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III. 

 

Odůvodnění 
 

I. Obecná část 

 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Primárním cílem předloženého návrhu vyhlášky je provedení zákona č. 111/1994 Sb., 

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“), který byl 

novelizován zákonem č. 115/2020 Sb. s účinností od 1. července 2020. Konkrétní změny 

plynoucí z novely zákona o silniční dopravě jsou promítnuty do vyhlášky Ministerstva dopravy 

a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „vyhláška“). Navrhovaná vyhláška provádí zákon o silniční dopravě 

na základě zmocnění v ustanovení § 41 odst. 2 zákona o silniční dopravě.  

Tematicky lze obsah návrhu vyhlášky rozčlenit do následujících hlavních oblastí: 

1) stanovení náležitostí, vzoru a způsobu umístění evidenční nálepky vozidla 

taxislužby na vozidle, 

2) stanovení náležitostí potvrzení o přepravě, 

3) úprava způsobu řádné obsluhy taxametru. 

Ad 1): Zavedením povinnosti označit vozidlo taxislužby evidenční nálepkou vozidla 

taxislužby v § 21a odst. 5 zákona o silniční dopravě došlo k zakotvení nového zmocnění 

pro prováděcí právní předpis, jenž stanoví náležitosti a vzor evidenční nálepky vozidla 

taxislužby způsob jejího umístění na vozidle taxislužby.  

Ad 2): Novela zákona o silniční dopravě zavádí nový typ objednání taxislužby, a to 

provedením objednávky elektronickými prostředky jinou než hlasovou službou. Objednateli 

přepravy musí být podle § 21 odst. 6 písm. c) zákona o silniční dopravě bezprostředně 

po ukončení přepravy na jím uvedenou adresu elektronické pošty zasláno potvrzení o přepravě.  

Vyhláška v § 12 odst. 4 upravuje náležitosti potvrzení o přepravě. 

Ad 3): Vyhláška upravuje způsob obsluhy taxametru. Vyhláška v dosavadním znění 

stanovovala povinnost obsluhovat taxametr v případě, že je jím vozidlo vybaveno (tedy 

i v případě, že prostřednictvím něho nebyla účtována cena za přepravu). Novelou dochází 

ke změně způsobu řádné obsluhy taxametru, který musí být nově obsluhován pouze za situace, 

že při provozování taxislužby nejde o přepravu podle § 21 odst. 5 nebo 6 zákona o silniční 

dopravě.  

Navrhovaná právní úprava je nezbytná zejména proto, že pokud by nebyla vydána, 

nedošlo by k naplnění zákonného zmocnění a došlo by k rozporu mezi platnou právní úpravou 

zákona o silniční dopravě a vyhlášky. 

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonným zmocněním 

Navrhovaná právní úprava odpovídá zákonnému zmocnění v ustanovení § 41 odst. 2 

zákona o silniční dopravě, ve znění změnového zákona č. 115/2020 Sb. Podle tohoto 

ustanovení Ministerstvo dopravy stanoví vyhláškou náležitosti a vzor evidenční nálepky 
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vozidla taxislužby a způsob jejího umístění na vozidle, náležitosti potvrzení o přepravě 

a požadavky na způsob řádné obsluhy taxametru.  

Toto zmocnění je navrhovanou vyhláškou řádně naplněno, jeho meze nebyly 

překročeny. Navrhovaná vyhláška je v souladu se zákonem. 

 

C. Zhodnocení souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské 

unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie  

Návrh je plně v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 

D. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Z důvodu nadbytečnosti došlo zákonem o silniční dopravě ke zrušení povinnosti 

podnikatele označit velká vozidla, která používá k podnikání, svým obchodním jménem. 

Vyhláškou je tak rušen způsob označení těchto vozidel, který je tímto překonán.  

Zákon o silniční dopravě zakotvil novou povinnost pro podnikatele v oblasti taxislužby, 

a to označit každé vozidlo taxislužby evidenční nálepkou vozidla taxislužby. Každé vozidlo 

taxislužby, kterým bude provozována taxislužba, bude muset být označeno evidenční nálepkou 

vozidla taxislužby, kterou dopravci vydá dopravní úřad. Vyhláška upravuje náležitosti a vzor 

evidenční nálepky vozidla taxislužby a způsob jejího umístění na vozidle.  

Novelou zákona je upravován nový způsob objednání taxislužby, a to provedením 

objednávky elektronickými prostředky jinou, než hlasovou službou. Jelikož musí být o každé 

provedené přepravě pořízen doklad, který slouží jednak pro dopravce a řidiče a jednak 

pro cestujícího, nově se k tomuto typu přepravy zavádí povinnost zaslat objednateli přepravy 

potvrzení o přepravě. Vyhláška stanovuje náležitosti tohoto potvrzení o přepravě nezbytné 

pro jednoznačnou identifikaci přepravy a zajištění odpovědnosti za její provedení. 

Novelou došlo ke zrušení povinnosti vést záznam o provozu vozidla, resp. 

zaznamenávat stanovený okruh údajů o poskytnutých přepravách a provozování taxislužby 

na paměťové jednotce taxametru. S tím souvisí i zrušení povinnosti, aby součástí měřící 

soustavy taxametru byla paměťová jednotka sloužící k uchování tohoto záznamu. Ke zrušení 

došlo z důvodu malého přínosu uchovávaných dat pro kontrolní orgány, neboť ve správních 

řízeních se data uchovávaná na paměťové jednotce používala jen zřídka. Povinnost vybavení 

paměťovou jednotkou tak bylo zátěží pro dopravce, která nebyla reálně opodstatněná 

a kontrolními orgány využívaná.  K ochraně daňových zájmů státu má nově sloužit elektronická 

evidence tržeb, z níž budou provedené ceny za přepravy a jejich počty patrné. Vyhláška tak 

reaguje na změnu zákona o silniční dopravě, ruší způsob vedení a náležitosti záznamu 

o provozu vozidla a údaj o výrobním čísle paměťové jednotky taxametru jako povinnou 

náležitost pořizovaných dokladů.   

Právní úprava ve vyhlášce by bez provedení navrhovaných změn po nabytí účinnosti 

novely zákona o silniční dopravě neplnila účel a cíle; nebyl by stanoven vzor a náležitosti 

evidenční nálepky, náležitosti záznamu o přepravě a zůstala by neupravena řádná obsluha 

taxametru v návaznosti na zákon o silniční dopravě. Na základě této skutečnosti je nezbytné 

vyhlášku se zákonem o silniční dopravě provázat. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQ8EQXIY)



 

 

3 
 

E. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady 

na životní prostředí 

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

dopadů vyjádřených v důvodové zprávě k novele zákona. 

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

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

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

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

3. 2. 2016 č. 76) a v souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 

2020 s vyznačením povinnosti zpracování RIA.  

Návrh vyhlášky je v souladu s principy RIA zpracované k novele zákona. Hospodářský 

a finanční dosah byl uveden v důvodové zprávě k novele zákona č. 115/2020Sb., na něž 

navrhovaná úprava vyhlášky reaguje pouze jejím „technickým“ provedením.  

Novela vyhlášky je prováděcím předpisem, který sám o sobě žádné finanční dopady 

nestanovuje. 

 

F. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Předkládaná právní úprava vyhlášky v plné míře respektuje rovnost před zákonem 

a zákaz diskriminace, stejně jako rovnost mužů a žen. Jde o návrh, který na uvedenou 

problematiku nemá přímý dopad. 

 

G. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Předkládaná právní úprava vyhlášky s sebou nenese žádné změny, které by zasahovaly 

do práva na ochranu soukromí nebo ochranu osobních údajů. 

 Údaje uváděné na dokladech vydávaných cestujícím či objednatelům přepravy v oblasti 

taxislužby, jsou osobními údaji nezbytnými jednak pro odhalování přestupků v taxislužbě 

kontrolními orgány a jednak slouží jako informace pro objednatele přepravy a cestující 

ke zjištění odpovědného subjektu v případě odpovědnosti za případnou majetkovou či 

nemajetkovou újmu způsobenou při přepravě taxislužbou v případě následného uplatnění 

nároku u soukromoprávních soudů. 

 Údaje uváděné na evidenční nálepce vozidla taxislužby jsou v rámci provozování 

podnikatelské činnosti dopravce veřejné a slouží k identifikaci dopravce, pro kterého je dané 

vozidlo evidováno jako vozidlo taxislužby.  

 

H. Zhodnocení korupčních rizik 

Předkládaný návrh vyhlášky nemění postup kontrolních orgánů, lze tedy mít za to, že 

nepředstavuje zvýšení korupčních rizik. 
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I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Předkládaný návrh vyhlášky nepředpokládá žádný dopad navrhované právní úpravy 

na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

 II. Zvláštní část 

 

K čl. I: 

 

K bodu 1 (§ 7): 

 V návaznosti na zrušení povinnosti podnikatele v silniční dopravě označit velká 

vozidla, která používá k podnikání, svým obchodním jménem, došlo ke zrušení určení způsobu 

tohoto označování. 

 

K bodu 2 (§ 11): 

 V souvislosti se zavedením povinnosti označit každé vozidlo taxislužby evidenční 

nálepkou vozidla taxislužby jsou upraveny její náležitosti, vzor a způsob vyplnění údajů 

a umístění evidenční nálepky vozidla taxislužby na vozidle taxislužby. 

 Evidenční nálepku vydá dopravci podnikajícímu v oblasti taxislužby pracovník 

příslušného dopravního úřadu. Při vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby pracovník 

dopravního úřadu na místa k tomu určená vyplní státní poznávací značku vozidla taxislužby 

a identifikační číslo osoby dopravce, a to běžně neodstranitelným způsobem. Zároveň 

pracovník dopravního úřadu v návaznosti na § 36b odst. 6 písm. d) zákona o silniční dopravě 

zaznamená sériové číslo evidenční nálepky vozidla taxislužby a datum jejího vydání 

do Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě. Evidenční nálepka vozidla taxislužby je 

nepřenosná a za její vydání je účtován správní poplatek ve výši 500 Kč. Evidenční nálepku 

vozidla taxislužby následně dopravce nalepí na vnitřní stranu čirého předního skla vozidla 

na pravém dolním okraji, v případě nevybavení vozidla předním sklem přímo v pravé přední 

části vozidla pevně spojené s jeho nosnými částmi.  

 Vzor evidenční nálepky je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

 

K bodu 3 a 7 (§ 12 odst. 4): 

Z důvodu zavedení nového typu objednání taxislužby, a to provedením objednávky 

elektronickými prostředky jinou než hlasovou službou, je nově upraveno potvrzení o přepravě, 

které bude muset být zasláno objednateli přepravy na jím uvedenou e-mailovou adresu. 

Potvrzení o přepravě musí obsahovat náležitosti uvedené v § 12 odst. 4 novely vyhlášky 

k zajištění možnosti individuální identifikace provedené přepravy včetně údajů 

o zprostředkovateli, dopravci a řidiči tak, aby bylo možno následně určit odpovědnost subjektu 

odpovědného za provedení přepravy, a tím zajistit uplatnění práv cestujících (spotřebitele).  
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K bodu 4 (§ 12 odst. 1): 

 U důvodu zrušení povinnosti, aby součástí taxametru byla paměťová jednota, 

se vypouští údaj o výrobním čísle paměťové jednotky taxametru z povinných náležitostí 

záznamu o přepravě.  

 

K bodu 5 a 6 (§ 12 odst. 2 a 3) 

 Z důvodu zrušení dosavadního písmene c) dochází k přečíslování ostatních písmen. 

 

K bodu 8 a 9 (§ 13) 

 Z důvodu zrušení povinnosti mít vozidlo taxislužby vybaveno paměťovou jednotkou, 

která je součástí taxametru, se vypouští úprava technických požadavků na ni.  

 

K bodu 10 (§ 13) 

 U důvodu zrušení povinnosti, aby součástí taxametru byla paměťová jednotka, 

se vypouští údaj o výrobním čísle paměťové jednotky taxametru z povinných náležitostí knihy 

taxametru.  

 

K bodu 11 (§ 14 odst. 1) 

 Zákon o silniční dopravě upravuje možnosti provozování taxislužby za využití 

taxametru i bez využití taxametru (v případě, že jsou podmínky přepravy, včetně ceny 

za přepravu, stanoveným způsobem smluveny před jejím zahájením). Pokud je k určení ceny 

využit taxametr, resp. obecně v případě provozování taxislužby podle § 21 odst. 4 zákona, řidič 

má povinnost jej řádně obsluhovat, a to způsobem uvedeným v § 14 odst. 1 novely vyhlášky. 

V případě, že je provozována taxislužba jiným způsobem než podle § 21 odst. 4 zákona, tedy 

způsobem upravovaným v § 21 odst. 5 nebo 6 zákona, a vozidlo je přesto vybaveno 

taxametrem, povinnost jeho obsluhy se na řidiče nevztahuje.  

 

K bodu 12 (§ 14 odst. 1) 

 Dochází k přejmenování dokladu vydávaného cestujícímu, a to z důvodu 

terminologického označení tohoto dokladu.  

 

K bodu 13 (§ 15 odst. 3) 

 Z důvodu vložení nové přílohy dochází ke změně číslování. 

 

K bodu 14 (§ 16 odst. 1) 

 Dochází k posunutí legislativní zkratky, a to z důvodu jejího dřívějšího výskytu. 
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K bodu 15 (příloha č. 1) 

 Z důvodu vložení nové přílohy dochází ke změně číslování. Zároveň se vkládá vzor 

evidenční nálepky vozidla taxislužby.  

 

K čl. II: 

 Účinnost návrhu novely vyhlášky je provázána s nabytím účinnosti novely zákona 

o silniční dopravě č. 115/2020 Sb., tedy dnem 1. července 2020.  
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