
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
  
kterou se mění vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů 

taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 
  
 
     Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne     2018 vydat podle § 44 odst. 3 
písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 21b odst. 1 zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona  č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb. 
a zákona č. 304/2017 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku: 
  

Čl. I 
  
     Vyhláška č. 23/1998 Sb. hl. m. Prahy, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území 
hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 16/1999 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné 
vyhlášky č. 7/2002 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 12/2003 Sb. hl. m. Prahy, 
obecně závazné vyhlášky č. 28/2005 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 Sb. 
hl. m. Prahy a obecně závazné vyhlášky č. 18/2013 Sb. hl. m. Prahy, se mění takto:  
 

1. V čl. 2 odst. 3 se slova „není nespolehlivý“ nahrazují slovy „splňuje podmínku 
spolehlivosti“.    

2. V čl. 3 odst. 2 se slovo „vyhlašují“ nahrazuje slovem „oznamují“.  

3. V čl. 4 odst. 1 a 2 se slova „dopravy Magistrátu hlavního města Prahy“ zrušují. 
4. V čl. 5 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a průkazem řidiče taxislužby“. 

5. V čl. 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Zkouška je neveřejná, kromě případů 
sluchově postižených řidičů, kterým může před zahájením zkoušky a při praktické části 
zkoušky asistovat překladatel do znakové řeči.“. 

6. V čl. 5 odstavec 5 zní:  
„(5) Řidič, který bude ze zkoušky vyloučen podle předchozího odstavce, může být 
připuštěn k dalšímu termínu po 6 měsících od data vyloučení.“. 

7. V čl. 5 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Počítačový systém vyhodnocuje 
vygenerovaný test automaticky.“.      

8. V čl. 5 odst. 7 se ve větě třetí číslo „90“ nahrazuje číslem „80“.   
9. V čl. 5 odstavec 11 zní: 

„(11) O průběhu zkoušky vyhotoví zkušební komise protokol podepsaný všemi jejími členy. 
Protokol obsahuje mimo jiné datum a místo konání zkoušky, složení zkušební komise, 
seznam pozvaných a přítomných řidičů taxislužby, pořadové číslo testu, hodnocení včetně 
hodnocení jeho jednotlivých částí, seznam úkonů zadaných v praktické části zkoušky a jejich 
celkové hodnocení. Na žádost řidiče taxislužby mu zkušební komise umožní nahlédnout do 
jeho vyhodnoceného testu. Odpovědi na jednotlivé otázky testu jsou archivovány elektronicky 
po dobu nejméně 6 let.“. 
10. Čl. 6 včetně nadpisu zní: 



„Čl. 6 
Opravné zkoušky 

(1) V případě, že řidič taxislužby u zkoušky neprospěl, může podat přihlášku 
k první opravné zkoušce a bude odborem pozván na termín nejdříve za 3 měsíce po datu 
konání předchozí zkoušky.  

 
(2) V případě, že uchazeč u první opravné zkoušky neprospěl, může podat přihlášku ke 

druhé popřípadě k dalším opravným zkouškám a bude odborem pozván na termín nejdříve za 
6 měsíců po datu konání předcházející neúspěšné opravné zkoušky. 
 

(3) V případě, že se řidič k pozvánkou oznámené zkoušce bez omluvy nedostavil, 
může podat přihlášku ke zkoušce a bude odborem pozván na termín nejdříve za 6 měsíců od 
data, kdy k neomluvené neúčasti došlo.“. 
 

 
11. Čl.7 včetně nadpisu zní:  

„Čl. 7 
Osvědčení o složení zkoušky řidiče taxislužby  

 
 (1) Po úspěšném vykonání zkoušky obdrží řidič taxislužby od zkušební komise 
osvědčení o složení zkoušky řidiče taxislužby, podle §21b odst. 1 zákona o silniční dopravě, 
které je platné na území hlavního města Prahy (dále jen „osvědčení“). Osvědčení je veřejnou 
listinou, vydanou na žlutém papíru s otiskem plastického razítka jako ochranným prvkem.   
  
 (2) Vydané osvědčení pozbývá platnost po ztrátě spolehlivosti podle zákona o silniční 
dopravě. Řidič je povinen osvědčení, které pozbylo platnosti vrátit  do 7 dnů odboru, který jej 
vydal. 
  
 (3) Při výkonu práce řidiče taxislužby je řidič povinen mít platné osvědčení u sebe a 
na vyzvání jej předložit ke kontrole.“.  
 
 

Čl. II 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2018. 
  
  

Adriana Krnáčová, v. r. 
 

primátorka hl. m. Prahy 
 

Petr Dolínek, v. r. 
 

náměstek primátorky hl. m. Prahy 
 

______________________________ 
1) Zrušeno 



2) Například zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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