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V. 

 

Platné znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn 

 

 Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 

226/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona 

č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb. a zákona č. 115/2020 Sb. (dále jen "zákon"):  

 

 

§ 7 

Způsob označení vozidel 

 

(K § 9 odst. 1) 

 

 (1) Označení silničního motorového vozidla obchodním jménem dopravce musí být 

provedeno nesmazatelně přímo na vozidle nebo na štítku nebo nálepce připevněné k vozidlu. 

Magnetické, pneumatické nebo jiné rychle snímatelné uchycení štítků není dovoleno. Nápis 

musí být zřetelně viditelný a čitelný o výšce písmen nejméně 30 mm. 

  

 (2) Označení musí být umístěno na obou dveřích kabiny řidiče nebo v přední polovině 

obou bočních stran karoserie. Pokud velikost písma nápisu je větší než 300 mm, může být 

nápis umístěn kdekoli na bočních stranách karoserie. 

 

… 

 

§ 11 

 

Způsob vedení a náležitosti záznamu o provozu vozidla taxislužby 

 

 (1) Dopravce vede záznam o provozu vozidla taxislužby průběžným zaznamenáváním 

denních hodnot o provozu vozidla 

  

a) na paměťové jednotce taxametru, pokud je vozidlo taxislužby vybaveno taxametrem, nebo 

  

b) na jiném záznamovém zařízení nebo ručně, pokud vozidlo taxislužby není vybaveno 

taxametrem v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) zákona. 

  

 (2) Záznam o provozu vozidla taxislužby vedený způsobem podle odstavce 1 písm. a) 

obsahuje 

  

a) typ a výrobní číslo taxametru, 
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b) výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, 

  

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

číslo osoby dopravce, 

  

d) státní poznávací značku vozidla taxislužby, 

  

e) jméno, popřípadě jména, příjmení a rok narození řidiče vozidla taxislužby, k němuž se 

zaznamenané denní hodnoty o provozu vozidla taxislužby podle písmen f) až k) vztahují, 

  

f) datum, k němuž se zaznamenané denní hodnoty o provozu vozidla taxislužby vztahují, 

  

g) součet kilometrů ujetých při provozování taxislužby v den podle písmene f), 

  

h) počet přeprav poskytnutých v den podle písmene f), 

  

i) součet kilometrů ujetých při přepravách podle písmene h), 

  

j) celkovou tržbu za poskytnuté přepravy v den podle písmene f) a 

  

k) součet kilometrů ujetých mimo provozování taxislužby v den podle písmene f). 

  

 (3) Záznam o provozu vozidla taxislužby vedený způsobem podle odstavce 1 písm. b) 

obsahuje údaje podle odstavce 2 písm. c) až k). 

 

„§ 11 

Evidenční nálepka vozidla taxislužby 

(K § 21a odst. 8 zákona) 

 

  

(1) Evidenční nálepka vozidla taxislužby (dále jen „evidenční nálepka“) má tvar 

kruhu o průměru 90 mm žluté barvy s černým ohraničením. Nálepka je opatřena 

celoplošným ochranným  násekem.  

 

 (2) Na přední straně evidenční nálepky viditelné z vnější strany vozidla jsou tyto 

prvky 

 

a) symbol vozidla taxislužby, 

 

b) nápis „VOZIDLO TAXISLUŽBY“, 

 

c) sériové číslo evidenční nálepky v čirém obdélníkovém poli, 
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d) ohraničený dvouřadý šachovnicový pruh tvořený černými čtverci o velikosti 8 x 8 

mm, 

 

e) logo Ministerstva dopravy (dále jen „ministerstvo“) tištěné opticky variabilní barvou. 

 

 (3) Na zadní straně evidenční nálepky viditelné z vnitřní strany vozidla jsou tyto 

prvky 

 

a) symbol vozidla taxislužby, 

 

b) sériové číslo evidenční nálepky viditelné zrcadlové obráceně, 

 

c) ohraničený dvouřadý šachovnicový pruh tvořený černými čtverci o velikosti 8 x 8 

mm, 

 

d) rámeček pro zápis státní poznávací značky vozidla,  

 

e) rámeček pro zápis identifikačního čísla osoby dopravce. 

 

 (4) Doplnění identifikačního čísla osoby dopravce a státní poznávací značky 

vozidla v místech k tomu určených zajišťuje dopravní úřad, který evidenční nálepku 

vydává. Údaje se vyplní čitelně a tak, aby nebyly běžným způsobem odstranitelné. 

 

 (5) Evidenční nálepka se nalepuje přímo na vnitřní stranu čirého skla předního 

okna vozidla na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně 

omezen a evidenční nálepka byla dobře viditelná z vnější strany vozidla.   

 

 (6) V případě, že vozidlo není vybaveno předním sklem, se evidenční nálepka 

nalepuje přímo na pravou přední část vozidla pevně spojenou s jeho nosnými částmi. 

Evidenční nálepka musí být umístěna tak, aby byla kontrolovatelná a aby byla chráněna 

před přímým ostřikem způsobeným koly vozidla. 

 

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

 

§ 12 

 

Náležitosti záznamu o přepravě a dokladu o přepravě, dokladu o přepravě a potvrzení o 

přepravě 

 

 (1) Záznam o přepravě obsahuje 

  

a) pořadové číslo záznamu o přepravě, 

  

b) typ a výrobní číslo taxametru, 
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c) výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, 

  

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

číslo osoby dopravce, 

  

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

  

fe) datum přepravy, 

  

gf) čas zahájení a čas ukončení přepravy, 

  

hg) výchozí a cílové místo přepravy, 

  

ih) počet kilometrů ujetých při přepravě, 

  

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

  

kj) cenu účtovanou za poskytnutou přepravu včetně uvedení všech složek, z nichž se tato cena 

sestává, 

  

lk) jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče a  

 

ml) podpis řidiče. 

  

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

taxislužby vozidlem cestujícího doklad o přepravě obsahuje pořadové číslo dokladu a 

náležitosti podle odstavce 1 písm. d) až h) a k) až m) podle odstavce 1 písm. c) až g) a j) až 

l). 

  

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

tiskárnou taxametru, doplní řidič na záznam o přepravě a doklad o přepravě ručně. 

 

 (4) Potvrzení o přepravě obsahuje 

 

a) evidenční číslo potvrzení o přepravě, 

 

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a 

identifikační číslo osoby zprostředkovatele taxislužby a označení, že jde o 

zprostředkovatele, je-li přeprava zprostředkována zprostředkovatelem taxislužby, 

 

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a 

identifikační číslo osoby dopravce, 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQ8EQYL1)



5 
 

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

 

e) datum přepravy, 

 

f) čas zahájení a čas ukončení přepravy, 

 

g) výchozí a cílové místo přepravy, 

 

h) konečnou cenu za přepravu, 

 

i) jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče. 

 

§ 13 

 

Technické požadavky na paměťovou jednotku taxametru a náležitosti Náležitosti knihy 

taxametru 

 

 (1) Technické požadavky na paměťovou jednotku taxametru jsou splněny, jestliže 

  

a) je umožněn pouze zápis a čtení údajů se zamezením změny a výmazu zapsaných údajů, 

  

b) část úložného prostoru paměťové jednotky je vyhrazena pro jednorázový prvotní zápis údajů 

podle § 11 odst. 2 písm. a) až c) při instalaci paměťové jednotky do měřicí sestavy taxametru, 

které není možné nahradit jinými údaji, 

  

c) je umožněno zaznamenávání denních hodnot o provozu vozidla taxislužby podle § 11 odst. 

2 písm. d) až k), a to za dobu nejméně 5 let, 

  

d) je zamezeno zaznamenání údajů ze zdroje dat, který není součástí měřicí sestavy taxametru, 

s výjimkou jednorázového prvotního záznamu, a 

  

e) zaplnění kapacity paměťové jednotky způsobí zablokování činnosti taxametru do výměny 

paměťové jednotky, přičemž nejméně 60 dní před zaplněním kapacity paměťové jednotky bude 

mít uživatel k dispozici informaci o zbývající kapacitě paměťové jednotky. 

  

 (2) Kniha taxametru obsahuje 

  

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

číslo osoby dopravce, 

  

b) státní poznávací značku vozidla taxislužby, 

  

c) typ a výrobní číslo taxametru, 
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d) výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, 

  

ed) záznamy o nastavených sazbách a konstantách, 

  

fe) záznamy o vstupech do taxametru, 

  

gf) záznamy o stavech odečtu registru taxametru subjektem registrovaným podle zvláštního 

zákona6), který provedl opravu nebo montáž taxametru, 

  

hg) záznamy o ověření taxametru podle zvláštního zákona6) a 

  

ih) záznamy o stavech odečtu registru taxametru při jeho ověření podle zvláštního zákona6). 

 

§ 14 

 

Způsob řádné obsluhy taxametru 

 

 (1) V době, kdy je vozidlo taxislužby užito k provozování taxislužby, nejedná-li se o 

taxislužbu podle § 21 odstavce 5 a 6 zákona, řidič zajistí, aby taxametr byl zapnutý v pracovní 

poloze „VOLNÝ“. Při zahájení přepravy řidič přepne taxametr z pracovní polohy „VOLNÝ“ 

do pracovní polohy „OBSAZENO“ a při ukončení přepravy přepne taxametr z pracovní polohy 

„OBSAZENO“ do pracovní polohy „JÍZDNÉ“ a neprodleně vytiskne záznam o přepravě. Po 

vytištění záznamu o přepravě a dokladu o zaplacení jízdného dokladu o přepravě, pokud o něj 

cestující požádal, řidič přepne taxametr z pracovní polohy „JÍZDNÉ“ do pracovní polohy 

„VOLNÝ“. 

  

 (2) V době, kdy je vozidlo taxislužby užito k jinému účelu než k provozování taxislužby, 

dopravce zajistí, aby taxametr nebyl v pracovní poloze „VOLNÝ“, „OBSAZENO“ ani 

„JÍZDNÉ“. 

 

§ 15 

 

Průkaz řidiče taxislužby 

 

 (1) Průkaz řidiče taxislužby má žlutou barvu, rozměry 68 x 99 mm a je zataven do 

průhledné laminační fólie o rozměrech 75 x 105 mm. 

  

 (2) V průkazu řidiče taxislužby se údaje vyplňují strojově, tučně zvýrazněným 

bezpatkovým písmem (v textovém editoru písmo Arial). Jméno, popřípadě jména, a příjmení 

řidiče se vyplňují velkými písmeny (verzálkami) o výšce 4,5 mm (v textovém editoru velikost 

písma 18 bodů). Datum konce platnosti oprávnění a název dopravního úřadu se vyplňují 

písmeny o výšce 2,5 mm (v textovém editoru velikost písma 10 bodů). Číslo průkazu řidiče 

taxislužby je šestimístné a je předtištěno číslicemi o velikosti 5 mm (v textovém editoru velikost 
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písma 20 bodů). Na průkaz se nalepí ochranný prvek (hologram) přes pravý dolní roh fotografie 

řidiče tak, aby nezakrýval část obličeje řidiče nebo část textu vytištěného na průkazu. Otisk 

úředního razítka (průměr 25 mm) má červenou barvu a otiskne se tak, aby část otisku razítka 

byla otištěna přes spodní část fotografie řidiče taxislužby; otisk úředního razítka může být 

otištěn i přes ochranný prvek. 

  

 (3) Vzor průkazu řidiče taxislužby je uveden v příloze  k této vyhlášce uveden v příloze 

č. 2 k této vyhlášce. 

 

§ 16 

 

 (1) Pověření právnickým nebo fyzickým osobám k činnostem souvisejícím s 

prováděním Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)8) 

(dále jen "dohoda"), uděluje Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo") ministerstvo na 

základě žádosti, jejíž součástí je doklad o splnění podmínek pro danou činnost určených 

dohodou a též podmínek určených ministerstvem. 

  

 (2) Pověření se vydává na dobu určitou, nejdéle však na dobu 5 let a stanoví se v něm 

podmínky pro výkon činnosti. Před uplynutím platnosti pověření je lze prodloužit, nejvýše však 

na dobu 5 let. 

  

 (3) Ministerstvo vykonává nad činnostmi, kterými pověřilo osoby, dohled. Tento dohled 

vykonává vůči osobám pověřeným stejnou činností jednotně, a to formou, kterou v pověření 

určí. 

  

 (4) Ministerstvo může pověření odebrat, pokud pověřená osoba nedodržuje podmínky 

v pověření nebo dohodě stanovené. 

… 

 

§ 26 

 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července. 

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 478/2000 Sb. 

 

Vzor evidenční nálepky  
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 478/2000 Sb. 

Vzor průkazu řidiče taxislužby 
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