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Jednání o novém pojetí taxislužby 
Ministerstvo dopravy 18. 1. 2017 

 
 
 
MD 
Po přivítání účastníků jednání byla poskytnuta informace o stavu novely zákona o silniční 
dopravě, která je nyní v Poslanecké sněmovně PČR v prvním čtení. Oproti návrhu MD 
novela neobsahuje úpravu zprostředkovatelů taxislužby, neboť je pravděpodobné, že je 
jedná o služby informační společnosti, které není možné regulovat bez notifikace u Evropské 
komise. 
Dále byl nastíněn současný stav fungování taxislužby a základní body, které je potřeba 
podrobněji diskutovat: 

 taxislužba jako koncesovaná živnost je de facto volná živnost. Kdo jí chce 
provozovat, musí mít koncesi pro silniční motorovou dopravu. Pro přepravu do 9 osob 
však pro vydání koncese není třeba splnit žádných zvláštních podmínek 

 existují dva základní typy poskytování taxislužby – „klasická“ a „smluvní“ 

 u klasické je stanoveno více povinností - používání taxametru, vedení záznamů o 
poskytnutých přepravách, označení vozidla. 

Základní otázky k diskuzi lze shrnout takto: 

 Jak vyřešit postavení dopravce a řidiče? 

 Co s aplikacemi a evidencí tržeb? 

 Pokud by byly připuštěny aplikace, je potřeba, aby byla i tato vozidla taxi nějak 
označená? 

 Jak přistoupit ke smluvní přepravě a aplikacím, kde cestující předem ví, za jakých 
podmínek bude přepraven? 

 

Část první – obecná diskuze o EET a elektronických platformách 
 
MPO – živnostenský odbor 
K provozu taxislužby je potřeba koncese na silniční motorovou dopravu. Koncese existuje 
pro evidenční účely. Podmínky jsou pouze obecné – věk a bezúhonnost.  
 
MPO – odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu 
Podřadilo problematiku nového pojetí taxislužby do širší debaty o „sdílené ekonomice“, která 
obsahuje různé sektory, které by dle názoru MPO bylo vhodné řešit obecným zákonem. 
K taxislužbě uvedlo, že považuje taxametry za překonané a je možné diskutovat o jejich 
zrušení. Aplikace považuje za přesné, rychlé a spolehlivé a jedná se o vývoj světa, který 
není možné ignorovat. 
 
Krajské ředitelství Policie ČR - Praha 
Vznesen dotaz, jak bude řešeno EET v taxislužbě a jaká bude jeho návaznost na taxametr. 
 
MD + MF (odbor Daně z příjmů) 
Bude na výběru dopravce, zda se rozhodne mít EET s taxametrem propojené nebo bude 
používat dvě samostatná zařízení. 
 
MF – odbor Daně z příjmů 
Je čistě na podnikateli, jestli vydá jeden doklad se všemi náležitostmi nebo bude vydávat 
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více dokladů podle různých zákonů, záleží na jeho technickém řešení. Na účtence podle 
zákona o evidenci tržeb může být nad rámec zákonných náležitostí cokoliv navíc, i platba 
kartou podléhá evidenci. 
Požadavky na obsah datové zprávy s údaji o evidované tržbě stanovuje § 19 zákona o 
evidenci tržeb – DIČ, označení provozovny, atd. – vozidlo je samostatná provozovna. 
Povinné náležitosti účtenky jsou pak definovány ust. § 20 zákona o evidenci tržeb. Termín 
spuštění EET pro taxislužbu je 1. 3. 2018, je nutné prodiskutovat evidenci přes prostředníky 
a platební brány a definovat právní vztah, jestli se jedná o přímé nebo nepřímé zastoupení. 
 
HK 
Jako zástupce UBERu uvádí, že lze upravit vyúčtování zasílané mailem tak, aby obsahovalo 
i údaje z EET. MF legálnost této možnost potvrdilo. Je na dohodě, jakou formou má být 
předána účtenka zákazníkovi, pokud je zaslání mailem upraveno v obchodních 
podmínkách, je to možné.  
 
GFŘ 
Je otázkou, jestli bude mít po zavedení EET nějaký smysl fiskální čip s pamětí taxametru. 
Základním problém je kontrola, je potřeba mít něco, co je možné kontrolovat. Podmínky pro 
všechny platformy musí být stejné a musí být k dispozici zaznamenaný průběh přepravy na 
mapě. 
  
HK 
Jako zástupce provozovatelů taxislužby uvedla, že řidiči platformy UBER nevidí vyúčtování, 
které je poskytnuté zákazníkovi. Zástupce UBERu tuto skutečnost potvrdil, uvedl však, že 
zákazníkovi přichází vyúčtování a mapou a dalšími údaji ihned po jízdě a všechny údaje 
jsou vidět v aplikaci, což dle jeho názoru poskytuje větší ochranu, než taxametr. 
 
Jedná se dle jeho názoru o smluvní určení ceny a je na uživateli, jestli aktuální ceny za 
přepravu zobrazované v aplikaci přijme. Veřejné míněné potvrzuje, že způsob fungování 
aplikace UBER je pro cestující transparentní a férový. 
 
ČOI 
Na online platformy nebyl podán žádný podnět od spotřebitele, proto je otázkou, jestli je 
nutné trvat na stávající přísné regulaci. 
 
 
Krajské ředitelství Policie ČR - Praha 
Servery UBERu se nachází v cizině, odkud nelze pro účely policie data získat, což vede k 
riziku pro řidiče i cestujícího, proto se dotazuje, kde data najít. 
 
HK 
Zástupce UBERu uvedl, že existuje obecná povinnost spolupráce s policií a veškeré jízdy 
jsou dokumentovány. 
 

Část druhá - zprostředkovatelé 
 
MHMP 
Vyřazení povinností zprostředkovatelů ze současné novely zákona je chybou, 
zprostředkovatelé nemají a ani nebudou mít žádnou povinnost evidence, mohou 
zprostředkovat jízdu s kýmkoliv a není možné provést zpětnou kontrolu. Uvedl, že 50-70 % 
jízd v Praze je zajištěno prostřednictvím zprostředkovatelů. 
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HK 
Zástupce provozovatelů taxislužby uvedl, že řidiči souhlasili s touto povinností, neboť 
v dnešní době dopravci nutí řidiče porušovat předpisy. 
 
MPO – odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu 
Není vhodné přenášet na zprostředkovatele povinnosti, dokud nebude na evropské úrovni 
řečeno, jestli jsou UBER a další zprostředkovatelé službou informačními společnostmi. 
Dokud není odpovězeno na tuto otázku, je dle MPO tato diskuze předčasná. 
 
ČMI 
Zástupce vznesl otázku kdy soudy na úrovni EU rozhodnou. V ČR je přibližně 10 000 
registrovaných taxametrů a na trhu nejsou rovné podmínky a takový stav může to trvat 
dlouho. 
 
HK 
Dle zástupce provozovatelů taxislužby dochází k pokřivování trhu, vláda čeká na rozhodnutí 
v EU a zde jezdí cestující za vysoké ceny. Protože se však na UBER nevztahuje cenová 
regulace, tak si ani cestující nestěžují. 
 
MPO – odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu 
Trvá na vyčkávací taktice, neboť státy, které začaly UBER a další služby regulovat, jsou nyní 
zažalovány Evropskou komisí. 
 
HK 
Systém společnosti UBER plní v novele vypuštěnou povinnost o evidenci jízd již nyní a dle 
veřejného mínění je s principem aplikace téměř 100 % spokojenost. 
 
MD 
Není nutné o tomto vést diskuzi, protože vláda rozhodla o vypuštění, novela zákona je 
v Poslanecké sněmovně a stanovisko vlády v této věci bylo jasné. 
Na druhou stranu je třeba upozornit, že přestože neexistují povinnosti zprostředkovatelů, 
samotní dopravci jezdící pro UBER vykonávají taxislužbu, a proto spadají režim zákona o 
silniční dopravě i pod cenovou regulaci. Za současného znění zákona tedy mohou být 
kontrolováni a případně pokutováni. 
 
MHMP 
V současné době o pokutě uložené řidiči jezdícímu pro UBER rozhoduje NSS, neboť MHMP 
nesouhlasilo s rozsudkem Městského soudu, který dovoláním napadlo. Rozhodnutí může 
být vydáno až za delší dobu, proto ve shodě s MD, že se jedná o taxislužbu, dochází dále 
ke kontrolní činnosti a vydávání rozhodnutí. 
  
ČOI 
Byl připomenut názor MF, že se cenová regulace nevztahuje na vozidla, která nejsou 
evidována jako vozidla taxislužby. MHMP a MF potvrdily, že tomu tak je, avšak pouze 
z důvodu nepřesného znění nařízení o maximálních cenách, které bude ze strany MHMP 
upraveno. 
 
MPO – živnostenský odbor 
Vznesen dotaz, zda UBER poskytne orgánům dozoru data v případě, že budou chtít 
zkontrolovat dopravce, například z pohledu živností, jak často někdo jezdí pro UBER. GFŘ 
dotaz doplnilo o otázku koho a podle jakého práva v této věci oslovit. HK uvádí, že by měl 
být kontaktován nizozemský UBER. 
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ÚV  
MF si vyžádalo daňové záznamy z Nizozemí a bylo mu slíbeno, že budou dodány. Možnost 
vyžádat si data tedy existuje, je otázkou, jak je využívána. 
 
Krajské ředitelství Policie ČR - Praha 
Položena otázka, co víme o řidiči UBERu, je možné jezdit na falešnou identitu a je možné 
řidiče nějak prověřit? 
 
MPO – odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu 
Díky hodnocením řidiče dojde k samoregulaci a jedná se o jiný způsob uvažování o ochraně 
spotřebitele. 
 
HK 
Zástupce UBERu uvedl, že zájemce o řízení pro UBER předkládá výpis z živnostenského 
rejstříku, rejstříku trestů a přihlášení k platbě daní. 
 
MPO – živnostenský odbor 
Je nutné vyřešit celkový pohled na zprostředkovatele a „sdílenou ekonomiku“ a mít obecný 
zákon, na kterém pracuje ÚV. Je důležité, aby byla stejná pravidla dána pro všechny 
platformy, ať sídlí v ČR nebo v zahraničí. 
 

Část třetí povinnosti řidičů a dopravců 
 
MD 
Souhlasilo s tím, že pro zprostředkovatele by měl existovat obecný zákon, avšak cílem 
tohoto setkání je vyřešit především povinnosti dopravců a řidičů v taxislužbě. Z pohledu 
právní úpravy je UBER taxislužbou, aplikace UBER je jen jedním ze způsobů, kterým je 
možné objednat si vozidlo taxislužby. MD podporuje MHMP ve sporu u NSS. Je tedy nutné 
se zaměřit na dopravce a řidiče. Současná novela zákona vede k tvrdšímu trestání řidičů. 
Byla vznesena otázka, jestli je shoda na tom, že by na řidiče měla dopadat podmínka 
spolehlivosti. 
 
MHMP 
Navázal a uvedl, že UBER svým fungováním vede k tomu, že další zprostředkovatelé 
začínají zákazníkům posílat vozidla, která nejsou taxi, například se jedná o Taxify. 
 
HK 
Zástupce provozovatelů taxislužby tvrdil, že současný stav (myšleno projednávaná novela) 
vede k dvojí regulací, což způsobí odsun současných podnikatelů do šedé zóny. 
 
HK 
Zástupce UBERu souhlasil s podmínkou spolehlivosti, vznáší však otázku ohledně lhůt na 
splnění současných požadavků a obecně míry požadavků a pravidel, které by měly na tuto 
oblast dopadat, což považuje za jeden z hlavních cílů této pracovní skupiny. 
 
MHMP 
Považoval za problém v novele skutečnost, která zavádí diskriminaci řidičů taxi z ČR, neboť 
u cizinců ze zemí, které nemají ekvivalent výpisu z rejstříku trestů, stačí čestné prohlášení. 
Mělo by být lepší prověření u cizinců z třetích zemí. 
 
GFŘ 
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UBER není sdílená ekonomika ve smyslu spolujízdy, je nutné říci, kde je mez a kdy by měli 
řidiči platit daně, neboť jsou tu i další fenomény v dopravě, jako Bla Bla car. 
 
MD 
Nad nutností spolehlivosti panuje shoda. Téma spolujízdy bude také diskutováno, a to na 
samostatném jednání.  
 

Část čtvrtá – značení vozidel 
 
MD 
Má být každé vozidlo označeno jako taxi, má mít jiné označení nebo případně nemá vůbec 
být označeno? 
 
MMB 
Kontrolu neoznačených vozidel si neumíme představit. 
 
MHMP 
Veškeré přepravy pro cizí potřeby by měly být označeny, v dnešní době jsou hotelová taxi 
neoznačená, což ztěžuje jejich kontrolu. 
 
MPO – živnostenský odbor  
V diskuzi dochází ke směšování povinností řidičů a vozidel, povinnost by se měla vztahovat 
k vozidlu, kterým je konána přeprava, toto směšování pravděpodobně vedlo k zrušení 
rozhodnutí ve věci UBER Městským soudem. 
 
MHMP 
Upřesnil, že v rozhodnutí, které je řešeno u soudu, nebyla uložena sankce za to, že by řidič 
použil aplikaci, ale byl pokutován za to, že neměl oprávnění řidiče taxislužby. 
 
HK 
Podle zástupce UBERu pokud nechceme aplikace a další přicházející služby založené na 
moderních technologiích vymýtit, tak musíme najít požadavky na regulaci. Domnívá se, že 
by mělo dojít k úlevám při předchozí objednávce, neboť se jedná o určitou formu smluvní 
taxislužby. S požadavkem na spolehlivost a průkaz řidiče taxislužby souhlasí, s označením 
vozidla nikoli. 
 
HK 
Zástupce provozovatelů taxislužby navrhuje, aby vozidla byla označena hologramem 
podobným dálniční známce, který by byl na první pohled viditelný. Převážná většina 
problémů v taxislužbě je způsobena cenovou regulací, kterou však UBER nemá. Všichni 
mají problémy s řidiči, avšak společnosti jako UBER a další dispečinky si řeší stížnosti samy 
a mají vlastní kontrolní činnost. 
 
MPO – živnostenský odbor 
Všechna auta by měla mít stejné označení, je však současné neznačení u smluvní 
taxislužby rozumné? 
Dnes dochází k větší regulaci poctivých taxi a deregulaci ostatních, což způsobuje odsun 
poctivých poskytovatelů do šedé sféry. Standardy by měly být naprosto minimální a svítilna 
by měla být dobrovolná 
 
HK 
Turisté jsou významná skupina, která věří UBERu a ne národní regulaci. 
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MHMP 
V reakci na zmínku o svatebních limuzínách uvádí, že by všechna vozidla taxislužby měla 
mít svítilnu a výjimkou by mohlo být pronajmutí auta na delší dobu, například tří hodin. Za 
příklad uvádí Brusel. 
 
HK 
Zástupce provozovatelů taxislužby souhlasil s hologramem pro všechny a dobrovolnou 
svítilnou pro ty, kteří se rozhodnou nabízet služby cestujícím na ulici, bez jakékoliv předchozí 
objednávky. 
 
MD 
Shrnulo, že jsou tedy dva hlavní názory na značení. Buď ponechat povinnost pro všechny 
mít svítilnu a pro určité situace stanovit volnější úpravu, nebo stanovit minimální značení a 
umožnit, aby ti, kteří chtějí, mohli mít svítilnu. 
 
Krajské ředitelství Policie ČR - Praha 
Důležité je, aby všichni provádějící přepravu pro cizí potřeby byli označeni. 
 
ČMI 
Označení a vydání nálepky jde spojit s registrací auta na dopravním úřadě, spolu 
s nahlášením, jestli vozidlo bude, či nebude mít taxametr, svítilnu a případné další 
náležitosti. 
 
MPO – živnostenský odbor 
Metodika přístupu ke sdílené ekonomice je ve zpracování, za nadbytečné považoval 
registraci řidiče, postačí označení pro vozidlo. 
 
MD 
Registrace označení by mohla být spojená s evidencí vozidla, o konkrétním řešení se 
povede diskuze později. 
 
MPO – odbor evropských záležitostí a vnitřního trhu 
Analýza přístupu ke sdílené ekonomice na Úřadu vlády bude zpracována, v současné době 
nelze předjímat výsledek. 
 
MPO – odbor živností 
Není důležité rozlišovat, jestli je někdo podnikatelem nebo ne, pokud se rozhodl vozit 
cestující za úplatu, měl by se registrovat. 
 
MD 
Připustilo nerovnost mezi řidiči působícími na jednom trhu, avšak je nutné říci, že věcný 
záměr změny koncepce taxislužby lze očekávat nejdříve v zimě letošního roku. Do 
současné novely v Poslanecké sněmovně již MD nebude zasahovat, je na poslancích, jak 
o návrhu zákona rozhodnou. 
 
Z následující diskuze vyplynulo, že není mezi účastníky shoda nad ustanoveními 
navrženými v probíhající novele zákona, zejména v oblasti zmocnění pro obce, především 
pokud jde o psychotesty.  
 

Část pátá – cenová regulace 
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MD 
Poslední část diskuze navazuje na otázku, jestli je stále potřeba cenová regulace nebo má 
být cena za přepravu ponechána volnému působení trhu. 
 
HK 
Zástupce provozovatelů taxislužby uvedl, že cenová regulace může být, ale za předpokladu, 
že bude rozumná, pravidelně upravovaná vzhledem k inflaci a dalším nákladům. 
 
HK 
Zástupce UBERu konstatoval, že u klasické taxislužby je na místě, pokud dojde k zastavení 
vozidla zákazníkem na ulici bez předchozí dohody, u smluvní nepovažuje cenovou regulaci 
za nutnou a vhodnou, protože je zde prostor pro dohodu obou stran. 
 
MPO – živnostenský odbor 
Domníval se, že by stát neměl cenu taxislužby regulovat, ostatní obory podnikání také 
regulaci nemají, jedná se o smluvní dohodu. 
 
HK 
Zástupce provozovatelů taxislužby připomenul, že při jízdách mimo Prahu se již dnes platí 
většinou předem za dohodnutou smluvní cenu. 
  
MF  
Není zřejmé, proč by měla být cenová regulace řešena touto skupinou, nejsou to právní 
předpisy v gesci MD, které určují formy regulace. Tato skupina nemůže regulaci změnit. MF 
nabádá aktivně k používání cenové regulace za předpokladu řádného zdůvodnění její 
oprávněnosti. Regulace musí být uplatňována v mezích zákona a každoročně je 
přezkoumávána. Souhlasí s tím, že dlouhodobá stabilita regulovaných cen je nesprávná. 
 
MD 
Dle MD má regulace cen k této diskuzi velký vztah, neboť k dohledu nad daňovými 
povinnostmi přispěje EET a u využívání aplikací se ztrácí se role státu při ochraně 
spotřebitele. Je třeba si položit otázku, jestli má stát regulovat taxislužbu nabízenou přímo 
na ulici? 
 
HK 
Zástupce provozovatelů taxislužby upozornil, že při zrušení cenové regulace ztrácí taxametr 
svůj význam, neboť by všichni jezdili za smluvní ceny. Navrhl, aby MD vytvořilo státní 
aplikaci, která by nahradila taxametry, a EET by bylo její součástí, protože je nutné připustit, 
že taxametr je ovlivnitelný. 
 
GFŘ 
Vozidla bez taxametru jsou deregulovaná již dnes. 
 
ČMI 
Cena na trhu je určována regulací, od regulovaných se odvíjí cena ostatních, vyslovil názor, 
že taxikářům může ublížit neexistence taxametrů. 
 
MPO – živnostenský odbor 
Smluvní ceny předem lépe informují zákazníka o ceně, s regulací vzniká nerovnost na trhu. 
Opakovaně zdůraznil nerovnost při přílišné regulaci pro klasické taxi. Měly by být stejné 
podmínky pro všechny a mohlo by stačit v dokladu o jízdném uvést ujetou vzdálenost. 
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HK 
Zástupce provozovatelů taxislužby souhlasil s MPO a uvedl, že se domnívá, že volný trh 
vyřeší problematiku cen.  
 
MMB 
Uvedl příklad z minulosti, kdy došlo ke zrušení cenové regulace, což vedlo ke vzniku kartelu 
vysokých cen a zániku konkurence na taxistanovištích. Sami taxikáři požádali město o 
opětovnou regulaci. 
 
MHMP 
Souhlasil se zástupkyní MMB v tom, že trh nemůže taxislužbu vyřešit. Regulaci schvaluje 
MF. Poukázal na zvláštní povahu taxislužby. Není zde volný prostor pro předchozí domluvu 
a regulace je tudíž třeba. 
 
MD 
Hledání shody bude náročné a bude nutné stanovení minima základních podmínek. 
Na příštím setkání bude hlavním předmětem diskuze nad vybavením vozidel taxislužby 
(taxametr, doklady o jízdném, aplikace). MD v předstihu zašle stručný podklad 
k projednávané problematice a shrnutí současného stavu. 
Se zasláním pozvánky na jednání bude členům pracovní skupiny zaslán návrh zápisu 
z posledního jednání.  
 


