Metodický materiál
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví pro stanoviště
vozidel taxislužby zřízených obcí podmínky pro užívání stanoviště
a provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla
provozu na stanovišti
_____________________________________________________________________
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
•

ustanovení § 1 odst. 1:
„Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie13)
podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly (dále jen
"vozidlo") prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, jakož i práva
a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené a pravomoc a působnost
orgánů státní správy na tomto úseku.“

•

ustanovení § 2 odst. 1:
„Silniční doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob (linková osobní
doprava, kyvadlová doprava, příležitostná osobní doprava, taxislužba), zvířat a věcí
(nákladní doprava) vozidly, jakož i přemísťování vozidel samých po dálnicích,
silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích
a volném terénu.“

•

ustanovení § 2 odst. 9:
„Taxislužba je 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.“

•

ustanovení § 4:
„Provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby lze jen na základě koncese, nestanoví-li
tento zákon jinak.“

•

ustanovení § 9 odst. 2 písm. c):
„Podnikatel v silniční dopravě je povinen zajistit, aby práce řidiče vozidla určeného
pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče vykonávala pouze osoba spolehlivá.“

•

ustanovení § 9 odst. 2:
„Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten,
a) komu byl v posledních 3 letech uložen správní trest za přestupek spáchaný při
výkonu práce řidiče taxislužby spočívající v
1. užití vozidla, které není označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby,
2. poškození cestujícího na ceně jízdného nebo požadování ceny ve výši, která není
v souladu s cenovými předpisy,
3. nepořízení záznamu o přepravě,
4. nevydání dokladu o zaplacení jízdného nebo dokladu o přepravě cestujícímu nebo
uvedení nepravdivých údajů v dokladu o přepravě,
5. nezaznamenání skutečného průběhu přepravy, nebo
6. neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru,
b) komu byl v posledních 2 letech uložen správní trest za přestupek spočívající v
1. řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje
nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje
nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,
2. řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném
požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, nebo
3. odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl
ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
c) kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin vraždy, těžkého ublížení na
zdraví, ublížení na zdraví, rvačky, zbavení osobní svobody, omezování osobní
svobody, loupeže, braní rukojmí, vydírání, znásilnění, sexuálního nátlaku, krádeže,
podvodu, nebezpečného vyhrožování, obchodování s lidmi, ohrožení pod vlivem
návykové látky, pohlavního zneužití, poškozování spotřebitele, opilství, obecného
ohrožení nebo teroristického útoku, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl
odsouzen, nebo
d) komu byl uložen správní trest nebo trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu
výkonu práce řidiče taxislužby, a to po dobu výkonu tohoto trestu.“

•

ustanovení § 21 a násl. upravují podmínky provozování taxislužby a může sloužit
jako pomocný materiál ke stanovení podmínek pro užívání stanoviště zřízeného obcí
a provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na
stanovišti taxislužby.

Zákon č 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Příloha č. 3 – koncesované živnosti.
Skupina: Silniční motorová doprava, čtvrtá položka.
Obor: osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Odborná způsobilost: dle ust. § 8a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů, nepožadována.
Koncese je vydávána v souladu s ust. § 50 odst. 1 živnostenského zákona.
•

ustanovení § 50 odst. 1:
„Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání
koncese u živnostenského úřadu.“

•

ustanovení § 50 odst. 2:
„Pro náležitosti žádosti o koncesi platí ustanovení § 45 odst. 2, 3 a 5 a § 46 obdobně.
Předmět podnikání je třeba v žádosti o koncesi uvést v úplném nebo v částečném
rozsahu podle přílohy č. 3.“

•

Ustanovení § 50 odst. 3:
„Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti,
k žádosti o koncesi přiloží:
a) fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou způsobilost, popřípadě
doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce,
b) právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného
zástupce.“

•

Ustanovení § 50 odst. 4:
„Žadatel v žádosti o koncesi je povinen uvést též údaje podle zvláštních předpisů
a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu
státní správy podle § 52 odst. 1 tohoto zákona.“

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
•

ustanovení § 8:
„(1) Informativní značky se rozdělují na informativní značky zónové, informativní
značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
(2) Informativní značky zónové označují začátek nebo konec oblasti, ve které platí
příslušná ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích vyplývající
z právního předpisu.
(3) Barevné provedení informativních značek směrových se může od jejich
vyobrazení dle této vyhlášky lišit v závislosti na druhu cíle nebo kategorii pozemní
komunikace, k níž značky směřují nebo na níž se nacházejí. Pro dálnice se používá
podklad v barvě zelené, pro ostatní pozemní komunikace v barvě modré nebo bílé.

(4) Provedení, význam, popřípadě užití informativních značek je uvedeno v příloze
č. 5 k této vyhlášce.“
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
•

ustanovení § 5 odst. 1:
„Silnice je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití silničními a jinými
vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť.“

•

ustanovení § 6 odst. 1:
„Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně
místní dopravě na území obce.“

•

ustanovení § 8 odst. 1:
„Dálnice a silnice mohou vést územím zastavěným nebo zastavitelným (dále jen
„průjezdní úsek dálnice“ nebo „průjezdní úsek silnice“), pokud se tím převádí
převážně průjezdná doprava tímto územím.“

•

ustanovení § 9 odst. 1:
„Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Vlastníkem silnic II. a III. třídy je kraj, na
jehož území se silnice nacházejí, a vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž
území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací je
právnická nebo fyzická osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není
součástí pozemku.“

•

ustanovení § 12 odst. 4:
„Pokud nejsou samostatnými místními komunikacemi, jsou součástmi místních
komunikací též přilehlé chodníky, chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště
a obratiště, podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce.“

•

ustanovení § 12 odst. 6:
„Veřejné parkoviště je stavebně a provozně vymezená plocha místní nebo účelové
komunikace anebo samostatná místní nebo účelová komunikace určená ke stání
silničního motorového vozidla.“

•

ustanovení § 19 odst. 2:
„Dálnice, silnice, místní komunikace, jejich součásti a příslušenství a veřejně
přístupné účelové komunikace s vozovkou je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat;
veřejně přístupné účelové komunikace bez vozovky je zakázáno poškozovat takovým

způsobem, že se tím znemožní jejich obecné užívání. Na dálnicích, silnicích
a místních komunikacích je dále zakázáno
a) neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemísťovat, osazovat nebo pozměňovat
dopravní značky a dopravní zařízení, anebo na těchto věcech cokoliv umísťovat,
b) používat pásová a jiná vozidla, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo
gumovými obručemi, nebo používat jiné stroje a zařízení, které mohou způsobit
poškození komunikace; výjimečně lze povolit jako zvláštní užívání (§ 25) použití
silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo
historickými vozidly,
c) používat sněhové řetězy v úsecích, kde vozovka není dostatečně pokryta
sněhovou nebo ledovou vrstvou,
d) používat hroty v pneumatikách, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
e) vypouštět vodu, splašky a jiné tekuté odpady,
f) rozjíždět dočasné skládky údržbových hmot, otáčet zemědělské nebo lesní stroje
a potahy při provádění polních nebo lesních prací,
g) odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně
technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení
způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí
mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat
prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu
vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku (dále jen „vrak“),
h) odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle
zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na
pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné
technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou
prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou,
i) umisťovat nebo provozovat pojízdné nebo přenosné zařízení, které je určeno
k prodeji zkapalněných ropných plynů (čerpací stanice).“
•

ustanovení § 25 odst. 1:
„K užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo
k jiným účelům, než pro které jsou určeny (dále jen "zvláštní užívání"), je třeba
povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem
vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit
bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem
Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici, v ostatních případech se souhlasem Policie České
republiky. Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním podle odstavce 6 písm. c) bodu 3
a odstavce 6 písm. d) se nevyžaduje v případě, že se jedná o veřejně prospěšnou
stavbu; k návrhu na zvláštní užívání může vlastník uplatnit námitky, o kterých
rozhodne silniční správní úřad.“

•

ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 4.:
„Zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní komunikace je užití dálnice, silnice nebo
místní komunikace a silničního pomocného pozemku pro zřizování vyhrazeného
parkování.“

Výměr Ministerstva financí č. 1/2020 ze dne 17. prosince 2019, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami
•

výměr definuje v části I. oddílu B pod položkou č. 5. - služby parkovišť. Uplatnění
maximálních cen a jejich výši vyhlašují kraje a obce nařízením při splnění podmínek
stanovených v § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů.

Aktualizace k 1. červenci 2020

