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Širší verze – řešení aplikací a zprostředkovatelů 

(změny zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě) 
 
 

§ 5  
 
Dopravní úřad vydává stanovisko k podané žádosti o koncesi pro provozování silniční 
dopravy velkými vozidly nebo o změnu rozhodnutí o udělení této koncese, ve kterém 
uvede, zda souhlasí s udělením koncese. K žádosti o koncesi pro provozování silniční 
dopravy malými vozidly vydá dopravní úřad vždy souhlasné stanovisko. 

 
  
§ 21 

Podmínky provozování taxislužby 
 
 (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 označeno identifikační nálepkou vozidla taxislužby 
umístěnou v pravém dolním rohu čelního skla vozidla,   
  
d) 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,  
  
e) v taxametru byly nastaveny údaje a hodnoty odpovídající skutečnosti,  
  
f) zobrazované údaje z taxametru byly čitelné a viditelné z místa přepravované osoby,  
  
g) řidič taxislužby řádně obsluhoval taxametr a zajistil zaznamenání skutečného 
průběhu přepravy,  
  
h) řidič taxislužby ihned po ukončení přepravy pořídil jako výstup z tiskárny taxametru 
záznam o přepravě a  
  
i) řidič taxislužby cestujícímu vydal doklad o přepravě pořízený jako výstup z tiskárny 
taxametru, pokud o něj cestující požádá.  
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(4) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je při nabízení 
přepravy prostřednictvím řidiče na stanovišti taxislužby, veřejně přístupné pozemní 
komunikaci nebo jiném veřejném prostranství povinen zajistit, aby vozidlo taxislužby 
bylo viditelně a čitelně označeno 

 
a) střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně a 
 
b) 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. 

 
(5) Zvláštní režim přepravy lze sjednat uzavřením předchozí písemné 

smlouvy podle odstavce 6 nebo objednáním přepravy v softwarové aplikaci pro 
chytré telefony, tablety, a další mobilní zařízení (dále jen „mobilní aplikace“) 
podle odstavce 7. Je-li mezi dopravcem a objednatelem přepravy sjednáno 
poskytnutí přepravy ve zvláštním režimu, nepoužije odstavec 3 písm. f) a i); pokud 
vozidlo taxislužby není v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) vybaveno taxametrem, 
nepoužije se dále odstavec 3 písm. d), e), g) a h). Platí-li přepravovaná osoba za 
přepravu jízdné, lze výjimku z povinností dopravce podle předchozí věty uplatnit 
pouze tehdy, pokud přepravovaná osoba sama uzavřela předchozí písemnou 
smlouvu nebo potvrdila souhlas se zvláštním režimem objednáním přepravy v 
mobilní aplikaci.  

 
 (6) Dopravce je povinen zajistit, aby v den, kdy je vozidlem taxislužby 

poskytována přeprava na základě předchozí písemné smlouvy podle odstavce 5, bylo 
toto vozidlo vybaveno všemi smlouvami, na jejichž základě je přeprava v právě 
probíhajícím dni prováděna, nebo jejich kopiemi. Při uzavření smlouvy 
elektronickými prostředky je písemná forma zachována, je-li smlouva, popřípadě 
nabídka na uzavření smlouvy a její akceptace zachycena v datovém formátu 
umožňujícím její opakované zobrazení a uchování (PDF, PDF/A, DOC, DOCX 
nebo další oborově obvyklé formáty s podporovaným a zdarma dostupným 
prohlížečem daného formátu) a je-li podepsána elektronickým podpisem podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie1). Předchozí písemná smlouva musí 
obsahovat 

 
a) identifikační údaje smluvních stran, jimiž jsou jméno a příjmení, popřípadě obchodní 
firma nebo název, bydliště nebo sídlo a datum narození nebo identifikační číslo osoby,  
 
b) údaje o přepravě, jimiž jsou údaje o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy, 
vymezené tak, aby tuto přepravu nebylo možno zaměnit s jinou přepravou, 
 
c) cenu za přepravu nebo způsob jejího určení, 
 
d) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo 
osoby zprostředkovatele, je-li uzavření smlouvy zprostředkováno zprostředkovatelem 
taxislužby podle § 21da, včetně označení, že jde o zprostředkovatele, a 
 
e) podpisy smluvních stran. 
 

1) Čl. 3 bod 10) Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Chytr%C3%BD_telefon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tablet_(po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D)
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(7) Před objednáním přepravy v mobilní aplikaci podle odstavce 5 musí 
být v této aplikaci zřízen uživatelský účet objednatele přepravy se zadáním jeho 
jména a příjmení, popřípadě obchodní firmy nebo názvu, bydliště nebo sídla, 
telefonního čísla, adresy elektronické pošty a údajů o platební kartě 
umožňujících bezhotovostní platbu jízdného po přepravě. Objednateli přepravy 
musí být před poskytnutím přepravy v aplikaci sdělena konečná cena za 
přepravu, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma nebo název, sídlo a 
identifikační číslo osoby dopravce, který přepravu poskytne, a 
zprostředkovatele taxislužby podle § 21da, který mobilní aplikaci provozuje, 
včetně označení, že jde o zprostředkovatele, jméno a příjmení řidiče a státní 
poznávací značka a obchodní označení vozidla taxislužby, nebude-li přeprava 
poskytnuta vozidlem cestujícího. Jízdné lze platit pouze bezhotovostně 
prostřednictvím zprostředkovatele, který provozuje mobilní aplikaci. Dopravce 
je povinen zajistit, aby bezprostředně po poskytnuté přepravě objednatel 
přepravy na zadanou adresu elektronické pošty obdržel potvrzení o přepravě a 
aby v den, kdy byla přeprava poskytnuta, mohl řidič toto potvrzení zobrazit na 
mobilním zařízení, které má při sobě. 
 
 (8) 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), smlouvami podle odstavce 6 a potvrzeními o 
přepravě podle odstavce 7 uchovávat nejméně po dobu 1 roku od ukončení přepravy, 
k níž se vztahují, a  
  
b) zajistit, aby vozidlo taxislužby nebylo označeno svítilnou podle odstavce 4 písm. a), 
nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením 
 
1. v době, kdy je vozidlo taxislužby použito k jinému účelu než k provozování 
taxislužby, nebo 
2. pokud se jedná o vozidlo, které není v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) vybaveno 
taxametrem. 
  
 (9) 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.  
  
 (10) Dopravce je povinen zajistit, aby při provozování taxislužby vozidlem 
cestujícího měl řidič taxislužby u sebe doklad o oprávnění dopravce k podnikání nebo 
jeho kopii a aby cestujícímu vydal doklad o přepravě, pokud o něj cestující požádá.  
  
 (11) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení a náležitosti záznamu o 
provozu vozidla taxislužby, náležitosti záznamu o přepravě, náležitosti a datový formát 
potvrzení o přepravě, technické požadavky na paměťovou jednotku taxametru, 
náležitosti knihy taxametru, náležitosti dokladu o přepravě a způsob řádné obsluhy 
taxametru.  

aspi://module='ASPI'&link='111/1994%20Sb.%252321'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='111/1994%20Sb.%252321'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='111/1994%20Sb.%252321a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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§ 21a  
Evidence vozidel taxislužby 

 
 (2) V žádosti podle odstavce 1 dopravce uvede  
  
a) státní poznávací značku, tovární značku a obchodní označení vozidla, 
  
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 ve zvláštním režimu podle § 21 odst. 5, a 
 
c) označení mobilní aplikace, prostřednictvím které bude přijímat objednávky 
přepravy podle § 21 odst. 7, a jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo 
název, adresu sídla a identifikační číslo osoby zprostředkovatele taxislužby 
podle § 21da, který mobilní aplikaci provozuje.  
  
 (3) Při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby vydá dopravní úřad 
žadateli výpis z této evidence a identifikační nálepku vozidla taxislužby. 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) a c) nejpozději do 7 dnů od dne vzniku této změny.  
 
 

§ 21d  
Zvláštní povinnosti řidiče taxislužby 

  
 (5) Řidič vozidla taxislužby nesmí užít vozidlo taxislužby k jinému účelu 
než k provozování taxislužby, je-li toto vozidlo označeno svítilnou podle § 21 
odst. 4 písm. a), 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. 5.  
 

 
 

§ 21da 
Povinnosti zprostředkovatele 

 
(1) Zprostředkovávat za úplatu uzavření přepravní smlouvy se 

zájemcem o provedení přepravy formou taxislužby je oprávněn pouze 
zprostředkovatel, který je zapsán v evidenci zprostředkovatelů taxislužby (dále 
jen „zprostředkovatel taxislužby“). Dopravní úřad zapíše zprostředkovatele do 
evidence zprostředkovatelů taxislužby na základě jeho žádosti, pokud má ke své 
činnosti živnostenské oprávnění udělené podle zvláštního právního předpisu 
orgánem České republiky. 

aspi://module='ASPI'&link='111/1994%20Sb.%252321a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='111/1994%20Sb.%252321a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='111/1994%20Sb.%252321'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='111/1994%20Sb.%252321'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='111/1994%20Sb.%252321a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='111/1994%20Sb.%252321'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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(2) Dopravní úřad vyřadí zprostředkovatele z evidence 
zprostředkovatelů taxislužby, pokud  

 
a) o to zprostředkovatel požádá, nebo  
 
b) zprostředkovatel pozbude příslušné živnostenské oprávnění.  

  
(3) Zprostředkovatel taxislužby, který za účelem zprostředkování uzavření 

přepravní smlouvy provozuje mobilní aplikaci, je povinen tuto skutečnost 
oznámit dopravnímu úřadu, který ji zapíše do evidence mobilních aplikací. 
Zprostředkovatel taxislužby nesmí ke zprostředkování uzavření přepravní 
smlouvy se zájemcem o provedení přepravy formou taxislužby využít mobilní 
aplikaci, která není zapsána v evidenci mobilních aplikací. 
 

(4) Dopravní úřad vyřadí aplikaci z evidence mobilních aplikací, pokud 
 

a) o to zprostředkovatel požádá, 
 

b) byl zprostředkovatel vyřazen z evidence zprostředkovatelů taxislužby podle 
odstavce 2, nebo 
 
c) zprostředkovateli byl pravomocně uložen správní trest zákazu činnosti podle 
§ 35 odst. 7. 

 
(5) Zprostředkovatel taxislužby je povinen zajistit, aby 

 
a) přeprava byla poskytnuta podnikatelem v silniční dopravě, 

 
b) vozidlo, kterým bude přeprava poskytnuta, bylo vozidlem taxislužby nebo 
vozidlem cestujícího, a 
 
c) řidič, který přepravu provede, byl držitelem  
1. oprávnění řidiče taxislužby, a 
2. osvědčení o složení zkoušky podle § 21b odst. 1, stanovila-li obec, na jejímž 
území má být přeprava zahájena, řidiči povinnost zkoušku složit. 
 

(6) Zprostředkovatel taxislužby je povinen vést evidenci 
zprostředkovaných přeprav. Evidence zprostředkovaných přeprav obsahuje u 
každé zprostředkované přepravy jméno a příjmení nebo obchodní firmu 
dopravce, který přepravu poskytl, adresu jeho sídla, jeho identifikační číslo 
osoby a údaje o době a místu zahájení přepravy. Údaje o zprostředkované 
přepravě se v evidenci uchovávají po dobu nejméně 3 let ode dne ukončení 
zprostředkované přepravy. 
 

(7) Zprostředkovatel taxislužby, který zprostředkuje uzavření přepravní 
smlouvy se zájemcem o provedení přepravy přes mobilní aplikaci, je povinen 
bezprostředně po poskytnuté přepravě vyhotovit potvrzení o přepravě podle § 
21 odst. 7, zaslat jej objednateli přepravy na adresu elektronické pošty zadanou 
v mobilní aplikaci, uchovávat jej po dobu nejméně 3 let ode dne ukončení 
zprostředkované přepravy a v den, kdy byla přeprava poskytnuta, umožnit řidiči 
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toto potvrzení zobrazit na mobilním zařízení, které má řidič při sobě. 
Zprostředkovatel taxislužby, který zprostředkuje uzavření přepravní smlouvy se 
zájemcem o provedení přepravy formou taxislužby výhradně s využitím mobilní 
aplikace zapsané v evidenci mobilních aplikací, není povinen vést evidenci 
zprostředkovaných přeprav podle odstavce 6. 
 
 

§ 34b  
 
  (5) U zprostředkovatelů taxislužby se v Rejstříku podnikatelů v silniční 
dopravě uvádí  
 
a) údaje podle odstavce 2 písm. a) a b),  
 
b) označení mobilních aplikací, které provozují, a 
 
c) identifikační údaje o rozhodnutí, kterým byl zprostředkovateli taxislužby 
uložen správní trest za přestupek podle tohoto zákona a dále druh a výše 
správního trestu a právní kvalifikace přestupku. 
 
 

§ 34d 
 

 (3) Ministerstvo dopravy zveřejní po dobu platnosti koncese způsobem 
umožňujícím dálkový přístup údaje z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě uvedené 
v § 34b odst. 2 písm. a), b), d) a v § 34b odst. 3, kromě adresy místa trvalého pobytu 
a data a místa narození, a dále zveřejní počet velkých vozidel, se kterými podnikatel v 
silniční dopravě dopravu provozuje, a sériové číslo eurolicence a jejích opisů, pokud 
byly vydány. Ministerstvo dopravy dále zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 
přístup u průkazu řidiče taxislužby údaj o jeho platnosti a u vozidla taxislužby 
údaj o jeho evidenci.  
 

 
§ 35 

 
 (6) Zprostředkovatel taxislužby se dopustí přestupku tím, že 
 
a) v rozporu s § 21da odst. 1 zprostředkovává přepravu formou taxislužby, 
ačkoliv není zapsán v evidenci zprostředkovatelů taxislužby, 
 
b) v rozporu s § 21da odst. 3 zprostředkuje taxislužbu prostřednictvím aplikace, 
jež není zapsána v evidenci mobilních aplikací, 
 
c) nezajistí splnění podmínek podle § 21da odst. 5, 
 
d) v rozporu s § 21da odst. 6 nevede evidenci zprostředkovaných přeprav, nebo 
 
e) v rozporu s § 21da odst. 7 po poskytnuté přepravě nevyhotoví potvrzení o 
přepravě, nezašle jej objednateli přepravy nebo neuchovává potvrzení o 
přepravě. 

aspi://module='ASPI'&link='111/1994%20Sb.%252334b'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='111/1994%20Sb.%252334b'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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(7) Za přestupek podle odstavce 6 lze uložit zákaz činnosti od 6 měsíců do 
3 let nebo zveřejnění rozhodnutí o přestupku, jestliže se jej dopustil 
zprostředkovatel, kterému byl v posledních 5 letech opakovaně uložen správní 
trest za přestupek podle odstavce 6. 
 
 

§ 38a 
  
 (3) Ministerstvo dopravy zajišťuje tisk a distribuci formulářů 
  
a) eurolicence a opisu eurolicence, 
  
b) osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu, 
  
c) osvědčení řidiče a opisu osvědčení řidiče, 
  
d) osvědčení o odborné způsobilosti, 
  
e) povolení k provozování linkové osobní dopravy, 
  
f) vstupních povolení, 
  
g) osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci, 
  
h) osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu 
nebezpečných věcí, 
  
i) potvrzení o převzetí kauce, 
  
j) náhradních vstupních povolení, 
  
k) průkazů řidiče taxislužby, a 
 
l) identifikačních nálepek vozidla taxislužby. 


