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Shrnutí povinností dopravců a řidičů v taxislužbě na jednání pracovní 

skupiny dne 2. 3. 2017 

I. Obecně:   

Podmínky provozování taxislužby jsou upraveny zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

(dále jen „zákon o silniční dopravě“) a prováděcí vyhláškou č. 478/2000 Sb. (dále jen 

„prováděcí vyhláška“).  Taxislužbou se na základě zákona o silniční dopravě rozumí 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. 

Dopravcem v taxislužbě se rozumí tuzemský dopravce provozující silniční dopravu pro cizí 

potřeby na základě koncese, tj. podnikatel v silniční dopravě, který provozuje vozidly určenými 

k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče.  

Zájemce o provozování taxislužby musí nejprve získat živnostenského oprávnění -  koncesní 

listinu na základě § 4 zákona o silniční dopravě. Podmínky vyplývají ze zákona 

č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon (dále jen „živnostenský zákon“). Pro taxislužbu se 

nevyžadují zvláštní podmínky provozování živnosti, fyzická osoba tak musí splnit pouze 

všeobecné podmínky provozování živnosti ve smyslu § 6 živnostenského zákona, tedy musí 

být svéprávná a bezúhonná. 

 Po vydání koncese musí dopravce oznámit místně příslušnému dopravnímu úřadu, která 

vozidla bude používat ke své činnosti – vozidla musí mít českou SPZ (podmínky evidence 

jsou uvedeny v § 21a zákona o silniční dopravě). Dále musí zajistit, aby práci řidiče taxislužby 

vykonávaly osoby, které splňují podmínky zákona o silniční dopravě dle § 21 odst. 7 zákona 

o silniční dopravě (viz. dále).   

II. Vozidla, jejich vybavení a označení:  

Na základě § 21 zákona o silniční dopravě smí dopravce k provozování taxislužby používat 

pouze vozidla vedená v evidenci vozidel taxislužby či vozidla cestujícího při poskytování 

přepravy vozidlem cestujícího. 

A) Vozidlo taxislužby 

Zákon o silniční dopravě umožňuje vykonávat přepravu vozidlem taxislužby (tzn. vozidlem 

vedeným) v evidenci vozidel taxislužby dvojím způsobem: 

1) klasická taxislužba 

Jedná se o typickou činnost v taxislužbě, kdy řidič nabízí bezprostřední a pohotovou přepravu 

na taxistanovištích, v silničním provozu nebo prostřednictvím objednávkových terminálů 

(telefonní hovor, internetová objednávka, fax, mobilní aplikace).  

Dopravce musí zajistit, aby bylo vozidlo taxislužby vybaveno řadou dokumentů  

- aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby,  

- záznamy o přepravě vytisknuté z tiskárny taxametru z právě probíhajícího dne nebo 

poslední poskytnuté přepravy z předchozího dne,  

- knihou taxametru,  

- dokladem o oprávnění k podnikání.  
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Vozidlo musí být vozidlo dále vybaveno měřící soustavou taxametru, kterou tvoří taxametr; 

měřící převodník ujeté vzdálenosti; paměťová jednotka a tiskárna (dále jen „taxametr“). 

Dopravce odpovídá za správné fungování taxametru, za jeho správné nastavení, viditelnost 

z místa přepravovaných osob a obsluhu ze strany řidiče.  

Doklad o zaplacení jízdného je vydán pouze v případě, kdy cestující o něj požádá. Zákon o 

silniční dopravě ukládá, aby tento doklad byl pořízen jako výstup z tiskárny taxametru.   

Dopravce má dále povinnost zajistit řádné označení vozidla střešní svítilnou s nápisem TAXI 

a jménem a příjmením/obchodní firmou umístěnou tak, aby měl cestující možnost se s nimi 

ještě před jízdou seznámit.  

2) přeprava na základě předchozí písemné smlouvy 

V případě poskytování přepravy na základě písemné smlouvy, obsahující stanovené 

formální a obsahové náležitosti dle § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě (údaje 

o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy a ceně za přepravu, případně způsob jejího 

určení), je oproti klasické taxislužbě umožněna výjimka z vybavení vozidla taxametrem 

a je stanoveno, že vozidlo nesmí být označeno střešní svítilnou, nápisem TAXI nebo jiným 

způsobem zaměnitelným s tímto označením.  

Zároveň je zakotveno, že nelze stejným vozidlem souběžně nabízet nebo poskytovat 

klasickou přepravu a provozovat přepravu na základě předchozí písemné smlouvy. 

Při přepravě pak musí dopravce zajistit, aby se  smlouvy o přepravě nacházely v právě 

probíhajícím dni ve vozidle (postačí kopie smlouvy).  

B) Vozidlo cestujícího 

Pokud je poskytována přeprava vozidlem cestujícího (tzv. drink servis), na vozidlo neklade 

zákon žádné požadavky (z logiky věci vozidlo nemusí být označené jako vozidlo TAXI a 

nemusí mít taxametr).  

III. Řidiči: 

Dopravcem zaměstnaný řidič musí získat platné oprávnění řidiče taxislužby a průkaz řidiče 

taxislužby. Oprávnění řidiče taxislužby se prokazuje vydaným průkazem. Minimální věk řidiče 

taxislužby je 21 let. 

Pro udělení oprávnění řidiče taxislužby musí řidič splňovat na základě § 9 zákona o silniční 

dopravě požadavek na spolehlivost, kterou prokáže tím, že nespáchal v rozhodné době 

alkoholový přestupek, přestupek v oblasti výkonu práce řidiče taxislužby či nebyl odsouzen 

za úmyslný trestný čin násilného či mravnostního či majetkového charakteru, např. vraždu, 

znásilnění, loupež, podvod.  

Jednotlivé obce pak mohou vyhláškou v samostatné působnosti s lokální působností stanovit, 

že řidiči musí složit zkoušky z místopisu, zkoušky z ovládání taxametru a dalších znalostí. 

Po úspěšném složení zkoušky je řidiči vydáno osvědčení. Jednotlivé obce jsou rovněž 

oprávněny na svém území stanovit maximální ceny pro přepravu na území obce.  

Dopravce jako fyzická osoba může být současně i řidičem taxislužby. V tomto případě je nutné, 

aby dopravce současně splňoval požadavky kladené na řidiče. V případě, že dopravce a řidič 

není jedna a tatáž osoba, musí být řidič v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, 

nejedná-li se o spolupracujícího manžela či registrovaného partnera.  
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Povinnosti provozovatele taxislužby jsou uvedeny v § 21 zákona o silniční dopravě a jsou 

totožné s již výše uvedenými, které lze obecně shrnout do následujících bodů: 

- povinnost získat platné oprávnění řidiče a průkaz řidiče (ten mít vystavený na místě 

viditelném z pozice cestujícího), případě složit zkoušky z místopisu, pokud je obec, 

na jejímž území je přeprava poskytována či nabízena, vyžaduje, 

- přepravu poskytovat a vykonávat pouze vozidlem evidovaným pro dopravce, které je 

řádně označeno, 

- ve vozidle mít potřebné doklady, 

- řádně obsluhovat taxametr, 

- po ukončení přepravy vytisknout záznam o přepravě a na žádost zákazníkovi vydat 

doklad o zaplacení. 

Řidič taxislužby je povinen dodržovat výše uvedené povinnosti. V případě nedodržení 

se dopustí přestupku, za který je možné uložit pokutu ve výši až 50 000 Kč a zákaz 

činnosti až na dobu 2 let.  

Dopravce v rámci objektivní odpovědnosti odpovídá za dodržování povinností vztažených 

k dopravci v taxislužbě. V případě porušení může být dopravci uložena pokuta až do výše 

500 000 Kč za spáchání konkrétního správního deliktu uvedeného v zákoně o silniční 

dopravě.  


