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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony

(Navazuje na sněmovní tisk č. 823
z 6. volebního období PS PČR)
Lhůta pro projednání Senátem
uplyne 27. března 2013

2013

ZÁKON
ze dne ......... 2013,
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o silniční dopravě
Čl. I.
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona
č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb.,
zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona
č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb.,
zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb.,
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 194/2010 Sb. a zákona č. 119/2012 Sb., se mění takto:
1.

V poznámce pod čarou č. 13 se pod čarou doplňují věty „Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících
v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004. Směrnice
2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících
mobilní činnosti v silniční dopravě.“.

2.

V § 2 odstavce 9 až 11 včetně poznámky pod čarou č. 27 znějí:

„(9) Taxislužba je osobní doprava pro cizí potřeby, kterou se zajišťuje přeprava osob
včetně jejich zavazadel vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče a která není
linkovou osobní dopravou, mezinárodní kyvadlovou dopravou nebo příležitostnou osobní
silniční dopravou.
(10) Příležitostná osobní silniční doprava je neveřejná osobní doprava pro cizí potřeby,
která není linkovou osobní dopravou nebo mezinárodní kyvadlovou dopravou a kterou se na
základě předchozí objednávky zajišťuje přeprava osob včetně jejich zavazadel vozidly
určenými k přepravě
a) nejvýše 9 osob včetně řidiče, jedná-li se o mezinárodní dopravu, nebo
b) více než 9 osob včetně řidiče.
(11) Určeným terminálem je terminál podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě27), který se nachází na
území statutárního města, a na kterém je povolena zastávka pro výstup nebo nástup

-3cestujících alespoň na jedné mezinárodní lince. Ministerstvo dopravy uveřejní seznam
určených terminálů způsobem umožňujícím dálkový přístup.
_______________________________
27)

Čl. 3 písm. m) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011.“.

3.

V § 3 odst. 1 se písmena c) a d) včetně poznámek pod čarou č. 4b a 4c zrušují.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno c).
4.

V § 3 odst. 2 se slova „vozidly určenými k přepravě osob, s výjimkou osobních vozidel
používaných pro vlastní potřebu, a tuzemský dopravce provozující silniční dopravu
vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny,
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,“ nahrazují slovy „velkými vozidly“.

5.

V § 9 odst. 2 písm. b) se slova „a) nebo b)“ nahrazují slovy „b) nebo d)“.

6.

V § 9 odstavec 3 zní:

„(3) Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten,
a) komu byla v posledních 5 letech dvakrát nebo vícekrát uložena sankce za přestupek nebo
jiný správní delikt spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby, spočívající v
1. poškození cestujícího na ceně jízdného nebo porušení cenových předpisů,
2. nepořízení záznamu o přepravě, nebo
3. nevydání dokladu o zaplacení jízdného cestujícímu,
b) komu byla v posledních 3 letech uložena sankce za přestupek spočívající v
1. řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné
návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné
návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,
2. řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím alkoholického
nápoje nebo užitím jiné návykové látky, nebo
3. odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem
nebo jinou návykovou látkou,
c) komu byla v posledních 12 měsících za neumožnění kontroly nebo státního odborného
dozoru v taxislužbě v souvislosti s výkonem práce řidiče taxislužby uložena sankce za
přestupek nebo jiný správní delikt nebo pořádková pokuta,
d) kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví,
ublížení na zdraví, rvačky, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupeže,
braní rukojmí, vydírání, znásilnění, sexuálního nátlaku, krádeže nebo podvodu, pokud se
na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen, nebo
e) komu byla uložena sankce nebo trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu
práce řidiče taxislužby, a to po dobu výkonu tohoto trestu.“.
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V § 9 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Za účelem posouzení spolehlivosti si dopravní úřad vyžádá podle zákona
upravujícího Rejstřík trestů5c) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z
evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické
podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Orgán, který uložil sankci za správní delikt nebo pořádkovou pokutu podle odstavce 3
písm. a) nebo c) anebo trest nebo sankci zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce
řidiče taxislužby, zašle opis pravomocného rozhodnutí dopravnímu úřadu, v jehož územním
obvodu má pachatel trvalý, dlouhodobý, přechodný nebo jiný povolený pobyt.“.
8.

Za § 9a se vkládá nový § 9b, který včetně nadpisu zní:
„§ 9b
Zvláštní povinnosti podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly

(1) Pokud podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly zabezpečuje
konkrétní přepravu osob, zvířat nebo věcí tím, že sám řídí velké vozidlo nebo v souvislosti s
řízením provádí nakládku a vykládku zvířat nebo věcí, dohled při nástupu a výstupu
cestujících nebo nakládce a vykládce zvířat nebo věcí, údržbu a kontrolu velkého vozidla
nebo provádí administrativní činnosti přímo spojené s konkrétní přepravou, nesmí doba
výkonu těchto činností přesáhnout 48 hodin za týden. Dobu výkonu těchto činností lze
prodloužit až na 60 hodin za týden, pokud za 26 týdnů po sobě jdoucích tato doba v průměru
nepřesáhne 48 hodin za týden. Týdnem se rozumí období od 00.00 hodin v pondělí do 24.00
hodin v neděli.
(2) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly je povinen po 6 hodinách
přerušit výkon činností podle odstavce 1 přestávkou v trvání nejméně 30 minut. Přesáhne-li
doba výkonu těchto činností 9 hodin po sobě jdoucích, musí přestávka trvat nejméně 45
minut. Přestávku lze rozdělit do několika částí v trvání nejméně 15 minut. Doba přestávky se
nezapočítává do doby výkonu činností podle odstavce 1.
(3) Jsou-li činnosti podle odstavce 1 vykonávány v době od 00.00 hodin do 04.00 hodin,
nesmí doba výkonu těchto činností během 24 hodin po sobě jdoucích přesáhnout 10 hodin.
(4) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly vede záznamy o době
výkonu činností podle odstavce 1 a trvání přestávek a tyto záznamy uchovává po dobu
nejméně 2 let od ukončení činností podle odstavce 1. Úprava doby řízení, přestávek v řízení a
doby odpočinku řidičů není tímto paragrafem dotčena. Způsob vedení záznamu a jeho
náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.“.
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9.

V § 11 se odstavec 4 zrušuje.

10.

V § 13 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které
zní:

„g) podmínky, za kterých může provoz linky zčásti zabezpečovat jiný dopravce, pokud je
linka provozována na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících6e),
která tuto možnost obsahuje, a dopravce tuto smlouvu dopravnímu úřadu v řízení o
udělení licence předloží.“.
11.

V § 17 odst. 3 se slova „v Obchodním věstníku“ nahrazují slovy „způsobem
umožňujícím dálkový přístup“.

12.

V § 17 odst. 4 se slovo „neplánované“ zrušuje.

13.

V § 17 odst. 6 se slova „obsah, vyhlašování a vyvěšování“ nahrazují slovy „předkládání
ke schválení a uveřejňování a obsah“.

14.

V § 18a odst. 3 se slova „1000 Kč“ nahrazují slovy „1500 Kč“.

15.

§ 21 až 21b včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 6a znějí:
„§ 21
Podmínky provozování taxislužby
(1) Dopravce smí provozovat taxislužbu pouze vozidlem, které

a) je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby (dále jen „vozidlo taxislužby“), nebo
b) poskytla přepravovaná osoba pro účely své přepravy (dále jen „vozidlo cestujícího“).
(2) Dopravce při provozování taxislužby nesmí použít vozidlo taxislužby, které pro něj
není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby. Dopravce je povinen zajistit, aby vozidlem
taxislužby, které je pro něj zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, neprovozovala taxislužbu
jiná osoba.
(3) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit, aby při
nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících,
a) práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která
1. je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce
nebo spolupracující manžel nebo registrovaný partner, a
2. je držitelem oprávnění řidiče taxislužby,
b) vozidlo taxislužby bylo vybaveno aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby,
c) vozidlo taxislužby bylo viditelně a čitelně označeno
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2.

d)

e)
f)
g)
h)
i)

střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně, a
jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou nebo názvem dopravce umístěným
na vozidle tak, aby měl cestující možnost seznámit se s tímto údajem před jednáním
o přepravě s řidičem taxislužby,
vozidlo taxislužby bylo vybaveno
1. měřicí sestavou taxametru splňující požadavky zvláštního právního předpisu6a), jejíž
součástí je taxametr, měřicí převodník ujeté vzdálenosti, paměťová jednotka a
tiskárna (dále jen „taxametr“),
2. knihou taxametru a
3. záznamy o přepravě podle písmene h) z právě probíhajícího dne nebo záznamem o
přepravě z poslední poskytnuté přepravy, pokud v právě probíhajícím dni nebyla
vozidlem taxislužby žádná přeprava uskutečněna,
v taxametru byly nastaveny údaje a hodnoty odpovídající skutečnosti,
zobrazované údaje z taxametru byly čitelné a viditelné z místa přepravované osoby,
řidič taxislužby řádně obsluhoval taxametr a zajistil zaznamenání skutečného průběhu
přepravy,
řidič taxislužby ihned po ukončení přepravy pořídil jako výstup z tiskárny taxametru
záznam o přepravě a
řidič taxislužby cestujícímu vydal doklad o zaplacení jízdného pořízený jako výstup z
tiskárny taxametru, pokud o něj cestující požádá.

(4) 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).
(5) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, nesmí stejným vozidlem
souběžně nabízet nebo poskytovat přepravu na základě předchozí písemné smlouvy podle
odstavce 4 a přepravu bez této smlouvy.
(6) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je dále povinen
a) vést záznamy o provozu vozidla taxislužby a tyto záznamy spolu se záznamy o přepravě
podle odstavce 3 písm. h) a smlouvami podle odstavce 4 uchovávat nejméně po dobu 1
roku od ukončení přepravy, k níž se vztahují, a
b) zajistit, aby v době, kdy je s vozidlem taxislužby poskytována přeprava na základě
předchozí písemné smlouvy podle odstavce 4, včetně činností s tím souvisejících, nebo je
vozidlo taxislužby použito k jinému účelu než k provozování taxislužby, nebylo
označeno svítilnou podle odstavce 3 písm. c) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným
způsobem zaměnitelným s tímto označením.
(7) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem cestujícího, je povinen zajistit, aby
práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která
a) je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce
nebo spolupracující manžel nebo registrovaný partner, a
b) je držitelem oprávnění řidiče taxislužby.

-7(8) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení a náležitosti záznamu o provozu
vozidla taxislužby, náležitosti záznamu o přepravě, technické požadavky na paměťovou
jednotku taxametru, náležitosti knihy taxametru, náležitosti dokladu o zaplacení jízdného a
způsob řádné obsluhy taxametru.
§ 21a
Evidence vozidel taxislužby
(1) Dopravní úřad zapíše vozidlo do evidence vozidel taxislužby na základě žádosti
dopravce, pokud
a) jde o vozidlo kategorie L nebo M114),
b) dopravce je zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla v registru vozidel podle
zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích14),
c) vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce a
d) vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu
uvedeného v odstavci 5 písm. d).
(2) V žádosti podle odstavce 1 dopravce uvede
a) státní poznávací značku, tovární značku a obchodní označení vozidla, a
b) typ a výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, který bude
ve vozidle při provozování taxislužby užíván, případně uvede, že vozidlo taxislužby
nebude vybaveno taxametrem a tímto vozidlem bude poskytovat přepravu výhradně na
základě předchozí písemné smlouvy podle § 21 odst. 4.
(3) Při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby vydá dopravní úřad žadateli výpis z
této evidence. Výpis opatří jménem, příjmením a podpisem oprávněné úřední osoby, která
výpis vyhotovila, a otiskem úředního razítka s malým státním znakem České republiky.
(4) Dopravce je povinen oznámit dopravnímu úřadu změnu údajů uvedených v odstavci 2
písm. b) nejpozději do 7 dnů od dne vzniku této změny.
(5) Dopravní úřad vyřadí vozidlo z evidence vozidel taxislužby, pokud
a) vozidlo nesplňuje podmínky podle odstavce 1 písm. a) až c),
b) dopravce pozbude oprávnění k provozování silniční motorové dopravy osobní malými
vozidly,
c) o to dopravce požádá, nebo
d) dopravci byla pravomocně uložena sankce za správní delikt uvedený v § 35 odst. 2 písm.
l), kterého se ve vztahu k tomuto vozidlu dopustil.
§ 21b
Zmocnění obce
(1) Obec je oprávněna obecně závaznou vyhláškou stanovit řidiči taxislužby jako
podmínku pro zahájení nebo nabízení přepravy na území obce povinnost prokázat zkouškou
znalosti místopisu, obsluhy taxametru nebo právních předpisů upravujících provozování
taxislužby a ochranu spotřebitele a mít při provozování taxislužby na území obce u sebe
osvědčení o složení zkoušky a stanovit způsob provádění zkoušky, dobu platnosti a vzor
osvědčení o složení zkoušky. Osvědčení o složení zkoušky je veřejnou listinou.

-8(2) Obec je oprávněna stanovit obecně závaznou vyhláškou pro stanoviště vozidel
taxislužby zřízených obcí podmínky užívání stanoviště a provozní řád upravující v souladu s
místními podmínkami pravidla provozu na stanovišti.
____________________
6a)

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

16.

Poznámky pod čarou č. 6b až 6d se zrušují.

17.

Za § 21b se vkládají nové § 21c až 21e, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č.
28 znějí:
„§ 21c
Oprávnění řidiče taxislužby

(1) Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem
oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění řidiče taxislužby uděluje na žádost dopravní úřad
příslušný podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu
žadatele, pokud je žadatel starší 21 let a spolehlivý podle § 9 odst. 3. K žádosti žadatel přiloží
fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.
(2) Oprávnění řidiče taxislužby se uděluje na dobu 5 let. Pokud dopravní úřad vyhoví
žádosti, vydá místo písemného vyhotovení rozhodnutí průkaz řidiče taxislužby. Průkaz řidiče
taxislužby je veřejnou listinou. Vzor průkazu řidiče taxislužby stanoví prováděcí právní
předpis.
(3) Dopravní úřad oprávnění řidiče taxislužby odejme, pokud řidič taxislužby přestane
být spolehlivým podle § 9 odst. 3. Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby je
prvním úkonem v řízení.
(4) Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození průkazu řidiče taxislužby je jeho držitel
povinen neprodleně oznámit dopravnímu úřadu; v případě poškození průkazu řidiče
taxislužby je povinen spolu s tímto oznámením poškozený průkaz odevzdat. Dopravní úřad na
základě žádosti vydá nový průkaz řidiče taxislužby náhradou za ztracený, zničený, odcizený
nebo poškozený; to neplatí, pokud rozhodne o odnětí oprávnění řidiče taxislužby podle
odstavce 3. K žádosti žadatel přiloží fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům
zákona o občanských průkazech.
(5) Průkaz řidiče taxislužby pozbývá platnosti
a) uplynutím doby, na kterou bylo řidiči taxislužby uděleno oprávnění řidiče taxislužby,
b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby,
c) dnem, kdy řidič taxislužby nahlásil dopravnímu úřadu jeho ztrátu, zničení, odcizení nebo
poškození.
(6) Řidič taxislužby je povinen odevzdat průkaz řidiče taxislužby dopravnímu úřadu do 7
dnů ode dne pozbytí platnosti podle odstavce 5 písm. a) nebo b).
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republiky nebo strážník obecní policie je oprávněn zadržet průkaz řidiče taxislužby, pokud má
důvodné pochybnosti o tom, zda je řidič taxislužby spolehlivý podle § 9 odst. 3, nebo pokud
je průkaz neplatný. O zadržení průkazu řidiče taxislužby vystaví osoba pověřená výkonem
státního odborného dozoru, příslušník Policie České republiky nebo strážník obecní policie
potvrzení ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 předá řidiči taxislužby a 1 bez zbytečného odkladu
doručí příslušnému dopravnímu úřadu spolu se zadrženým průkazem. Pokud dopravní úřad do
10 pracovních dnů ode dne doručení potvrzení se zadrženým průkazem nevydá rozhodnutí o
odnětí oprávnění řidiče taxislužby, vrátí zadržený průkaz řidiči taxislužby; to neplatí, pokud
byl zadržen neplatný průkaz řidiče taxislužby.
§ 21d
Zvláštní povinnosti řidiče taxislužby
(1) Řidič je k výkonu práce řidiče taxislužby povinen užít
a) vozidlo taxislužby, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby pro něj, pokud je sám
dopravcem, nebo pro dopravce, k němuž má vztah podle § 21 odst. 3 písm. a) bodu 1,
nebo
b) vozidlo cestujícího.
(2) Při poskytování přepravy vozidlem cestujícího je řidič taxislužby povinen mít u sebe
průkaz řidiče taxislužby.
(3) Při nabízení a poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících, vozidlem
taxislužby je řidič taxislužby povinen mít ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby tak, aby
byl z místa cestujícího viditelný a čitelný.
(4) Při výkonu práce řidiče taxislužby je řidič vozidla taxislužby, které je vybaveno
taxametrem, povinen
a) řádně obsluhovat taxametr a zajistit zaznamenání skutečného průběhu přepravy,
b) ihned po ukončení přepravy pořídit jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě
obsahující předepsané náležitosti a
c) vydat cestujícímu doklad o zaplacení jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru
obsahující předepsané náležitosti, pokud o doklad cestující požádá.
(5) Řidič vozidla taxislužby nesmí užít vozidlo taxislužby k nabízení nebo poskytování
přepravy podle § 21 odst. 4, včetně činností s tím souvisejících, nebo k jinému účelu než k
provozování taxislužby, je-li toto vozidlo označeno svítilnou podle § 21 odst. 3 písm. c) bodu
1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením.
(6) Řidič vozidla taxislužby nesmí při výkonu práce řidiče taxislužby užít vozidlo
taxislužby, které v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) není vybaveno taxametrem, k jinému účelu
než k poskytování přepravy podle § 21 odst. 4.
§ 21e
Příležitostná osobní silniční doprava
(1) Dopravce provozující příležitostnou osobní silniční dopravu je povinen objednávku
přepravní služby předem zaznamenat do evidenční knihy objednávek a zajistit, aby kopie
záznamu objednávky byla umístěna ve vozidle, kterým se přeprava vykonává, a aby ji řidič na
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právní předpis.
(2) Dopravce provozující mezinárodní příležitostnou osobní silniční dopravu je dále
povinen zajistit, aby ve vozidle, kterým se přeprava vykonává, byl umístěn vyplněný jízdní
list podle přímo použitelného předpisu Evropské unie28) nebo podle vyhlášené mezinárodní
smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Formulář jízdního listu vydá dopravci
provozujícímu příležitostnou osobní silniční dopravu na jeho žádost Ministerstvo dopravy
nebo osoba Ministerstvem dopravy pověřená.
__________________
28)

18.

Čl. 2 odst. 4 a čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009.“.
V § 34 odst. 3 větě čtvrté se za slovo „odesílatelé“ vkládají slova „, příjemci,
provozovatelé terminálů“ a za slovo „zákonem“ se vkládají slova „a přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím práva cestujících v autobusové a autokarové
dopravě29)“.

Poznámka pod čarou č. 29 zní:
____________________
„29)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011.“.

19.

V § 34b odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „a o řidičích taxislužby a
evidenci vozidel taxislužby“.

20.

V § 34b odst. 4 se věta poslední zrušuje.

21.

V § 34b se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) V Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě se u řidičů taxislužby uvádí
a) jméno nebo jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum a místo
narození, adresa místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného
pobytu a státní příslušnost,
b) identifikační údaje o oprávnění a průkazu řidiče taxislužby,
c) údaje o trvání a ztrátě spolehlivosti řidiče taxislužby a
d) identifikační údaje rozhodnutí, kterým byla řidiči taxislužby uložena sankce za přestupek
nebo jiný správní delikt nebo pořádková pokuta, v jejichž důsledku přestal být řidič
taxislužby považován za spolehlivého podle § 9 odst. 3, a dále druh a výše sankce a
právní kvalifikace přestupku nebo jiného správního deliktu.
(6) V Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě se u vozidel taxislužby uvádí
a) údaje o dopravci, pro kterého je vozidlo taxislužby evidováno, v rozsahu podle odstavce
2 písm. a) a b),
b) státní poznávací značka, tovární značka, obchodní označení a kategorie vozidla,
c) typ a výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, popřípadě
údaj o tom, že vozidlo není vybaveno taxametrem, a
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evidence vyřazeno a důvod vyřazení.“.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 7 a 8.
22.

V § 34c odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „, rodné příjmení“.

23.

V § 34c odst. 7 písmena f) a g) znějí:

„f) doba a rozsah pozastavení nebo doba přerušení provozování živnosti,
g) datum a rozsah změny nebo datum zániku živnostenského oprávnění a“.
24.

V § 34c se za odstavec 7 doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Pro výkon působnosti podle tohoto zákona Ministerstvo dopravy poskytuje
dopravním úřadům
a) z centrálního registru silničních vozidel údaje o
1. státní poznávací značce vozidla,
2. tovární značce a obchodním označení vozidla,
3. kategorii vozidla,
4. největší povolené hmotnosti vozidla,
5. počtu míst určených k přepravě osob,
6. datu první registrace vozidla,
7. barvě vozidla,
8. vlastníku vozidla a
9. provozovateli vozidla a
b) z centrálního registru řidičů údaje o přestupcích řidiče vymezených v § 9 odst. 3 písm.
b).“.
25.

V § 34d se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „, a“ a doplňuje se písmeno d),
které zní:

„d) řidičům taxislužby, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý, dlouhodobý, přechodný
nebo jiný povolený pobyt.“.
26.

Za § 34d se vkládají nové § 34e a 34f, které včetně nadpisu znějí:
„§ 34e
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21c odst. 1 vykonává práci
řidiče taxislužby bez oprávnění řidiče taxislužby.
(2) Řidič taxislužby se dopustí přestupku tím, že
a) uzavře smlouvu v rozporu s § 21 odst. 4,
b) v rozporu s § 21c odst. 6 neodevzdá průkaz řidiče taxislužby dopravnímu úřadu do 7 dnů
ode dne pozbytí jeho platnosti,
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d) v rozporu s § 21d odst. 2 při poskytování přepravy vozidlem cestujícího u sebe nemá
průkaz řidiče taxislužby,
e) při nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících, vozidlem
taxislužby nemá ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby způsobem stanoveným v
§ 21d odst. 3,
f) v rozporu s § 21d odst. 4 písm. a) neobsluhuje řádně taxametr nebo nezajistí zaznamenání
skutečného průběhu přepravy,
g) v rozporu s § 21d odst. 4 písm. b) nepořídí ihned po ukončení přepravy jako výstup z
tiskárny taxametru záznam o přepravě obsahující předepsané náležitosti,
h) v rozporu s § 21d odst. 4 písm. c) nevydá na požádání cestujícímu doklad o zaplacení
jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru obsahující předepsané náležitosti,
i) v dokladu o zaplacení jízdného vydaném podle § 21d odst. 4 písm. c) uvede nepravdivé
údaje,
j) v rozporu s § 21d odst. 5 užije vozidlo taxislužby označené svítilnou podle § 21 odst. 3
písm. c) bodu 1, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením k
nabízení nebo poskytování přepravy podle § 21 odst. 4, včetně činností s tím
souvisejících, nebo k jinému účelu než k provozování taxislužby, nebo
k) v rozporu s § 21d odst. 6 užije vozidlo taxislužby, které není vybaveno taxametrem, k
jinému účelu než k poskytování přepravy podle § 21 odst. 4.
(3) Za přestupek podle odstavce 2 písm. b), d) a e) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za
přestupek podle odstavce 1 a podle odstavce 2 písm. a), c) a f) až k) pokutu do 50 000 Kč;
zákaz činnosti od 6 měsíců do 2 let lze uložit za přestupek podle odstavce 1 a odstavce 2
písm. a), c) a f) až k).
§ 34f
(1) Dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy při porušení přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě29) uloží
pokutu až do výše 100 000 Kč dopravci, který
a) nevydá cestujícímu přepravní doklad, pokud jej k přepravě neopravňuje jiný doklad,
b) nabízí přímo nebo nepřímo diskriminační smluvní podmínky a tarify,
c) neposkytne cestujícím přiměřenou pomoc s ohledem na jejich okamžité praktické potřeby
po dopravní nehodě,
d) v případě zrušení nebo zpoždění spoje nenabídne cestujícímu volbu mezi pokračováním v
jízdě nejbližším možným spojem za podmínek srovnatelných s původní přepravní
smlouvou a náhradou jízdného, nebo zvolený postup nezajistí,
e) nezajistí pokračování přepravy nebo přepravu do vhodného čekacího místa nebo
terminálu, pokud se vozidlo stane během přepravy provozu neschopným,
f) nenabídne cestujícím bezplatnou pomoc v případě zrušení nebo zpoždění odjezdu z
terminálu,
g) nepostupuje při vyřizování stížnosti cestujícího stanoveným způsobem a ve stanovené
lhůtě,
h) nezajistí odbornou přípravu řidičů a dalších osob, které přicházejí do přímého styku s
cestujícími a řeší problémy související s přepravou,
i) neposkytne nebo nezpřístupní cestujícím údaje stanoveným způsobem ve stanovené
formě a rozsahu,
j) odmítne rezervovat nebo vydat přepravní doklad nebo odmítne nástup do vozidla osobě s
omezenou schopností pohybu a orientace nebo požaduje úhradu dodatečných nákladů,
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dopravě, pokud jí odmítl rezervování nebo vydání přepravního dokladu nebo nástup do
vozidla,
l) v případě odepření nástupu do vozidla nenabídne osobě s omezenou schopností pohybu a
orientace, případně jejímu doprovodu, volbu mezi náhradou jízdného, bezplatnou
zpáteční přepravou do místa odjezdu a dopravou do místa určení, nebo zvolený postup
nezajistí,
m) neposkytne ve vozidle nebo na určeném terminálu bezplatnou pomoc osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace, nebo
n) neumožní osobě s omezenou schopností pohybu a orientace mít doprovod dle vlastní
volby k odstranění důvodů pro odmítnutí rezervování nebo vydání přepravního dokladu
nebo odepření nástupu do vozidla.
(2) Dopravní úřad příslušný podle sídla provozovatele terminálu při porušení přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího práva cestujících v autobusové a
autokarové dopravě29) uloží pokutu až do výše 100 000 Kč provozovateli terminálu, který
a) nezajistí odbornou přípravu řidičů a dalších osob, které přicházejí do přímého styku s
cestujícími a řeší problémy související s přepravou,
b) neposkytne nebo nezpřístupní cestujícím údaje stanoveným způsobem a ve stanovené
formě a rozsahu,
c) neurčí nebo neoznačí místo v rámci určeného terminálu nebo mimo něj, kde mohou
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace oznámit příjezd a vyžádat si pomoc,
nebo
d) neposkytne ve vozidle nebo na určeném terminálu bezplatnou pomoc osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace.
(3) Obecní živnostenský úřad při porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě29) uloží pokutu až do výše
100 000 Kč provozovateli cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, který
a) neposkytne nebo nezpřístupní cestujícím údaje stanoveným způsobem a ve stanovené
formě a rozsahu,
b) odmítne rezervovat nebo vydat přepravní doklad nebo odmítne nástup do vozidla osobě s
omezenou schopností pohybu a orientace nebo požaduje úhradu dodatečných nákladů,
c) neinformuje osobu s omezenou schopností pohybu a orientace o přijatelné alternativní
dopravě, pokud jí odmítl rezervování nebo vydání přepravního dokladu nebo nástup do
vozidla,
d) v případě odepření nástupu do vozidla nenabídne osobě s omezenou schopností pohybu a
orientace, případně jejímu doprovodu, volbu mezi náhradou jízdného, bezplatnou
zpáteční přepravou do místa odjezdu a dopravou do místa určení, nebo zvolený postup
nezajistí, nebo
e) neumožní osobě s omezenou schopností pohybu a orientace mít doprovod dle vlastní
volby k odstranění důvodů pro odmítnutí rezervování nebo vydání přepravního dokladu
nebo odepření nástupu do vozidla.“.
27.

V § 35 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) v rozporu s § 21 odst. 6 písm. a) nevede záznamy o provozu vozidla taxislužby nebo tyto
záznamy spolu se záznamy o přepravě a smlouvami neuchová po dobu nejméně 1 roku
od ukončení přepravy,“.
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V § 35 odst. 1 písm. j) se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. c)“.

29.

V § 35 odst. 1 se na konci písmene j) slovo „nebo“ zrušuje.

30.

V § 35 odst. 1 písm. k) se slova „§ 33a odst. 5 nebo s § 33e odst. 3 nebo 5“ nahrazují
slovy „§ 33a odst. 4 nebo 5, § 33b odst. 6, § 33d odst. 5 nebo s § 33e odst. 3“.

31.

V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až n),
která znějí:

„l) v rozporu s § 21a odst. 4 neoznámí změnu údajů o taxametru, paměťové jednotce
taxametru nebo o tom, že vozidlo nebude vybaveno taxametrem podle § 21a odst. 2 písm.
b),
m) jako podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly
1. překročí nejdelší stanovenou dobu výkonu činností podle § 9b odst. 1 nebo 3,
2. nedodrží povinnost přerušit výkon činností přestávkou podle § 9b odst. 2, nebo
3. v rozporu s § 9b odst. 4 po stanovenou dobu neuchovává záznamy o době výkonu
činností nebo trvání přestávek, nebo
n) v rozporu s § 21e odst. 2 nezajistí, aby ve vozidle byl umístěn vyplněný jízdní list.“.
32.

V § 35 odst. 2 se na konci písmene g) slovo „nebo“ zrušuje.

33.

V § 35 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až y),
která znějí:

„i) v rozporu s § 21 odst. 2 provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, které pro něj není
zapsáno v evidenci vozidel taxislužby,
j) při provozování taxislužby vozidlem taxislužby nezajistí, aby práci řidiče taxislužby
vykonávala osoba, která splňuje podmínky podle § 21 odst. 3 písm. a),
k) při provozování taxislužby vozidlem cestujícího nezajistí, aby práci řidiče taxislužby
vykonávala osoba, která splňuje podmínky podle § 21 odst. 7,
l) v rozporu s § 21 odst. 2 nezajistí, aby vozidlem taxislužby, které je pro něj zapsáno v
evidenci vozidel taxislužby, neprovozovala taxislužbu jiná osoba,
m) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. b) nezajistí, aby vozidlo taxislužby bylo vybaveno
aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby,
n) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. d) nezajistí, aby vozidlo taxislužby bylo vybaveno
taxametrem, knihou taxametru a záznamy o přepravě z právě probíhajícího dne nebo
záznamem o přepravě z poslední poskytnuté přepravy, pokud v právě probíhajícím dni
nebyla vozidlem taxislužby žádná přeprava uskutečněna,
o) v rozporu s § 21 odst. 4 nezajistí, aby bylo vozidlo taxislužby vybaveno smlouvami nebo
jejich kopiemi, na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni prováděna,
p) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. e) nezajistí, aby v taxametru byly nastaveny údaje a hodnoty
odpovídající skutečnosti,
q) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. f) nezajistí, aby zobrazované údaje z taxametru byly čitelné
a viditelné z místa přepravované osoby
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taxislužby řidič taxislužby řádně obsluhoval taxametr a zajistil zaznamenání skutečného
průběhu přepravy,
s) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. h) nezajistí, aby při provozování taxislužby vozidlem
taxislužby řidič taxislužby ihned po ukončení přepravy pořídil jako výstup z tiskárny
taxametru záznam o přepravě,
t) v rozporu s § 21 odst. 3 písm. i) nezajistí, aby při provozování taxislužby vozidlem
taxislužby řidič taxislužby cestujícímu vydal doklad o zaplacení jízdného pořízený jako
výstup z tiskárny taxametru,
u) v rozporu s § 21 odst. 5 souběžně nabízí nebo poskytuje stejným vozidlem taxislužby
přepravu na základě předchozí písemné smlouvy a přepravu bez této smlouvy,
v) v rozporu s § 21 odst. 6 písm. b) nezajistí, aby v době, kdy je vozidlem taxislužby
poskytována přeprava na základě předchozí písemné smlouvy, včetně činností s tím
souvisejících, nebo je toto vozidlo užíváno k jinému účelu než k provozování taxislužby
nebylo označeno střešní svítilnou, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s
tímto označením,
w) v rozporu s § 21 odst. 1 provozuje taxislužbu vozidlem, které není vozidlem taxislužby
ani vozidlem cestujícího,
x) v rozporu s § 21 odst. 4 uzavře smlouvu ve vozidle taxislužby nebo na jiném místě
bezprostředně před zahájením přepravy, nebo
y) v rozporu s § 21e odst. 1 předem nezaznamená objednávku do evidenční knihy objednávek
nebo nezajistí, aby kopie záznamu objednávky byla umístěna ve vozidle, kterým se
přeprava vykonává, nebo aby ji řidič na požádání předložil kontrolnímu orgánu.“.
34.

V § 35 odst. 3 se písmena a) až g) zrušují.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena a) a b).
35.

V § 35 odst. 6 se slova „který vydal stanovisko ke koncesi,“ nahrazují slovy „v jehož
územním obvodu má podnikatel v silniční dopravě sídlo, jde-li o právnickou osobu,
nebo místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu,“.

36.

V § 35d se za odstavec 5 doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Odstavce 1 až 5 se nepoužijí v případě taxislužby provozované vozidlem
cestujícího.“.
37.

V § 37 odstavec 2 zní:

„(2) Obecní policie při odhalování přestupků a jiných správních deliktů na úseku
taxislužby podle tohoto zákona kontroluje, zda je vozidlo taxislužby stanoveným způsobem
označeno a vybaveno, zda je taxislužba provozována způsobem předepsaným tímto zákonem
a zda řidič taxislužby dodržuje povinnosti stanovené tímto zákonem. Řidič taxislužby je
povinen umožnit strážníkům obecní policie výkon tohoto oprávnění.“.
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Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

39.

V § 37 odst. 3 se za slova „Policie České republiky“ vkládají slova „a celní úřad“.

40.

V § 38a odst. 3 písm. k) se slova „o způsobilosti“ zrušují.

41.

§ 39 se včetně nadpisu zrušuje.

42.

Za § 39c se vkládá nový § 39d, který zní:
„§ 39d

Do 28. února 2017 se čl. 8, 19 a 21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a
o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 nepoužijí na provozování vnitrostátní linkové dopravy.“.
43.

V § 41 odst. 2 se za slova „§ 9 odst. 1,“ vkládají slova „§ 9b odst. 4,“ a slova „§ 21 odst.
1, 2, 3, 4, 8 a odst. 11 písm. a), § 21b odst. 2“ se nahrazují slovy „§ 21 odst. 8, § 21c
odst. 2, § 21e odst. 1“.

44.

V § 41 se odstavec 3 zrušuje.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Práci řidiče taxislužby je ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněna vykonávat
rovněž fyzická osoba, na jejíž jméno byl vydán průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby podle
zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to
pouze pro poskytovatele taxislužby, jemuž byl průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby na její
jméno vydán, a po dobu, na kterou byl tento průkaz vydán, nejdéle však
a) po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jedná-li se o průkazy o
způsobilosti řidiče taxislužby vydané do 31. srpna 2010, nebo
b) po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jedná-li se o průkazy o
způsobilosti řidiče taxislužby vydané od 1. září 2010.
2. Na posouzení spolehlivosti, práva a povinnosti spojená s průkazem o způsobilosti
řidiče taxislužby a výkon státní správy spojený s průkazem o způsobilosti řidiče taxislužby při
práci řidiče taxislužby podle bodu 1 se použije zákon č. 111/1994 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
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č. 111/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nesplňuje
podmínky pro zápis do evidence vozidel taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vyřadí dopravní úřad do 3 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona z evidence. Vozidlo taxislužby, které je zapsáno v evidenci
vozidel taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, pro více dopravců, vyřadí dopravní úřad z evidence vozidel
taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, u toho dopravce, který není zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla v registru
vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích.
4. Dopravce, pro nějž je vozidlo taxislužby zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, je
povinen nejpozději do 31. prosince 2013 písemně oznámit dopravnímu úřadu typ a výrobní
číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, kterým je vozidlo taxislužby
vybaveno nebo písemně oznámit, že vozidlo taxislužby taxametrem vybaveno nebude, bude-li
jím provozována taxislužba výhradně podle § 21 odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud dopravce tuto povinnost nesplní,
dopravní úřad vyřadí vozidlo taxislužby z evidence vozidel taxislužby.
5. Řízení o vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, která nebyla do nabytí účinnosti tohoto zákona ukončena, se zastaví.
6. Řízení o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, která nebyla do nabytí účinnosti tohoto zákona ukončena, se dokončí
podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o přestupcích
Čl. III
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona
č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb.,
zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona
č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb.,
zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb.,
zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona
č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb.,
zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb.,
zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona
č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb.,
zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb.,
zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona

- 18 č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb.,
zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 133/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 237/2012 Sb.,
zákona č. 390/2012 Sb. a zákona č. 494/2012 Sb., se mění takto:
1.
V § 23 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) užije v provozu na pozemních komunikacích vozidlo označené střešní svítilnou s nápisem
TAXI, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s vozidlem poskytujícím
taxislužbu k jinému účelu, než k výkonu práce řidiče taxislužby, nebo“.
2.

V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které
zní:
„i) jako řidič taxislužby poškodí cestujícího na ceně jízdného.“.

3.

V § 23 odst. 2 se slova „f) až h)“ nahrazují slovy „f) až i)“ a slova „b), d) a f)“ se
nahrazují slovy „b), d), h) a i)“.

4.

V § 86 písm. d) se na konci bodu 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 5, který
zní:
„5. na úseku taxislužby podle zákona o silniční dopravě.“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o dráhách
Čl. IV
V § 37 odst. 6 větě druhé zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona
č. 30/2000 Sb. se slova „1000 Kč“ nahrazují slovy „1500 Kč“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V
V bodě 13 položky 34 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
zákona č. 119/2012 Sb., se slova „o způsobilosti“ zrušují.
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2013.

