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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 26. 8. 2013

Předloha pro 19. jednání Zastupitelstva města Přerova, která se uskuteční dne 9. 9. 2013

Předkladatel: Mgr. JOSEF KULÍŠEK, náměstek primátora

Zpracovatel: Ing. JITKA KOČICOVÁ, vedoucí odboru evidenčních správních služeb 
a obecního živnostenského úřadu
Bc. MARGITA POVAŽANOVÁ, referent oddělení dopravně správních 
agend

Název materiálu:

Obecně závazná vyhláška č. .../2013 o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení nebo 
nabízení přepravy na území statutárního města Přerova

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2013 o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení 
nebo nabízení přepravy na území statutárního města Přerova.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu doporučuje 
Zastupitelstvu města Přerova schválit vydání Obecně závazné vyhlášky o podmínce pro řidiče 
taxislužby k zahájení nebo nabízení přepravy na území statutárního města Přerova. 

Důvodová zpráva:

Rada města Přerova na své 74. schůzi konané dne 20. 8. 2013 vydala usnesení č. 2728/74/9/2013 se 
zněním: „Rada města Přerova po projednání podává návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat novou 
obecně závaznou vyhlášku č. .../2013 o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení nebo nabízení 
přepravy na území statutárního města Přerova.“ 

V současné době platná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o podmínkách výkonu práce řidiče 
taxislužby na území statutárního města Přerova, byla vydána dne 17. 12. 2011 na základě zmocnění 
v ustanovení § 21a odst. 1 a § 41 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platnosti do 
30. 4. 2013 (dále jen „Zákon o silniční dopravě platný do 30. 4. 2013“) a v souladu s § 10 d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.



Ustanovení § 21a Zákona o silniční dopravě platného do 30. 4. 2013 dávalo statutárním městům 
možnost si v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou obce stanovit podmínku k výkonu 
práce řidiče taxislužby na území obce a to povinnost prokázat zkouškou řidiče znalosti místopisu, 
právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, znalosti obsluhy taxametru a také 
způsob provádění této zkoušky.

Od 1. 5. 2013 je v platnosti zákon č. 102/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o silniční dopravě“), a další související 
zákony. Tato legislativní změna přinesla v oblasti taxislužby mnoho výrazných změn. 

Z hlediska podmínky statutárního města Přerova pro řidiče taxislužby vykonávající svou činnost na 
území statutárního města Přerova, se legislativní změnou Zákona o silniční dopravě změnilo číselné 
označení paragrafu, tzn. z § 21a na § 21b, ale i celá citace daného ustanovení. 

Hlavní požadavek města Přerova, tzn., aby všichni řidiči taxislužby při vykonávání činnosti taxislužby 
na území statutárního města Přerova měli zkoušky ze znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních 
předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele, se touto legislativní změnou 
nezrušil. 

Novelizace Zákona o silniční dopravě ukládá statutárnímu městu Přerov nové povinnosti. Povinnost 
obecně závaznou vyhláškou stanovit dobu platnosti osvědčení o složení zkoušky a vzor osvědčení 
o složení zkoušky.

Statutární město Přerov v současné době osvědčení o složení zkoušky vydává na dobu platnosti 4 let 
ode dne úspěšného složení zkoušky. 

Samotné osvědčení o složení zkoušky ale nikoho neopravňuje k tomu, aby mohl činnost taxislužby 
vykonávat. Ustanovení § 21c Zákona o silniční dopravě stanovuje, že práci řidiče taxislužby je 
oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění řidiče 
taxislužby se po splnění podmínek stanovených v ustanovení § 21c odst. 1 Zákona o silniční dopravě 
uděluje na dobu 5 let.

Z důvodu sjednocení obou platností, tzn. doby platnosti oprávnění řidiče taxislužby a doby platnosti 
osvědčení o složení zkoušky, je doba platnosti osvědčení o složení zkoušky stanovena na dobu 5 let.
Vzor osvědčení o složení zkoušky je uveden v příloze č. 2.

Nová obecně závazná vyhláška bude v souladu Zákonem o silniční dopravě.

Nová obecně závazná vyhláška byla vypracována dle Metodického materiálu Odboru dozoru 
a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra a dle připomínek ze strany Odboru dozoru a kontroly 
veřejné správy Ministerstva vnitra, Oddělením dozoru, Ing. V. Bořutou, které byly do návrhu Obecně 
závazné vyhlášky zapracovány. 

Závěr:

Nová obecně závazná vyhláška, která nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, stanovuje 
řidičům taxislužby, kteří chtějí vykonávat činnost taxislužba na území statutárního města Přerova, 
povinnost mít u sebe osvědčení o složení zkoušky.

Obecně závazná vyhláška je vydána z důvodu legislativních změn, přičemž předmět obecně závazné 
vyhlášky se nemění. 



Přílohy:
1. Obecně závazná vyhláška
2. Osvědčení o složení zkoušky


