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Věc: Aktuální situace v taxislužbě

Vážený pane jednateli,
obdrželi jsme Váš dopis ze dne 30. 6. 2015, v němž se vyjadřujete k aktuální situaci v taxislužbě,
zejména pak na území Hl. m. Prahy.
K Vašim připomínkám lze uvést, že Ministerstvo dopravy je informováno o záměru Hl. m. Prahy
zpřísnit podmínky provozování taxislužby i výkonu práce řidiče taxislužby, jakož i lokální podmínky
stanovené v územním obvodu Hl. m. Prahy.
Pokud jde o zpřísnění lokálních podmínek výkonu práce řidiče taxislužby a ztížení zkoušek řidiče,
souhlasíme s Vaším vyjádřením, že se nejedná o nejvhodnější nástroj, jak zamezit dopravcům a řidičům
notoricky porušujícím právní předpisy v jejich další protiprávní činnosti. Dle našeho názoru není třeba
podmínky provozování taxislužby paušálně zpřísňovat, nýbrž se zaměřit na účinnost právní úpravy kontrol
a sankcí za nedodržování povinností dopravců a řidičů, a to především těch povinností, jež jsou zakotveny
pro ochranu cestujících, popř. též daňových zájmů státu. Nicméně je nutno konstatovat, že lokální obecně
závazné vyhlášky Hl. m. Prahy ani v oblasti taxislužby nespadají pod kontrolní a dohledové pravomoci
Ministerstva dopravy, neboť se jedná o výkon ústavně zaručené samosprávy Hl. m. Prahy, na níž můžete své
připomínky a dotazy směřovat.
K Vašim připomínkám ohledně neinformovanosti a neprovázanosti jednotlivých dopravních úřadů co
do předávání údajů o protiprávních jednáních řidičů taxislužby lze uvést, že nový Rejstřík podnikatelů
v silniční dopravě bude spuštěn na podzim letošního roku.
Pokud jde o cenovou regulaci taxislužby na území hl. m. Prahy, Ministerstvo dopravy je
s problematikou výpočtu stanovených maximálních cen v pražské taxislužbě obeznámeno, stejně jako
s častými tvrzeními dopravců a řidičů, že způsob provedení cenové regulace v Hl. m. Praze je pro ně
důvodem porušování právních předpisů (nezákonných úprav taxametru, zakrývání displeje taxametru,
nezaznamenání přepravy do taxametru atd.). Nicméně stejně jako v případě obecně závazných vyhlášek
Hl. m. Prahy je Ministerstvo dopravy nuceno konstatovat, že ani zde nemá kontrolní a dohledové pravomoci,
neboť v oblasti cenových předpisů je příslušným ústředním orgánem státní správy Ministerstvo financí.
Vážený pane jednateli, děkujeme Vám za Vaše připomínky k aktuální situaci ve Vaší oblasti
podnikání, neboť zpětná vazba od adresátů právních norem je pro Ministerstvo dopravy důležitým zdrojem
informací při legislativních pracích a koncepční činnosti.
S pozdravem
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