
STATUTÁRNÍ  MĚSTO  PŘEROV

Obecně závazná vyhláška č. xx/2013,

o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení nebo 
nabízení přepravy na území statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova se na svém 19. zasedání dne 9. září 2013 usnesením 

č. xxx/19/9/2013 usneslo vydat na základě ustanovení § 21b odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., 

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) 

a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 

Podmínka pro řidiče taxislužby k zahájení nebo nabízení přepravy na území 
statutárního města Přerova

(1) Podmínka pro řidiče taxislužby k zahájení nebo nabízení přepravy na území statutárního 
města Přerova je prokázání se zkouškou znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních 
předpisů upravujících provozování taxislužby a ochrany spotřebitele (dále jen „Zkouška“)
a mít při provozování taxislužby na území statutárního města Přerova u sebe osvědčení 
o složení Zkoušky (dále jen „Osvědčení“).

(2) Rozsah Zkoušky je uveden v čl. 3 této obecně závazné vyhlášky.
     

Čl. 2

Organizace zkoušek

(1) Veškerou agendu a organizaci Zkoušek zajišťuje Statutární město Přerov, Odbor 
evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, Oddělení dopravně 
správních agend (dále jen „SMPr, odbor ESŽ, oddělení DS“).

(2) Řidič taxislužby, který hodlá na území statutárního města Přerova zahájit nebo nabízet 
přepravu (dále jen „Uchazeč“), je povinen se ke Zkoušce podle čl. 1 odst. 1 přihlásit.
Přihláška ke Zkoušce (dále jen „Přihláška“) se podává písemně na adresu statutárního 
města Přerova. V Přihlášce Uchazeč uvede své jméno a příjmení, datum narození, 
adresu místa trvalého pobytu, doručovací adresu, pokud se zdržuje mimo místo trvalého 
pobytu, datum a podpis.

(3) Termín Zkoušky se vyhlašuje na úřední desce Magistrátu města Přerova, s nejméně   
30-ti denním předstihem.

(4) Přihlášku podle čl. 2 odst. 2 je Uchazeč povinen podat nejpozději 7 dnů před 
stanoveným termínem Zkoušky (dále jen „Včasné podání přihlášky“). V případě přihlášky 
podané méně než 7 dnů před stanoveným termínem Zkoušky (dále jen „Opožděné 



podání přihlášky“) nelze Uchazeči zaručit, že bude zařazen ke Zkoušce v nejbližším 
vyhlášeném termínu.

(5) V případě Včasného podání přihlášky, je Uchazeč ke Zkoušce písemně pozván na 
nejbližší vyhlášený termín. V případě Opožděného podání přihlášky je uchazeč povinen 
si před stanoveným termínem zkoušky osobně nebo telefonicky zjistit, jestli je ke 
stanovené Zkoušce zařazen.

Čl. 3

Způsob provádění Zkoušky

(1) Zkouška je neveřejná.

(2) Zkouška se koná před tříčlennou zkušební komisí. Předsedu a členy zkušební komise, 
případně jejich náhradníky, pověřuje primátor města Přerova z řad zaměstnanců 
Magistrátu města Přerova, Odboru evidenčních správních služeb a obecního 
živnostenského úřadu, Oddělení dopravně správních agend. Členové zkušební komise 
jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s průběhem 
zkoušky a hodnocení uchazečů.

(3) Předseda zkušební komise

a) řídí jednání a práci zkušební komise,

b) rozhoduje o všech sporných otázkách souvisejících se složením Zkoušky,

c) ověřuje výsledky Zkoušek.

(4) Zkušební komise

a) organizuje přípravu a průběh Zkoušek,

b) sestavuje a aktualizuje zkušební testy,

c) kontroluje průběh Zkoušek,

d) ověřuje totožnost Uchazečů.

(5) Zkouška se skládá z písemné části a ústní části. Před zahájením Zkoušky je Uchazeč 
povinen prokázat svoji totožnost. 

(6) Písemná část má formu písemného testu, který obsahuje 20 otázek z právních předpisů 
upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele. U každé otázky jsou 
uvedeny 4 možnosti odpovědi, z nichž pouze jedna z nabízených odpovědí je správná. 
Na vypracování písemného testu má Uchazeč 20 minut. Způsob hodnocení písemného
testu je uveden v čl. 4.

(7) Ústní část může konat pouze Uchazeč, který prospěl v písemné části. Ústní částí se 
ověřuje znalost místopisu statutárního města Přerova a obsluhy taxametru, přičemž tato 
ústní část je složena z 2 předem připravených otázek místopisu statutárního města 
Přerova a 1 otázky z obsluhy taxametru. Uchazeč při ústní části nesmí použít mapu.

(8) O průběhu Zkoušky je vyhotoven protokol podepsaný předsedou zkušební komise. 
Protokol obsahuje datum a místo konání Zkoušky, identifikační údaje Uchazeče, číslo 
písemného testu včetně jeho bodového ohodnocení, popis průběhu ústní části 
a výsledek Zkoušky. Písemný test je nedílnou součástí protokolu. 



Čl. 4

Hodnocení Zkoušky

(1) Hodnocení písemného testu se provádí bodovým ohodnocením zkušebních otázek, 
přičemž za každou správnou odpověď obdrží Uchazeč 1 bod. Uchazeč v písemném 
testu prospěl, jestliže dosáhl nejméně 75 % dosažitelného bodového hodnocení (tedy 
nejméně 15 bodů z 20). Uchazeč je oprávněn nahlédnout do vyhodnoceného testu.

(2) Hodnocení ústní části se provádí vyhodnocením odpovědí na zkušební otázky podle čl. 3 
odst. 7. Uchazeč v ústní části prospěl, pokud alespoň 2 odpovědi (tedy 2 ze 3) byly 
hodnoceny všemi členy komise jako správně odpovězeny.

(3) Uchazeč úspěšně složil Zkoušku, jestliže prospěl v písemném testu a v ústní části.

(4) Uchazeči, který neprospěl v písemném testu, je dána možnost se opakovaně v souladu 
s čl. 2 odst. 2 přihlásit ke Zkoušce.

(5) Uchazeč, který neprospěl u ústní části, může ústně nebo písemně SMPr, odbor ESŽ, 
oddělením DS požádat o opravnou ústní část, nejpozději však do 7 dnů ode dne 
neúspěšného vykonání ústní části. Termín opravné ústní části bude stanoven  SMPr, 
odborem ESŽ, oddělením DS a uchazeč o daném termínu bude ústně nebo písemně 
informován. Uchazeč při opravné ústní části bude opakovat pouze ústní část.

(6) Námitky proti výsledku Zkoušky může uchazeč uplatnit u SMPr, odboru ESŽ, oddělení 
DS písemnou formou ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne složení Zkoušky. Lhůta 
je zachována, pokud v její poslední den je zásilka obsahující námitky předána k poštovní 
přepravě.

(7) O námitkách rozhoduje předseda zkušební komise. Uchazeč, který uplatnil námitky, 
musí být o způsobu jejich vyřízení písemně informován do 30-ti dnů ode dne, kdy byly 
doručeny SMPr, odboru ESŽ, oddělení DS.

Čl. 5

Osvědčení 

(1) Uchazeči, který úspěšně složil Zkoušku podle čl. 4 odst. 3, SMPr, odbor ESŽ, oddělení 
DS do 7 dnů od data úspěšného složení zkoušky vydá Osvědčení.

(2) Platnost Osvědčení je 5 let ode dne úspěšného složení Zkoušky.

(3) Územní rozsah platnosti Osvědčení je statutární město Přerov.

(4) Vzor Osvědčení je uveden v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 6

Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011,

o podmínkách výkonu práce řidiče taxislužby na území statutárního města Přerova.  



Čl. 7

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

................................... ..........................................

Ing. Jiří Lajtoch Mgr. Josef Kulíšek 

    primátor                                                                         náměstek primátora

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:


