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Komentáře a připomínky k návrhu zákona 111/1994 sb. dle MD  
 

Z mého pohledu májí uvažované návrhy využívání prostředků dálkové komunikace (aplikace, web, 

digitální ústředna s rozpoznáváním hlasu, digitální kiosek, …) pro sjednání zpoplatněné přepravy osob 

na základě předem stanovené ceny zásadní trhlinu, a to je cenová regulace. Pokud existuje zájem 

přepravu osob regulovat a zároveň kontrolovat z hlediska ceny, tak se cena obvykle vztahuje k nějaké 

fyzikální veličině (vzdálenost nebo čas). Pak návrhy vždy narazí na zákonný požadavek měřit 

stanovenými měřidly, odpovídajícími závazným předpisům, normám, popř. schválenému typu. 

V případě upuštění požadavku cenové regulace by byla taková pohotová zpoplatněná přeprava 

výrazně zvýhodněna nad stávající taxislužbou s taxametry a cílem všech jednání bylo vždy deklarované 

narovnání podmínek. 

Moderní taxametry je možné propojit s chytrým telefonem a napojením k digitální platformě 

zprostředkovatele lze poskytovat přepravu při zachování předem domluvené ceny. Taxametr během 

přepravy zajistí přesné měření vzdálenosti a času a připojené telekomunikační zařízení (GNSS sledovací 

jednotka nebo aplikace) zajistí přenos EET i definovaných dat zpět k provozovateli digitální platformy. 

Inovativní zprostředkovatel již nemusí poskytovat kontrolním orgánům informace o jednotlivých 

jízdách na vyžádání. Takový zprostředkovatel nemá problém poskytnout permanentní přístup 

kontrolním orgánům stejně jako je to standardem v okolních vyspělých zemích již mnoho let (vizte 

http://www.insika.de/en/). Kontrolní orgány pak nemusejí přemýšlet o zřizování nových registrů. 

Povinnost i náklady přenesou na zprostředkovatele a ti mohou využívat vlastní službu nebo službu 

specializovaného subdodavatele.  

Zprostředkovatel v dopravě stále nemá žádné zákonné povinnosti a své služby zprostředkovává 

na základě volné živnosti „Zprostředkování obchodu a služeb“, přestože služba, kterou 

zprostředkovává, je provozována na základě koncesované živnosti. Existuje stanovisko živnostenského 

odboru? Zprostředkovatel taxislužby je schopen zkontrolovat u svých obchodních partnerů všechna 

potřebná oprávnění v rámci zahájení spolupráce. U veřejně elektronicky dostupných informací o 

obchodním partneru lze uvažovat o povinné periodické kontrole v rozumném časovém intervalu a 

v případě pozbytí některého z elektronicky dostupného oprávnění je možné automaticky zneplatnit 

přístup k systému a ukončit spolupráci. 

Taxametry zajistí požadované rovné podmínky při splnění požadavků na užívání měřidel a digitální 

platformy přehlednější služby pro zákazníky a pohodlnější kontrolu pro kontrolní orgány. 

Vozidla, využívaná pro zpoplatněnou osobní přepravu, by bylo vhodnější přehledně odlišit novou 

barevnou registrační značkou. Registrační značku je možné vydávat proti rozumně vysoké vratné kauci, 

kterou lze použít na úhradu kauce při případném prohřešku. Byla by to obdoba placené licence řidiče 

taxi v Německu. 

Dále je nutné se zamyslet, jakým způsobem nyní dochází k prohřeškům stávajících řidičů taxi. Má 

příslušná obec pravomoc vyžadovat, aby byly v taxametru nahrány takové sazby, které nejsou vyšší 

hodnoty než případné platné nařízení o maximálních cenách dané obce?  

Pokud taxametr krátkodobě přijímá informaci o pohybu vozidla (impulsy) z jiného zařízení, než je 

samotné vozidlo, popř. měřící převodník ujeté vzdálenosti, pak se tyto obvykle častější impulsy projeví 

jako krátkodobá vyšší rychlost vozidla (např. 900 km/h). Může záznam o přepravě a/nebo doklad 
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o zaplacení jízdného obsahovat maximální rychlost vozidla během zpoplatněné přepravy, kterou 

nebude policie nebo jiný kontrolní orgán využívat pro pokutování řidiče za rychlou jízdu? 

Zprostředkovatel taxislužby nemá zájem, aby mu jeho obchodní partneři ničili dobré jméno používáním 

TURBA. 

U taxametrů propojených s digitální platformou lze uvažovat o upuštění některých stávajících 

povinností (tištěné doklady o přepravě) v případě, že kontrolní orgány získají permanentní přístup do 

systému zprostředkovatele při dostupnosti informací po dobu 3 let (sjednocení požadavků MD a FS). 

Zákazník má v případě elektronické smlouvy o přepravě s předem domluvenou cenou k dispozici 

v rámci svého profilu všechny vykonané jízdy. Formu elektronického dokumentu (PDF, DOC…) není 

nutné vyžadovat. Pro provozovatele se jedná o záznamy v databázi a konkrétním exportům asi není 

nutné definovat formu v zákoně, popř. povinnosti zasílat zákazníkovi např. konkrétně email. 

Stejně tak zřízení evidence mobilních aplikací nebo označení názvu zprostředkovatele taxislužby přímo 

na vozidle. Evidenci může zastoupit živnostenský úřad při zřizování nové koncesované živnosti 

„zprostředkování silniční motorové dopravy ….“ -> nutné zajistit stanovisko ŽÚ. 

Jak by mohlo vypadat červené tlačítko pro zprostředkovatele v dopravě, kteří nedodržují platné zákony 

ČR? V Maďarku si takové tlačítko vytvořili zákonem, viz https://www.reuters.com/article/us-uber-

hungary-exit/uber-to-suspend-operations-in-hungary-due-to-govt-legislation-idUSKCN0ZT0RS. 

Společnosti Microsoft byly v letech 2004 - 2013 vyměřeny pokuty ve výši přesahující 3 mld. USD 

za porušení interoperability a neuposlechnutí antimonopolního úřadu (za Windows Media Player, 

nezobrazování ballot screen a další). OS Android společnosti Google má tržní podíl mezi mobilními 

telefony okolo 85 %. Implicitní mapová aplikace Google Mapy nabízí službu Uber jako čtvrtý druh 

přepravy při dotazu pražského uživatele na trasu. 

 

 

V Praze dne 27.02.2018 

 

 

Ing. Jakub Wosyka Ph.D. 

jednatel společnosti Czech Iveka s.r.o. 
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