelze a 
je nutno zaručit všem osobám možnost podnikat i vykonávat danou profesi za stejných 
podmínek. 
Taxislužba je koncesovanou živností, dopravce tudíž musí získat příslušné živnostenské 
oprávnění. Dopravce musí být vlastníkem či provozovatelem silničního motorového 
vozidla kategorie L nebo M1, které nechá na dopravním úřadu zaevidovat jako vozidlo 
taxislužby, a obecně musí toto vozidlo vybavit taxametrem a označit střešní svítilnou. 
Pokud tento dopravce hodlá sám vykonávat i práci řidiče taxislužby, musí požádat o 
oprávnění řidiče taxislužby, které získá po prověření jeho deliktní minulosti. Stanovila-li 
obec, kde dopravce hodlá své služby nabízet a poskytovat, povinnost složit zkoušky 
řidiče, pak musí dopravce vykonat i tyto zkoušky. 
V této souvislosti je možno zjednodušit získání živnostenského oprávnění odstraněním 
nadbytečné administrativy (zejm. povinně souhlasné stanovisko dopravního úřadu ke 
koncesi) nebo snížením nákladů na zahájení podnikatelské činnosti revizí některých 
povinností, na jejichž plnění musí dopravci vynakládat finanční prostředky (zejm. 
požadovat drahé vybavení vozidel taxislužby jen v případech, kdy plní reálnou funkci). 
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Pokud jde o bariéry přístupu k povolání řidiče taxislužby, výrazně se diskutuje o zúžení 
zmocnění pro obce k lokální právní úpravě, zejm. co se týče tzv. zkoušek z místopisu a 
ovládání taxametru.  
V souvislosti s nastavením právního rámce pro sdílenou ekonomiku se objevila 
společenskopolitická diskuze o tom, že na dopravce nebo řidiče, kteří svou činnost 
vykonávají pouze v malém rozsahu, by neměla dopadat zákonná pravidla pro 
provozování taxislužby. Takový záměr je však nutno označit za zcela nereálný, neboť by 
způsobil destrukci celého trhu taxislužby. V souvislosti s provozováním taxislužby se 
často hovoří o vysokých daňových únicích, což byl při projednávání právní úpravy 
zavádějící elektronickou evidenci tržeb zásadní argument pro to, aby taxislužba spadala 
pod základní evidenční režim bez paušální možnosti zasílat informace o přijatých 
platbách se zpožděním. Ministerstvu dopravy je rovněž z úřední činnosti odvolacího 
správního orgánu známo, že v rámci správních řízení dopravci zcela standardně dokládají 
svou nemajetnost (od níž se odvíjí možná výše uložené sankce) daňovými přiznáními 
s minimálními příjmy. Především ale v konkrétním okamžiku při poskytování přepravy 
musí být jasné, zda dopravce, resp. řidič určitou povinnost má nebo nemá. Není možno 
čekat např. půl roku na odevzdání daňového přiznání, z něhož bude vyplývat výše 
dosažených příjmů, aby se určilo, zda dopravce v době kontroly spadal do základního 
režimu taxislužby, anebo si pouze přivydělával v malém rozsahu. 
V souvislosti se společenskopolitickou diskuzí o odlišení „profesionálního“ provozování 
taxislužby oproti poskytování přeprav „neprofesionálními“ řidiči byla často 
diskutovaným tématem otázka povinného pojištění v taxislužbě, resp. společenská 
představa o tom, že pro živnostensky provozovanou taxislužbu je takové pojištění 
předepsáno. V této souvislosti lze konstatovat, že při provozování taxislužby je většina 
pojistných rizik kryta již v rámci povinného ručení ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb., o 
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších 
předpisů, výjimkou jsou pouze zavazadla, která nemá cestující při sobě, a jsou umístěna 
v zavazadlovém prostoru. Jinak tomu je u přeprav vozidlem cestujícího v rámci segmentu 
tzv. drink servisu. Zde je také velká část pojistných rizik kryta z povinného ručení 
provozovatele vozidla, tzn. zákazníka, avšak s výjimkou újmy na zdraví právě tomuto 
provozovateli vozidla, tedy zákazníkovi. Zde je tedy namístě zavést novou povinnost 
povinného pojištění dopravců v rámci segmentu tzv. drink servisu, která však nebude 
představovat zásadní bariéru vstupu na trh a zároveň bude směřovat k ochraně 
společenských zájmů, k jejichž ochraně je právní úprava taxislužby primárně určena, tedy 
k ochraně majetkových zájmů zákazníků. 
1.4.4 Zavedení povinností zprostředkovatelů taxislužby 
Nemožnost účinně zamezit nekalým praktikám některých společností zprostředkujících 
taxislužbu mobilními aplikacemi v České republice naplno ukázala, jak je 
potřebné  regulovat postavení zprostředkovatelů taxislužby. Snaha o regulaci 
zprostředkovatelů však v taxislužbě není novým tématem, již při přípravě novely v roce 
2013 byla požadována regulace zprostředkování taxislužby kvůli velmi silnému 
postavení dispečinků na trhu taxislužby. Tyto subjekty v praxi vystupují vůči cestujícím 
de facto jako dopravci - cestující si objedná taxi a komunikuje pouze s dispečinkem, tyto 
dispečinky samy inzerují poskytování přepravních služeb včetně cenových nabídek. 
Ve stávající právní úpravě není činnost těchto subjektů i přes jejich zásadní postavení 
při poskytování přeprav nikterak regulována a nezodpovídají za poskytnuté přepravy 
vůči cestujícím.  
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Při poslední novelizaci zákona o silniční dopravě v roce 2017, která řešila primárně 
autobusovou dopravu, byla navržena úprava povinností zprostředkovatelů taxislužby tak, 
aby tito zprostředkovatelé měli povinnost zprostředkovat pouze legální taxislužbu, tzn. 
dopravcům s živnostenským oprávněním a řidičům s oprávněním řidiče taxislužby. Tento 
návrh prošel meziresortním připomínkovým řízením a byl z návrhu zákona vypuštěn až 
na úrovni vlády z obavy, zda by tato úprava neměla podléhat notifikaci podle unijní 
právní úpravy – vyčkávalo se na rozsudek Soudního dvora Evropské unie. 
Soudní dvůr Evropské unie ve věci Asociación Profesional Elite Taxi proti Uber Systems 
Spain SL (C-434/15) rozhodoval o tom, pod jaký právní rámec je třeba 
zprostředkovatelskou činnost společnosti Uber zařadit, tj. zda se jedná o službu 
informační společnosti či službu v oblasti dopravy. Soud uvedl, že zprostředkovatelská 
činnost je natolik úzce spjatá s vlastní přepravní službou, že je ve smyslu Smlouvy o 
fungování Evropské unie službou v oblasti dopravy, která může být upravena na úrovni 
členských států. Nelze ji tedy považovat čistě za službu informační společnosti, která je 
regulována na unijní úrovni a u níž je zaručen volný pohyb služeb z jiného členského 
státu. K relevantní judikatuře v této oblasti lze rovněž zařadit rozsudek Soudního dvora 
Evropské unie ve věci tribunal de grande instance de Lille proti  Uber France SAS (C-
320/16). Soudní dvůr Evropské unie konstatoval, že vnitrostátní právní úprava, která 
(dokonce trestně) stíhá organizování systému zprostředkování kontaktu mezi zákazníky 
a osobami, které za úplatu poskytují služby silniční přepravy osob vozidly s méně než 
deseti místy, aniž mají k tomuto účelu povolení, se týká „služeb v oblasti dopravy“, pokud 
se vztahuje na zprostředkovatelskou službu poskytovanou pomocí aplikace pro chytré 
telefony, která je nedílnou součástí komplexní služby, jejíž hlavní složkou je přepravní 
služba. Taková služba je potažmo vyloučena z oblasti působnosti unijních směrnic 
požadujících notifikaci technických předpisů Evropské komisi před jejich přijetím. 
Důsledkem těchto rozsudků tedy je, že práva a povinnosti společnosti Uber a ostatních 
zprostředkovatelů taxislužby působících v České republice je možno na národní úrovni 
regulovat, přičemž tato regulace nepodléhá notifikační povinnosti vůči Evropské komisi. 
Jak již bylo zmíněno v bodě 1.4, zprostředkování a subdodavatelství je zásadním 
problémem v současném segmentu smluvní taxislužby. Skrze řetězec zprostředkovatelů 
a subdodavatelů bývá uzavřeno vícero písemných smluv, některé o zprostředkování, 
některé o přepravě, většinou však se smíšeným obsahem, výsledkem čehož je cestující 
platící ve vozidle přemrštěné jízdné, aniž by sám souhlasil s jakýmkoli zvláštním 
režimem přepravy (typicky jde o přepravy hotelových hostů). Ze strany dopravců, 
zprostředkovatelů a subdodavatelů však tato praxe z velké části vychází z neznalosti 
občanského práva, resp. právního řádu obecně.  
1.4.5 Snížení administrativní zátěže dopravců v taxislužbě 
V kontextu výše pospaných, zvažovaných zákonných úprav by bylo těžko obhajitelné, 
aby zúžený segment klasické taxislužby zůstal přeregulován. Je na místě znovu zvážit 
potřebnost stávajících povinností dopravců v taxislužbě v současné době, a to vzhledem 
ke skutečné úrovni a reálným nástrojům ochrany spotřebitelů – cestujících v taxislužbě a 
vzhledem k reálnému stavu ochrany daňových zájmů státu v této oblasti. 
Taxametr je z hlediska národní právní úpravy jednak měřidlem, jednak záznamovým 
zařízením a obdobou registrační pokladny (paměťová jednotka) a jednak nástrojem pro 
tisk stvrzenek pro zákazníky a pro archivační účely. Jelikož zákon o silniční dopravě není 
daňovým právním předpisem, nýbrž právním předpisem z oblasti dopravy, je na místě, 
aby tento zákon řešil primárně dopravně-právní stránku úpravy taxametrů. Bez taxametru 
se nelze obejít v těch případech, kdy má být výše jízdného určena podle ujeté vzdálenosti. 
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Ve smyslu metrologických předpisů nelze vzdálenost ujetou při přepravě změřit jiným 
nástrojem, např. aplikací. Je však na místě nově zvážit potřebnost jeho využití, popř. 
stanovený způsob použití v rámci jednotlivých typů přeprav, samozřejmě při zachování 
rovnosti v právech a povinnostech mezi dopravci. 
Co se týče administrativních a archivačních povinností dopravců, mají v zásadě dvojí 
funkci – ochranu daňových zájmů státu a v některých případech pořízení důkazu o 
poškození zákazníků, které si lze vyžádat v rámci sankčního správního řízení. Zástupci 
finanční správy nicméně při debatách o využitelnosti dat z taxametru dlouhodobě 
přiznávají, že z taxametrů dopravců příslušné orgány data nečerpají, nejsou vybaveni 
čtecími zařízeními a reálně nevyužívají pro tyto účely ani povinně vedené záznamy o 
provozu vozidla nebo záznamy o přepravě. Ve správních řízeních se data zaznamenaná 
na paměťové jednotce taxametru (záznam o provozu vozidla) používá zřídka a ještě méně 
často skutečně přispěje k usvědčení pachatele, v sankčních řízeních primární roli hrají 
výsledky kontrol dopravních úřadů přímo v terénu a kontrola výtisků z tiskárny taxametru 
(záznamů o přepravě a dokladů o přepravě). Naproti tomu zabezpečení evidenční funkce 
taxametru pro dopravce představuje náklady na pořízení kapacitně vyhovující paměťové 
jednotky a její periodickou výměnu spojenou s novým (zpoplatněným) ověřením 
soustavy taxametru u Českého metrologického institutu a pořízením nového 
(zpoplatněného) výpisu z evidence vozidel taxislužby. 
1.4.6 Zlepšení možnosti kontroly a účinného správního trestání 
I přes možné snížení úrovně povinností dopravců a řidičů v taxislužbě je zakotvení 
určitých základních povinností nezbytné. Dodržování těchto povinností však musí být 
účinně vynutitelné.  
Novelou zákona o silniční dopravě v roce 2017 byla (znovu)zavedena možnost zadržení 
průkazu řidiče taxislužby kontrolním pracovníkem na místě při zjištění závažného 
protiprávního jednání. Řidiči však brzy odhalili způsob, jak se zadržení průkazu na místě 
vyhnout, a to sdělením, že průkaz nemají při sobě. V takovém případě není možno 
k využití institutu zadržení průkazu přistoupit a řidič může nadále práci řidiče taxislužby 
vykonávat až do pravomocného sankcionování za zjištěné protiprávní jednání a 
následného odebrání oprávnění řidiče taxislužby, což může trvat i několik let. Této praxi 
je proto nezbytné zabránit zavedením možnosti virtuálně zadržet průkaz, který nebyl při 
kontrole předložen a fyzicky odebrán. 

1.5 Identifikace dotčených subjektů 

• Objednatelé přepravy a cestující – budou dotčeni stanovením způsobu a úrovně ochrany 
jejich práv. 

• Dopravci – budou dotčeni způsobem stanovení povinností pro ochranu cestujících a 
daňových zájmů státu. 

• Zprostředkovatelé taxislužby – budou dotčeni zavedením nových povinností, odpovědností 
za jejich plnění a možností trestání jejich nedodržení. 

• Řidiči – budou dotčeni dílčí úpravou jejich stávajících povinností. 

• Dopravní úřady – budou dotčeny změnou aplikační praxe právní úpravy 

• Stát – může být dotčena vymahatelnost jeho daňových zájmů. 
2. Návrh variant řešení včetně varianty nulové 
2.1. Nulová varianta 
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Nulová varianta by zachovala právní úpravu ve stávající podobě. Pokud ponecháme stranou 
aplikační praxi, v zásadě se tato varianta blíží variantě „jednotná taxislužba“, odchýlila se od ní 
až liberalizací unijní úpravy v oblasti elektronického podepisování dokumentů 
v soukromoprávním styku, která velmi rozšířila praktickou využitelnost institutu přepravy na 
základě předem uzavřené písemné smlouvy. Návrat k původnímu právnímu stavu a napravení 
dílčích nedostatků stávající právní úpravy způsobujících nesoulad právního a faktického stavu 
by de facto představoval variantu „jednotná taxislužba“. 
2.2 Varianta „jednotná taxislužba“ 
Tato varianta spočívá ve sjednocení pravidel pro různé přepravní služby poskytované malými 
vozidly se stanovením výjimek v odůvodněných případech. Paušálně by měl být používán 
taxametr jako záznamové zařízení a obdoba registrační pokladny. Nic nebrání používání 
taxametru jako záznamového zařízení i při přepravách objednaných přes mobilní aplikaci – 
naopak výhodou by byla možnost i při přepravě přes aplikaci účtovat jízdné na základě změřené 
vzdálenosti. Moderní taxametry umožňují propojení se systémem elektronické evidence tržeb, 
popř. i se samotnou aplikací. Z hlediska komfortu cestujícího by použití taxametru při přepravě 
přes aplikaci nebylo nikterak na újmu. Nepoužití taxametru, popř. nevybavení vozidla 
taxametrem, by bylo povoleno pouze pro přepravy odlišného typu – např. přepravy na svatby, 
transfery cestovních kanceláří, dlouhodobě sjednané firemní přepravy, přepravy luxusními 
limuzínami. Vhodný by byl návrat k požadavku na zaručený elektronický podpis na základě 
kvalifikovaného certifikátu v případech, kdy by předchozí písemná smlouva o přepravě byla 
uzavírána v elektronické podobě. Tato varianta zároveň předpokládá zachování určitého 
profesního standardu, tedy neomezovat bariéry vstupu na trh, neomezovat zmocnění obcí ke 
zkouškám řidičů taxislužby apod. 
Součástí této varianty by byla náprava některých dílčích nedostatků právní úpravy, zejm. 
zakotvení povinností zprostředkovatelů taxislužby, ochrana spotřebitele při subdodavatelství, 
zavedení označení vozidel taxislužby identifikační nálepkou i v segmentu smluvní taxislužby, 
možnost virtuálně zadržet průkaz řidiče taxislužby apod. 
K této variantě se přiklání velká část pracovní skupiny organizované Ministerstvem dopravy 
složené ze zástupců dotčených ministerstev, státních orgánů, statutárních měst a zástupců 
podnikatelů. Tato varianta má podporu zejména u zástupců profesních organizací v taxislužbě.  
2.3 Varianta dílčí „liberalizace“ 
Tato varianta by přizpůsobila právní regulaci společenskopolitické poptávce tak, aby bylo 
legální poskytovat služby, o které má zájem širší společnost. Jak bylo nastíněno v bodech 1.4.1 
až 1.4.6, jednalo by se konkrétně o umožnění nepoužívat taxametr při přepravách objednaných 
přes aplikaci – za podmínky předchozího souhlasu zákazníka s cenou a režimem přepravy. 
Pokud by určitý dopravce poskytoval svým vozidlem výhradně takovéto přepravy, popř. 
přepravy na základě předem uzavřené písemné smlouvy, bylo by mu umožněno nevybavit 
vozidlo taxametrem, stejně jako dnes v segmentu smluvní taxislužby. V návaznosti na 
zmíněnou společenskopolitickou poptávku i na popsané problémy s rozpoznatelností vozidel 
smluvního segmentu taxislužby při provozu by byla revidována i povinnost povinného označení 
vozidel taxislužby. Každé evidované vozidlo by muselo být stále označeno identifikační 
nálepkou vozidla taxislužby (předpokládá se decentní vzhled obdobný jako u dálniční známky), 
při nabízení přepravních služeb tzv. na ulici by každé vozidlo muselo být označeno typickou 
střešní svítilnou a obchodním jménem dopravce jako podle stávající právní úpravy. Pokud by 
některý dopravce určitým vozidlem vybaveným taxametrem střídavě poskytoval přepravy 
v klasickém režimu a na základě předchozí písemné smlouvy nebo přes aplikaci, mohl by si na 
vozidle označení vozidla taxislužby ponechat. Vozidlo by však nesmělo být označeno jako 
vozidlo taxislužby v případě, že by nebylo vybaveno taxametrem, anebo by bylo využito 
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k jinému účelu než k provozování taxislužby, např. k soukromé přepravě. Došlo by také 
k omezení některých bariér přístupu na trh. Pro tento typ přeprav by byly nově zakotveny 
archivační povinnosti, jejichž konkrétní podoba by vycházela ze stávající praxe přeprav 
objednaných přes aplikace. 
Takováto dílčí liberalizace cílená na přepravy zprostředkované mobilními aplikacemi je však 
neodůvodnitelná bez současného omezení přeregulovanosti zbytku segmentu klasické 
taxislužby. Včleněním přeprav objednaných přes aplikace do segmentu smluvní taxislužby 
bude dříve popsaná dělící hranice mezi různými druhy přepravních služeb posunuta doprostřed 
segmentu klasické taxislužby coby pohotovostních a v zásadě anonymních přepravních služeb. 
Úroveň povinností na obou stranách této dělící hranice by proto měla být co nejpodobnější. Je 
proto namístě omezit v segmentu klasické taxislužby povinnosti, které dopravce zatěžují a které 
neplní svou zamýšlenou funkci, popř. užitek z plnění těchto povinností není pro stát nebo 
spotřebitele adekvátní zátěži dopravců. Zejm. se jedná o vedení záznamu o provozu vozidla na 
paměťové jednotce taxametru a vlastní vybavení soustavy taxametru paměťovou jednotkou. 
Stejně tak je nutno oprávnění pro vozidla taxislužby zakotvená v zákoně č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zacílit na přepravní služby 
zúženého segmentu klasické taxislužby. 
K této variantě se jednoznačně přiklonili zástupci poslaneckých klubů při předběžném 
projednání návrhu novelizace na půdě Poslanecké sněmovny. Varianta odpovídá směru 
nastavenému Programovým prohlášením stávající vlády České republiky v oblasti digitalizace 
„Vyřešíme problematiku služeb, jako je Uber nebo Airbnb, a platformám nastavíme jasná 
pravidla z hlediska spravedlivého zdanění na jedné straně a z pohledu jednoduchého 
uživatelsky komfortního přístupu na straně druhé.“.  
  
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant včetně varianty nulové a zhodnocení rizika 

Varianta Přínosy Náklady 

Nulová 
varianta 

Žádné vyjma stability právní úpravy. V této variantě je negativem 
absence jakýchkoli přínosů 
popsaných v dalších variantách 
a zachování stávajících nedostatků 
dosavadní úpravy. 

Hlavním rizikem neřešení problému 
je eskalace společenského napětí 
způsobená zachováním stávající 
faktické nerovnosti na trhu 
přepravních služeb. Stávající právní 
úprava neumožňuje zasáhnout proti 
nekalým praktikám společností 
Uber a Taxify, které díky nim 
získaly zásadní podíly na trhu. 
V tomto směru nová právní úprava 
zakotvuje možnost sankcionovat 
přímo zprostředkovatele taxislužby 
a v případě zásadního porušování 
právní úpravy i zákaz jeho činnosti. 
Tuto situaci dobře ilustruje, že ani 
několik měsíců po podpisu 
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memoranda mezi společností Uber a 
nejvyššími představiteli České 
republiky nejsou přepravy 
zprostředkované danou aplikací 
poskytovány v souladu se zákonem 
a stávající právní úprava umožňuje 
trestat pouze jednotlivé dopravce a 
řidiče, a nikoli organizátora této 
činnosti. 

V dalších směrech lze odkázat na 
negativa varianty jednotná 
taxislužba.  

Varianta 
jednotná 
taxislužba 

Přínosem této varianty je stabilita právní 
úpravy, zachování koncepce právní 
úpravy s nápravou jejích dílčích 
nedostatků a rovnost v povinnostech mezi 
dopravci. V této variantě jsou lépe 
chráněny daňové zájmy státu povinným 
používáním taxametru jako záznamového 
zařízení a obdoby registrační pokladny, 
byť se jedná pro dopravce spíše o 
psychologickou motivaci, neboť státní 
správa data z taxametru prakticky 
nevyužívá. Při zachování tohoto 
směřování právní úpravy by nicméně do 
budoucna mohlo být povinné napojení 
moderních taxametrů na systém 
elektronické evidence tržeb, které by 
přispělo k získávání jasných informací o 
tržbách v taxislužbě.  

V rámci této varianty, stejně jako u 
varianty dílčí liberalizace, je přínosem 
zavedení povinného označení všech 
vozidel taxislužby identifikačními 
nálepkami vozidla taxislužby pro účely 
kontrolních orgánů. Lze očekávat 
mnohem lepší kontrolovatelnost vozidel 
v rámci segmentu smluvní taxislužby, tím 
i snížení míry porušování právních 
povinností v tomto segmentu a lepší 
vymahatelnost práva.  

Přínosem této varianty, stejně jako u 
varianty dílčí liberalizace, je dále zavedení 
povinností zprostředkovatelů taxislužby, 
což přispěje k tomu, že dopravci a řidiči 
v taxislužbě budou držiteli příslušných 
veřejnoprávních povolení (koncese 
dopravce a oprávnění řidiče taxislužby). 
V případě porušení těchto předpokladů 
bude zprostředkovatelům taxislužby hrozit 
zákaz činnosti.  

Negativem této varianty je 
především zachování povinného 
nákladného vybavení a označení 
vozidel taxislužby i v případech, 
kdy příliš nemají věcné 
opodstatnění. Nevýhodou této 
varianty je tedy především absence 
přínosů dílčí liberalizace. Za 
negativum lze tedy považovat 
povinnost pořizovat si drahý 
taxametr tam, kde by měl sloužit ne 
jako měřidlo, ale čistě jako 
záznamové zařízení pro účely 
daňových zájmů státu. K ochraně 
daňových zájmů státu by přitom 
primárně měly sloužit jiné instituty 
a jiné právní předpisy, např. 
elektronická evidence tržeb, která 
by měla být dle informací 
Ministerstva financí pro taxislužbu 
zavedena na jaře 2019 a k níž lze 
využívat mnohem levnější vybavení 
než taxametr. Za negativum této 
varianty lze také považovat absenci 
snižování míry zákonných 
povinností dopravců popsaných ve 
variantě dílčí liberalizace. Z jednání 
pracovní skupiny při Ministerstvu 
dopravy nicméně vyplývá ochota 
dopravců nést vysoké zatížení 
právními povinnostmi, pokud to 
přispěje k zamezení nelegálních 
praktik dopravců využívajících 
vybrané aplikace. 

Okrajově lze za negativum označit i 
nevyslyšení společenskopolitické 
poptávky po legalizaci oblíbených 
poskytovaných služeb. Nicméně 
k legalizaci těchto služeb není nutné 
přistupovat ke změně právní 
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Dále společným přínosem této varianty i 
varianty dílčí liberalizace je zlepšení 
možnosti kontroly a účinného správního 
trestání, konkrétně zavedení možnosti 
fiktivně zadržet řidiči průkaz řidiče 
taxislužby na místě při aktuálně zjištěném 
závažném přestupku i v případech, kdy 
řidič odmítne průkaz předložit nebo tvrdí, 
že jej nemá u sebe. To přispěje k rychlému 
vyřazení z činnosti těch řidičů, kteří 
páchají závažné přestupky, nebude muset 
být vyčkáváno na výsledek přestupkového 
řízení a následně vedeného řízení o odnětí 
oprávnění řidiče taxislužby. 

Pro cestující v rámci segmentu tzv. drink 
servisu bude u této varianty i u varianty 
dílčí liberalizace zásadním přínosem 
zavedení povinného pojištění. Naproti 
tomu pro dopravce poskytující dané 
služby se bude jednat o náklady. 
Ministerstvo dopravy nemá z Rejstříku 
podnikatelů v silniční dopravě k dispozici 
informace o tom, kolik dopravců se 
segmentem přepravy cestujících jejich 
vlastními vozidly zabývá, lze tedy jen 
velmi zhruba odhadovat, kolika dopravců 
se zavedení této nové povinnosti bude 
týkat. V tomto směru lze nabídky 
dopravců na internetu považovat za 
značně neúplnou informaci o počtu 
obdobných podnikatelů, jelikož velká část 
těchto služeb je nabízena lokálně při 
tanečních zábavách apod. Vzhledem 
k tomu, že újma na zdraví cestujícímu – 
provozovateli vozidla není kryta 
z povinného ručení, lze důvodně 
předpokládat, že již v současné době je 
velká část dopravců pro tyto případy 
pojištěna. 

Přínosem této varianty i varianty dílčí 
liberalizace do veřejných rozpočtů by bylo 
zavedení povinnosti označovat vozidla 
taxislužby identifikačními nálepkami 
vozidel taxislužby. Přestože tisk těchto 
nálepek by zajišťoval stát, resp. 
Ministerstvo dopravy, tak rozpočtům obcí 
s rozšířenou působností, statutárních měst 
a Hl. m. Prahy by plynuly příjmy ze 
správních poplatků za tyto samolepky, jak 
je podrobněji popsáno ve vedlejším 
sloupci.  

úpravy, dodržovat stávající zákonné 
povinnosti i při přepravách přes 
aplikaci je možné, jak dokazuje 
příklad aplikace Liftago – viz popis 
stávajícího právního stavu v bodě 
1.3.  

Nákladem v úzkém slova smyslu u 
této varianty i varianty dílčí 
liberalizace je pro stát zavedení 
identifikačních nálepek vozidla 
taxislužby, jejichž tisk a distribuci 
na dopravní úřady bude stát, resp. 
Ministerstvo dopravy zajišťovat. Ve 
výsledku ale k zatížení veřejných 
rozpočtů jako celku nedojde, neboť 
za vydání nálepky je navržen 
správní poplatek 500 Kč. Pro rok 
2019 je v rozpočtu Ministerstva 
dopravy počítáno s vypsáním 
veřejné zakázky v hodnotě 1 mil. 
Kč na pořízení 50 tis. ks 
identifikačních nálepek včetně 
zpracování jejich grafického 
návrhu. Vzhledem k tomu, že 
v Rejstříku podnikatelů v silniční 
dopravě je evidováno 15 308 
vozidel, které bude třeba v rámci 
přechodného období označit, pro 
následnou evidenci nových vozidel 
taxislužby zbude k dispozici cca 35 
000 ks nálepek, pročež následné 
roční náklady budou nízké (v rámci 
životnosti vozidla taxislužby 
v průměru 5 let a potřebě nových 
nálepek při výměně čelního skla 
vozidla nebo poškození nálepky lze 
počítat s roční spotřebou 5 000 ks 
nálepek, tj. po vyčerpání prvotní 
zásoby s ročním nákladem cca 60 
000 Kč – v závislosti na konkrétní 
ceně nálepek. Naproti tomu příjem 
na správních poplatcích do rozpočtů 
obcí s rozšířenou působností, 
statutárních měst a Hl. m. Prahy by 
mohl představovat cca 7 500 000  
Kč při prvotní obměně a následně 
2 500 000 Kč ročně. Z hlediska 
výkonu přenesené působnosti nelze 
vydání identifikační nálepky 
dopravci považovat za relevantně 
časově náročný administrativní 
úkon. 
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Varianta dílčí 
liberalizace 

Přínosem této varianty je jednoznačně 
snížení administrativní zátěže podnikatelů, 
byť zástupci dopravců v rámci pracovní 
skupiny při Ministerstvu dopravy 
požadovali zachování těchto svých 
povinností za předpokladu, že budou 
platné a vynucované i pro dopravce 
využívající mobilní aplikace. 

Jedním ze základních pilířů této varianty 
je zrušení povinnosti nákladného označení 
a vybavení vozidel taxislužby tam, kde 
neplní reálnou funkci (taxametr by byl 
používán jen v případech, kdy je třeba 
měřit ujetou vzdálenost, a střešní svítilna 
by byla povinná jen v případech, kdy má 
informovat cestující o nabízení 
přepravních služeb v rámci provozu na 
pozemních komunikacích). Povinnost 
pořizovat si taxametr tedy nebude dána 
tam, kde by měl sloužit ne jako měřidlo, 
ale čistě jako záznamové zařízení pro 
účely daňových zájmů státu. K ochraně 
daňových zájmů státu by přitom primárně 
měly sloužit jiné instituty a jiné právní 
předpisy, např. elektronická evidence 
tržeb, která by měla být dle informací 
Ministerstva financí pro taxislužbu 
zavedena na jaře 2019 a k níž lze využívat 
mnohem levnější vybavení než taxametr. 
Zrušení těchto povinností by se týkalo 
primárně dopravců, kteří ke 
zprostředkování svých služeb využívají 
mobilní aplikace. Jelikož dopravci 
spolupracující se společnostmi Uber a 
Taxify dlouhodobě dané povinnosti 
neplní, je finanční přínos pro dopravce de 
facto pouze teoretický. U dopravců 
využívajících aplikaci Liftago nebo 
aplikace klasických dispečinků taxislužby 
apod. lze stěží odhadnout, zda využijí 
možnosti nemít předmětné vybavení. Dá 
se předpokládat, že dopravců 
využívajících tyto aplikace, kteří by 
nechtěli zároveň poskytovat i tzv. 
klasickou taxislužbu (k níž by toto 
vybavení potřebovali), bude menšina, 
bude se jednat o podnikatelské rozhodnutí 
každého jednotlivého dopravce, které 
nelze předjímat nebo paušalizovat. 

Zrušení povinnosti vybavit taxametr 
paměťovou jednotkou a vést na ni záznam 

Negativem této varianty je odklon 
od koncepce právní úpravy 
taxislužby. Tato varianta znamená 
odchylku od některých zákonných 
povinností pro určitou skupinu 
služeb, které z věcného pohledu 
představují taxislužbu ve smyslu 
zákonné definice. Aby byla 
zachována spravedlivost právní 
úpravy a rovnost v povinnostech a 
při opuštění stávající koncepce 
nalezena koncepce jiná, je v rámci 
této varianty nezbytné snížit 
zatížení zákonnými povinnostmi i 
pro ty dopravce, kteří z věcného 
pohledu poskytují stejné služby. 
Odstranění přeregulovanosti 
klasické taxislužby je dlouhodobě 
jedním z myšlenkových směrů 
v rámci odborné veřejnosti – 
předpokládá se, že menší míra 
zákonných povinností nebude 
dopravce tolik motivovat 
k obcházení a porušování právní 
úpravy. Naproti tomu jde o variantu 
v zásadě nevyzkoušenou, 
jejíž  aplikace v praxi by nemusela 
mít předpokládaný průběh. V tomto 
směru lze jako varovný příklad 
připomenout situaci koncem 
devadesátých let, kdy byla na krátký 
čas v Hl. m. Praze zrušena cenová 
regulace. Za negativum této 
varianty lze tudíž považovat 
možnost nepředpokládaného 
vývoje. Lze však konstatovat, že 
většina dopravců v taxislužbě je 
poctivými podnikateli, u nichž se 
není třeba obávat toho, že by 
liberalizace začali zneužívat. 
Naproti tomu úzká skupinka 
problémových dopravců zejm. v Hl. 
m. Praze nebyla k poctivému 
chování přinucena ani stanovením 
velkého množství povinností.  

Za negativum této varianty by 
mohlo být označeno oslabení pozice 
státu co do plnění daňových 
povinností dopravců. Nicméně 
ohledně daňových zájmů státu 
neplní taxametr svou funkci tak, jak 
by měl, neboť státní orgány nejsou 
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o provozu vozidla rovněž nebude 
znamenat, že by si dopravci paměťové 
jednotky v taxametrech neponechali, spíše 
po jejich naplnění nepřistoupí k pořízení 
nových. Paměťová jednotka může být pro 
dopravce užitečná k jejich vlastním 
evidenčním záměrům nebo pro zpětný tisk 
dokladů o přepravě (byť se nejedná o 
zákonem předpokládaný postup). Cena 
paměťové jednotky se přitom pohybuje 
okolo 2000 až 3500 Kč, velmi hrubým 
odhadem lze předpokládat, že si ji přestane 
pořizovat 15 % dopravců. 

Hlavním ze zamýšlených přínosů této 
varianty je legalizace společností 
oblíbených služeb. Nicméně jak již bylo 
uvedeno, v zásadě se nejedná o přínos této 
varianty, neboť k legalizaci těchto služeb 
není nutné přistupovat ke změně právní 
úpravy, ale dodržovat stávající zákonné 
povinnosti je možné i při přepravách přes 
aplikaci, jak dokazuje příklad aplikace 
Liftago – viz popis stávajícího právního 
stavu v bodě 1.3. 

V rámci této varianty, je dále stejně jako u 
varianty jednotná taxislužba přínosem 
zavedení povinného označení všech 
vozidel taxislužby identifikačními 
nálepkami vozidla taxislužby pro účely 
kontrolních orgánů. Lze očekávat mnohem 
lepší kontrolovatelnost vozidel v rámci 
segmentu smluvní taxislužby, tím i snížení 
míry porušování právních povinností 
v tomto segmentu a lepší vymahatelnost 
práva.  

Dalším přínosem této varianty společným 
s předchozí variantou je zavedení 
povinností zprostředkovatelů taxislužby, 
což přispěje k tomu, že dopravci a řidiči v 
taxislužbě budou držiteli příslušných 
veřejnoprávních povolení (koncese 
dopravce a oprávnění řidiče taxislužby). V 
případě porušení těchto předpokladů bude 
zprostředkovatelům taxislužby hrozit 
zákaz činnosti. 

Dále společným přínosem této varianty i 
varianty jednotná taxislužba je zlepšení 
možnosti kontroly a účinného správního 

vybaveny čtecími zařízeními a 
informace jsou čerpány z výtisků 
z taxametru, které budou dopravci 
muset i nadále pořizovat. K ochraně 
daňových zájmů států by přitom 
primárně měla sloužit elektronická 
evidence tržeb, která by pro 
taxislužbu dle informací 
Ministerstva financí měla být 
zavedena na jaře 2019, tedy před 
touto novelou zákona o silniční 
dopravě. K vedení elektronické 
evidence tržeb lze přitom používat 
mnohem levnější zařízení než 
taxametr, který je z povahy věci 
určen k měření vzdálenosti. 

Nákladem v úzkém slova smyslu u 
této varianty i varianty dílčí 
liberalizace je pro stát zavedení 
identifikačních nálepek vozidla 
taxislužby, jejichž tisk a distribuci 
na dopravní úřady bude stát, resp. 
Ministerstvo dopravy zajišťovat. Ve 
výsledku ale k zatížení veřejných 
rozpočtů nedojde, neboť za vydání 
nálepky je navržen správní poplatek 
500 Kč. Pro rok 2019 je v rozpočtu 
Ministerstva dopravy počítáno 
s vypsáním veřejné zakázky 
v hodnotě 1 mil. Kč na pořízení 50 
tis. ks samolepek včetně zpracování 
jejich grafického návrhu. Vzhledem 
k tomu, že v Rejstříku podnikatelů 
v silniční dopravě je evidováno 15 
308 vozidel, které bude třeba 
v rámci přechodného období 
označit, pro následnou evidenci 
nových vozidel taxislužby zbude 
k dispozici cca 35 000 ks nálepek, 
pročež následné roční náklady 
budou nízké (v rámci životnosti 
vozidla taxislužby v průměru 5 let a 
potřebě nových nálepek při výměně 
čelního skla vozidla nebo poškození 
nálepky lze počítat s roční 
spotřebou 5000 ks nálepek, tj. po 
vyčerpání prvotní zásoby 
s nákladem cca 100 000 Kč – 
v závislosti na konkrétní ceně 
nálepek. Naproti tomu příjem na 
správních poplatcích do rozpočtů 
obcí s rozšířenou působností, 
statutárních měst a Hl. m. Prahy by 
mohl představovat cca 7 500 000 
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trestání, konkrétně zavedení možnosti 
fiktivně zadržet řidiči průkaz řidiče 
taxislužby na místě při aktuálně zjištěném 
závažném přestupku i v případech, kdy 
řidič odmítne průkaz předložit nebo tvrdí, 
že jej nemá u sebe. To přispěje k rychlému 
vyřazení z činnosti těch řidičů, kteří 
páchají závažné přestupky, nebude muset 
být vyčkáváno na výsledek přestupkového 
řízení a následně vedeného řízení o odnětí 
oprávnění řidiče taxislužby. 

Pro cestující v rámci segmentu tzv. drink 
servisu bude u této varianty i u varianty 
dílčí liberalizace zásadním přínosem 
zavedení povinného pojištění. Naproti 
tomu pro dopravce poskytující dané 
služby se bude jednat o náklady. 
Ministerstvo dopravy nemá z Rejstříku 
podnikatelů k dispozici informace o tom, 
kolik dopravců se segmentem přepravy 
cestujících jejich vlastními vozidly 
zabývá, lze tedy jen velmi zhruba 
odhadovat, kolika dopravců se zavedení 
této nové povinnosti bude týkat. V tomto 
směru lze nabídky dopravců na internetu 
považovat za značně neúplnou informaci o 
počtu obdobných podnikatelů, jelikož 
velká část těchto služeb je nabízena 
lokálně při tanečních zábavách apod. 
Vzhledem k tomu, že újma na zdraví 
cestujícímu – provozovateli vozidla není 
kryta z povinného ručení, lze důvodně 
předpokládat, že již v současné době je 
velká část dopravců pro tyto případy 
pojištěna. 

Kč při prvotní obměně a následně 
2 500 000 Kč ročně. Z hlediska 
výkonu přenesené působnosti nelze 
vydání identifikační nálepky 
dopravci považovat za relevantně 
časově náročný administrativní 
úkon. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
4.1 Nulová varianta 
Nulovou variantu lze vyloučit zejména z důvodu fixace stávající faktické nerovnosti na trhu 
přepravních služeb a zachování absence právních nástrojů umožňujících zasáhnout proti společnostem 
v masovém měřítku organizujícím přestupkovou činnost svých uživatelů. 

Stejně tak je třeba tuto variantu vyloučit i pro absenci jakýchkoli přínosů. Jak bylo popsáno dříve, 
stávající právní úprava obsahuje některé špatně fungující instituty. Nápravu jednotlivých 
nedostatků současné právní úpravy představuje varianta jednotná taxislužba. Relevantně je 
proto třeba rozhodovat mezi variantami jednotná taxislužba a dílčí liberalizace, což jsou v rámci 
odborné veřejnosti (v širším smyslu) základní dva náhledy na problematiku právní úpravy 
taxislužby. 

4.2. Varianta jednotná taxislužba 
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Tato varianta má mnoho výhod, jak bylo popsáno dříve. Zejména zachování koncepce právní 
úpravy, jednotná úroveň povinností pro dopravce poskytující stejné služby a lepší zajištění 
daňových zájmů státu (pokud jde o samotné údaje zaznamenané na paměťové jednotce 
taxametru, je ochrana daňových zájmů diskutabilní, nicméně moderní taxametry umožňují 
napojení na systém elektronické evidence tržeb). Zachování povinného vybavení vozidel 
taxislužby taxametrem coby stanoveným měřidlem rovněž obcím jednoduše umožňuje stanovit 
maximální ceny taxislužby podle ujetých kilometrů. Jedná se o variantu preferovanou většinou 
členů pracovní skupiny při Ministerstvu dopravy (viz níže). Jedná se o možnou a reálnou 
variantu právní úpravy. 
Nicméně tato varianta má rovněž mnoho nevýhod, zejména zachování přeregulovanosti 
taxislužby, která mnohé dopravce motivuje k obcházení nebo porušování právní úpravy. Hlavní 
nevýhodou této varianty je absence přínosů dílčí liberalizace právní úpravy a lpění na 
způsobech ochrany spotřebitele, o které spotřebitel nemá zájem. 
4.3 Varianta dílčí liberalizace 
Varianta jednotná taxislužba a varianta dílčí liberalizace se liší především v tom, že v rámci 
jednotné taxislužby by byla všechna vozidla vybavena taxametrem coby úředně ověřeným 
měřidlem a záznamovým zařízením a výjimka by platila pouze pro malé množství 
odůvodněných případů, zatímco ve variantě dílčí liberalizace by taxametr byl povinný pouze 
v případech, kdy je třeba měřit ujetou vzdálenost (ostatně taxametr je ze své podstaty měřidlo). 
Funkce taxametru je dvojí, a to ve výsledku ochrana spotřebitele a ochrana daňových zájmů 
státu. Lze shrnout, že funkci ochrany daňových zájmů státu taxametr neplní ideálně, hodnoty 
zaznamenané v taxametru jsou tak primárně psychologickou motivací pro dopravce, aby tyto 
hodnoty odpovídaly daňovému přiznání. Funkce ochrany zájmů zákazníků má vzhledem 
k medializaci tohoto tématu horší pověst, než odpovídá skutečnosti, nicméně i tak jsou v praxi 
často používány nezákonné úpravy taxametru a jiné způsoby zneužívání taxametru (tzv. turbo, 
tzv. téčko, manipulace s desetinnou čárkou na displeji taxametru, odpojení či zakrytí displeje 
taxametru, použití dvou různých taxametrů atd.). Výsledkem je nedůvěra spotřebitele v cenu 
stanovenou taxametrem a zájem o znalost ceny před přepravou. Jelikož tedy taxametr vzhledem 
k nákladům na jeho pořízení a provoz dostatečně neplní zamýšlené funkce, jeví se jako 
logičtější zvolit variantu dílčí liberalizace právní úpravy a požadovat taxametr tam, kde bude 
plnit svou původní funkci, a to měřit vzdálenost.  
Z uvedených důvodů tedy bylo k této variantě přistoupeno jako k nejvhodnější. 
V rámci této varianty se do budoucna předpokládá výrazný rozmach přeprav objednaných 
elektronicky. Jednak se k tomuto segmentu patrně připojí velká část přeprav, které již dnes jsou 
elektronicky objednávány, avšak nenaplňují předchozí písemné smlouvy podle současné 
úpravy. Dále vzhledem k zavedení tohoto nového způsobu provozování taxislužby lze očekávat 
nárůst počtu mobilních aplikací zprostředkujících přepravy – ať již to budou nové aplikace 
konkurující stávajícím, anebo specializované aplikace např. pro hotelové přepravy, firemní 
přepravy anebo lokální přepravy po turistických centrech. Vzhledem k aktuální politické 
diskuzi o omezení či zrušení zmocnění obcí ke stanovení lokálních požadavků na řidiče 
taxislužby, tzn. omezení bariér přístupu k povolání řidiče taxislužby, lze předpokládat i dočasný 
nárůst počtu řidičů do doby ustálení a narovnání trhu. 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Zvolená varianta dílčí liberalizace právní úpravy taxislužby je charakteristická snížením 
zatížení dopravců povinnostmi. V tomto směru lze přepokládat, že vynucování menšího 
množství povinností nebude obtížnější než za stávajícího právního stavu. Ke zlepšení 
vymahatelnosti práva přispěje jednak úprava institutu zadržení průkazu řidiče taxislužby a také 
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zakotvení odpovědnosti zprostředkovatelů taxislužby, dále zavedení povinností 
zprostředkovatelů taxislužby, což přispěje k tomu, že dopravci a řidiči v taxislužbě budou 
držiteli příslušných veřejnoprávních povolení (koncese dopravce a oprávnění řidiče taxislužby). 
Ke zlepšení vymahatelnosti práva v rámci segmentu smluvní taxislužby přispěje označení 
všech vozidel identifikační nálepkou vozidla taxislužby, budou tedy v provozu pro kontrolní 
orgány rozeznatelná. Lze nicméně vyjádřit obavy z vymahatelnosti práva vůči zahraničním 
zprostředkovatelům. Je sice pravdou, že Soudní dvůr Evropské unie v rozsudku č. j. C-434/15 
ze dne 20. 12. 2017 judikoval, že zprostředkovatelská činnost společnosti Uber je natolik úzce 
spjatá s vlastní přepravní službou, že je ve smyslu SFEU je třeba ji považovat za službu v oblasti 
dopravy, která může být upravena na úrovni členských států, a nikoli za čistě službu informační 
společnosti, která je regulována na unijní úrovni a u níž je zaručen volný pohyb služeb z jiného 
členského státu, tzn. že na zprostředkovatelskou činnost společnosti Uber je třeba vnitrostátního 
živnostenského oprávnění. Do dnešní doby (červenec 2018) však Ministerstvo dopravy nemá 
informace o tom, že na území České republiky by získala živnostenské oprávnění zde usídlená 
odnož této společnosti, resp. že by v České republice zprostředkovávala dopravu. Vedení 
sankčního řízení se zahraniční společností přitom lze z povahy věci požadovat za 
problematické. Na druhou stranu k vymahatelnosti právní úpravy by měla přispět možnost 
uložit správní trest zákazu činnosti zprostředkovateli taxislužby, byť i u tohoto institutu může 
být jeho účinnost vůči zahraniční osobě omezená. 
6. Přezkum účinnosti regulace 
Při přezkumu účinnosti regulace ve znění přijímané novely bude postupováno stejně jako 
doposud při předchozích novelizacích zákona. Ministerstvo dopravy nadále bude v kontaktu 
s praxí a průběžně bude vyhodnocovat účinnost nové právní úpravy. Zástupci ministerstva se 
nadále budou setkávat jak se zástupci státní správy na obvyklých i ad hoc jednáních, kontrolách 
dopravních úřadů apod., tak i se zástupci praxe – dopravců, zprostředkovatelů apod. Vlastní 
poznatky bude ministerstvo čerpat i z pozice odvolacího orgánu a orgánu vrchního státního 
dozoru. V příštím roce se předpokládá novelizace zákona o silniční dopravě v oblasti právní 
úpravy tachografů, při této příležitosti je potenciálně možné přistoupit i k revizi právní úpravy 
taxislužby, bude-li to potřebné. 
7. Konzultace a zdroje dat 
Před zpracováním návrhu novely proběhlo velké množství jednání na různých úrovních, 
především lze zmínit osm jednání od ledna 2017 do června 2018 pracovní skupiny k novému 
pojetí taxislužby organizované Ministerstvem dopravy. Jednání této pracovní skupiny se 
účastnili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva práce a 
sociálních věcí, Úřadu vlády, Generálního finančního ředitelství, České obchodní inspekce, 
Magistrátu hl. m. Prahy, Magistrátu města Brna, Policie České republiky, Českého 
metrologického institutu, Hospodářské komory (skrze ní i na čas zástupce společnosti Uber), 
Asociace koncesionářů v taxislužbě, Sdružení českých taxikářů, Liftago, dispečinků City Taxi, 
A A A radiotaxi, PROFESIONAL TAXI a distributora taxametrů Czech Iveka. 
Jednáním této pracovní skupiny předcházela jednání pracovní skupiny ke sdílené ekonomice 
při Úřadu vlády ČR. Tato pracovní skupina se scházela od podzimu 2016 do konce roku 2017, 
byla složena ze zástupců státních úřadů a dotčených podnikatelských subjektů nejen z oblasti 
dopravy a zabývala se problematikou sdílené ekonomiky a digitálních platforem především 
v oblastech dopravy, ubytovacích služeb a finančnictví. V prosinci 2017 proběhla i jednání s 
koordinátorem digitální agendy při Úřadu vlády ČR, jednalo se o užší jednání zástupců 
dotčených ministerstev k problematice sdílené ekonomiky. 
Dále proběhlo velké množství samostatných jednání se zástupci dotčených ministerstev 
k dílčím problémům – s Ministerstvem průmyslu a obchodu byla od počátku roku 2017 na pěti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSB6ZHAC4D)



 

19 
 

jednáních řešena problematika podnikání, živností, stanovených měřidel, přístupu na trh, 
s Ministerstvem financí byla v lednu 2018 na dvou jednáních řešena problematika daní a cenové 
regulace, s Ministerstvem vnitra v lednu 2018 proběhlo jednání k otázce elektronického 
podepisování smluv. 
Dále proběhlo množství jednání a konzultací se zástupci praxe. Jednak bylo uskutečněno 
mnoho dvoustranných či vícestranných jednání se zástupci dopravců v taxislužbě a dispečinků 
taxislužby, zejm. lze zmínit dvě širší jednání v březnu 2017 a lednu 2018. Samostatně lze zmínit 
opakovaná dvoustranná jednání se zástupci provozovatelů předmětných mobilních aplikací, 
společností Uber a Taxify a také Liftago.  
Dále je třeba uvést též informace o politické úrovni jednání. Na jaře tohoto roku v době eskalace 
společenskopolitického napětí způsobeného praktikami spojenými s aplikací Uber a 
protestními akcemi zástupců dopravců v taxislužbě proběhlo vícero jednání na úrovni ministra 
dopravy a zástupců poslaneckých klubů. Výsledkem těchto jednání byla dohoda napříč 
poslaneckými kluby o podpoře dílčí liberalizace právní úpravy taxislužby, konkrétně umožnění 
poskytování přeprav formou taxislužby bez použití taxametru z předpokladu, že přeprava byla 
objednána mobilní aplikací a cestující předem odsouhlasil cenu za přepravu. 
Zástupci politických klubů vznesli požadavek na zavedení povinného pojištění v taxislužbě. 
Tato problematika následně byla písemnou formou konzultována s Českou asociací pojišťoven. 
Jelikož aktuální novelizace časově navazuje na novelu zákona o silniční dopravě z podzimu 
2017, která primárně řešila problematiku autobusové dopravy, proběhla i navazující jednání 
k problematice hromadné dopravy se zástupci Sdružení dopravních podniků nebo zástupci 
Asociace horských středisek České republiky. 
Vedle uvedených konzultací a stanovisek bylo při zpracování novelizace samozřejmě 
vycházeno z vlastních poznatků pracovníků Ministerstva dopravy a skutečnostem jim známých 
z úřední činnosti, zejm. z poskytování metodické pomoci a průběžného kontaktu s pracovníky 
dopravních úřadů, dopravci a řidiči taxislužby, agendy odvolacího řízení a kontrolní činnosti 
v rámci státní správy atd. 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace zpracovala Mgr. Jana Nádvorníková, vedoucí 
oddělení státní správy, odbor veřejné dopravy, Ministerstvo dopravy, tel. 702 015 482, e-mail: 
jana.nadvornikova@mdcr.cz.  
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