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Provoz vozidel – 56/2001 Sb.
-

řeší provozovatel s obecním úřadem s rozšířenou působností
STK taxi - každý rok, nálepky
emise měsíc před STK
registr – ministerstvo dopravy
kontrola technického stavu – Policie CR
ztráta značky, techničáku – hlásit neprodleně

O cenách, ochraně spotřebitele – 526/1990, 634/1992 Sb.
-

ceny taxi reguluje magistrát
kontroluje ministerstvo financí
nesmím „nabídnout, sjednat nebo požadovat“ cenu neodpovídající regulaci
všechny ceny musí být viditelně, v ceníku, písemně
o všem je třeba vhodně a včas informovat (ceny, reklamace...)
doklad – na žádost
reklamace – bez zbytečného odkladu, 30 dnů

O pojištění odpovědnosti – 168/1999 Sb.
-

řeší vlastník vozidla
zelená karta - se vydává ihned po uzavření smlouvy
škodná událost se ohlašuje - písemně, bez zbytečného odkladu
kontrola zelené karty – Policie CR

Živnostenský zákon – 455/1991 Sb.
-

vše řeší živnostenský úřad
zákon upravuje podmínky podnikání
živnost je soustavná činnost provozovaná k dosažení zisku
živnost v ČR může provozovat kdokoli – i cizinec

-

obecné podmínky živnosti – právní způsobilost, bezúhonnost
zvláštní podmínky živnosti – odborná nebo jiná způsobilost
bezúhonnost – rejstřík bez úmyslného trestného činu souvisejícího s podnikáním
bezúhonnost cizinci – doklady mladší 3 měsíců

-

žádost o koncesi se podává na živnost. úřadě
živnost je nepřenosná
živnost zaniká – smrtí, rozhodnutím živn. úřadu, přerušení činnosti na 4 roky
přerušení živnosti – dnem doručení oznámení
obnovení přerušené živnosti – je potřeba dát vědět předem
podání lze učinit – u živnostenského úřadu, kontaktní místo
provozovna – prostor, i automat, kde se provozuje

-

kontrolu povinností provádí živnostenské úřady
pokuta – taxi bez koncese - 1 milión
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Stanoviště taxi – 3/2012 Sb. HMP
-

-

řeší řidič, magistrát, technická správa komunikací hlmp
žádost o užívání: 100 Kč, kopie
o průkaz taxi, osvědčení místopisu
o velký techničák, evidence vozidel taxi
o smlouva se zaměstnancem nebo živnosták
o rejstřík trestů a karta řidiče mladší než 3 měsíce
nebude vydán – řidič není spolehlivý, zadržen průkaz během 3 let, trestný čin
ohlášení změn – 7 dní

-

auto musí být – čisté, uzavřené, mladší 8 let, klimatizace, žluté
řidič nesmí – parkovat výfukem k chodníku, vzdalovat se, opravovat nebo mýt auto
není nutné přijímat eura, v opačném případě kurzovní lístek

-

žadatelem k užívání místa se správcem je správce
žadatelem k užívání místa bez správce je řidič

O kontrole – 255/2012 Sb.
-

řeší kontrolní orgán, pověřená osoba (je to obecný kontrolní řád)
kontrolor musí vyhotovit protokol a doručit stejnopis kontrolovanému
kontrolor může všechno, kontrolovaný mu musí vše umožnit
kontrolovaný může chtít vidět pověření kontrolora
kontrola končí - uplynutím doby nebo vzdáním se námitek

-

podat námitky – písemně do 15 dní
řešit námitky – 7 dní, pokud se to nestihne vyhovět/část. vyhovět/zamítnout za 30 dní
vyhotovení protokolu – 30 dní
pokuty
o pořádková 50K (i opakovaně),
o součinnost kontrolovaná osoba 500K
o součinnost povinná osoba 200K

O zkoušce – 18/2013 Sb. HMP
-

komise 3 členná
zkouška není veřejná
výsledky se dozvím ihned
přihlásit na opravu se můžu ihned
námitky – písemnou formou do 3 dní
vyřízení námitek - 30 dní

-

osvědčení musí mít řidič u sebe a předkládat ke kontrole
osvědčení je veřejnou listinou platné v Praze
vrátit osvědčení musím do 7 dnů, pokud pozbylo platnosti

Dopravní předpisy – 361/2000 Sb.
-

v obci dítě připoutáno pásem, mimo obec dítě v zádržném systému
řidič taxi nesmí kouřit při přepravě osob
řidič taxi smí zastavovat ostatní vozidla, jeli to nutné
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-

na vyhrazeném parkovišti lze stát max. 3 minuty (neomezí-li to ostatní)
nejde stát 5m před přechodem pro chodce/cyklisty (za přechodem lze stát libovolně)
taxi je dopravní obsluha
boční odstup od vozíčkářů je 1,2m
odstranění vozidla nařizuje policista nebo strážník

-

stát = uvést vozidlo do klidu na dobu dovolenou k zastavení
zastavit = uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k nastoupení/vystoupení
zastavit vozidlo = přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče

lékařská prohlídka
- musí ji mít řidič, který řídí v pracovněprávním vztahu (žádné taxi nebo skupiny)
- musí ji mít řidič OSVČ
- před začátkem činnosti, do 50 let každé dva roky, poté každoročně (pamatovat 50 let)
- lékař oznámí výsledek obecnímu úřadu podle bydliště nebo místa studia
- je potřeba obnovit prohlídku den před dnem konce platnosti

O silniční dopravě - 111/1994 Sb.
-

-

taxi je osobní doprava pro cizí potřebu
dopravce = osoba provozující silniční dopravu
podnikatel = dopravce provozujicí dopravu pro cizí potřebu
tuzemský dopravce provozuje dopravu českým vozidlem
podnikatel zajistí, že řídí spolehlivá osoba
nespolehlivá
o za posledních 5 let někoho obral na jízdném, nepořídil záznam, nevydal doklad
o za poslední rok neumožnil kontrolu
o pravomocně odsouzen na vraždu
o zákaz činnosti – řízení taxi
o za poslední 3 roky řídil opilý nebo odmítl zkoušku
taxi lze provozovat – vozidlem taxi v evidenci, vozidlem zákazníka
taxi lze provozovat – podle taxametru, na smlouvy (ne oboji)
smlouva musí obsahovat – datum, trasu, cenu – nesmí být uzavřena ve vozidle nebo
bezprostředně před jízdou!!!

evidence vozidel taxislužby
- zápis do evidence vozidel taxi provede úřad
o vozidlo kategorie L nebo M1
o dopravce je provozovatel nebo vlastník
o není taxi u jiného dopravce
o vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence taxi
- žádost musí obsahovat – státní poznávací značku a další věci
průkaz řidiče taxi
- oprávnění řidiče taxi se uděluje na 5 let
- ztrátu, odcizení průkazu je třeba neprodleně ohlásit
- odevzdat do 7 dní od pozbytí platnosti
- zadržení průkazu – je neplatný nebo řidič nespolehlivý, potvrzení ve 3 vyhotoveních
- rozhodnutí o zadržení průkazu – 10 dní
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dopravce, provozuje-li službu vozidlem taxislužby zajistí
o řidič je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem
o řidič je držitelem oprávnění taxi
o v autě je výpis z evidence taxi
o auto označeno žlutou svítilnou taxi – pokud nejezdí na smlouvy nebo
soukromě
o v autě taxametr, knihu taxametru, záznamy z probíhajícího dne/poslední
přepravy
o v taxametru údaje odpovídající skutečnosti
o taxametr čitelný
o řidič řádně obsluhoval taxametr a zajistil zaznamenání skutečného průběhu
o řidič ihned po ukončení vytisknul záznam o přepravě
o řidič vydal doklad o zaplacení, pokud o něj zákazník požádá
o kopie smluv k danému dni (přeprava podle smluv, bez taxametru)
o stejné vozidlo nenabízí zároven přepravu smlouvou a bez smlouvy
o vedení záznamů o provozu vozidla a uchování po dobu 1 roku
dopravce, provozuje-li službu vozidlem cestujícího, zajistí
o řidič je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem
o řidič je držitelem oprávnění taxi
řidič taxi musí
o mít průkaz taxislužby – viditelně umístěný
o řádně obsluhovat taxametr a zajistit zaznamenání skutečného průběhu
o ihned po ukončení vytisknout záznam o přepravě
o vydat doklad o zaplacení, pokud o něj zákazník požádá

-

státní správu vykonává – ministerstvo dopr. a dopr. úřady (magistráty a obecní úřady)
místní příslušnost je podle sídla právnické osoby nebo místa podnikání fyzické osoby
státní dozor vykonává – dopravní úřady, celní úřady a ministerstvo dopravy
doklad o pověření – jméno, rozsah oprávnění
pokuta – neumožnění dozoru – 750K
zákaz činnosti za přestupek – 6 měsíců až 2 roky
vybírání kaucí – policie nebo celní úřady, řidič zastupuje dopravce
výše kaucí – 5K až 100K
nesloží-li řidič kauci – nejbližší bezpečné místo, zákaz pokračování – botička, doklady
nebude-li kauce složeno do 72 hodin – posílají se i doklady k vozidlu
vrácení kauce – do 15 dnů
kauce propadá – ani po roce dopravce nedodá číslo účtu

-

záznam o provozu vozidla taxi obsahuje
o typ a výrobní číslo taxametru
o státní poznávací značku auta
o různé údaje z posledního dne
o datum
záznam o přepravě obsahuje
o státní poznávací značku auta
o jméno řidiče
doklad o ceně doplní řidič podpisem

-

-

