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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území
statutárního města České Budějovice
Zastupitelstvo statutárního města České Budějovice se na svém zasedání konaném
dne 14. 5. 2018 usneslo (usnesení č. 75/2018) vydat na základě ustanovení § 21b odst. 1 zákona č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“),
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
Podmínky pro zahájení nebo nabízení přepravy
(1) Podmínkou pro zahájení nebo nabízení přepravy řidičem taxislužby na území statutárního
města České Budějovice je prokázání znalosti místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů
upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele.
(2) Znalosti podle odstavce 1 se ověřují zkouškou, kterou organizuje a provádí odbor dopravy
a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice (dále jen „příslušný odbor“).
(3) Rozsah zkoušky je uveden v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 2
Organizace zkoušek
(1) Přihláška se podává písemně na Magistrátu města České Budějovice, tj. zejména osobním
doručením písemného podání na podatelně Magistrátu města České Budějovice nebo jeho zasláním
na adresu sídla Magistrátu města České Budějovice prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
V přihlášce uvede žadatel jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu, doručovací adresu, pokud
je odlišná od adresy trvalého pobytu, a přihlášku podepíše. Písemným podáním přihlášky se rozumí
též její elektronické podání učiněné prostřednictvím datové schránky žadatele1 anebo podané
prostřednictvím zprávy elektronické pošty opatřené uznávaným elektronickým podpisem 2.
(2) Termíny zkoušek se zveřejňují na úřední desce Magistrátu města České Budějovice.
Žadatel je ke zkoušce pozván písemně, popř. prostřednictvím zprávy zaslané do datové schránky
žadatele. Žadatelé jsou na jednotlivé termíny zkoušek zařazováni v pořadí podle podání přihlášek.
Přihlášení na více termínů zkoušky současně není přípustné.
(3) Zkoušku řídí zkušební komise. Zkušební komise je tříčlenná, její předsedu a ostatní členy
jmenuje tajemník Magistrátu města České Budějovice, a to z pracovníků příslušného odboru nebo
jiných oprávněných úředních osob Magistrátu města České Budějovice.
Čl. 3
Způsob provádění zkoušky
(1) Žadatel (dále jen “uchazeč”) před zahájením zkoušky prokáže svoji totožnost platným
dokladem dle příslušných právních předpisů3 (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas).
§ 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů.
2
§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
předpisů.
3
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
§ 103 a násl. zákona č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.
1
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(2) Zkouška se skládá formou písemného testu. Zkouška je neveřejná a skládá se v českém
jazyce.
(3) Uchazeči nesmějí v průběhu zkoušky využívat cizí pomoci ani pomáhat jiným uchazečům,
nesmějí využívat žádných vlastních pomůcek či jakýchkoliv jiných podkladů, nesmějí používat
mobilní telefony ani jiná elektronická zařízení a nesmějí ani jinak narušovat průběh zkoušky.
Porušení zákazu dle předchozí věty je i bez předchozího upozornění důvodem pro vyloučení uchazeče
od zkoušky. O vyloučení uchazeče dle předchozí věty jsou zkušební komise, popř. její člen pověřený
zajišťováním dozoru v průběhu zkoušky, oprávněni rozhodnout i bezprostředně v průběhu zkoušky.
(4) Uchazeči nemohou při zkoušce používat plán statutárního města České Budějovice, jakož
ani žádné jiné mapové podklady.
(5) Otázky jsou pro zkoušku příslušným odborem vybírány ze souboru otázek připravených
a zveřejněných jím na oficiálních internetových stránkách statutárního města České Budějovice
alespoň 15 dní přede dnem konání zkoušky. Každá otázka má 3 odpovědi, z nichž vždy jen jedna je
správná.
(6) Písemný test obsahuje 10 otázek z místopisu, 30 otázek z právních předpisů a 10 otázek
z obsluhy taxametru. Na vypracování testu má uchazeč 50 minut.
(7) O průběhu zkoušky vyhotovuje zkušební komise protokol podepsaný členy zkušební
komise a uchazečem. Odmítne-li uchazeč protokol podepsat, učiní o tom zkušební komise
do protokolu záznam. Protokol obsahuje datum a místo konání zkoušky, jméno a příjmení uchazeče,
číslo písemného testu včetně jeho bodového ohodnocení, popř. též jiné podstatné okolnosti týkající
se průběhu zkoušky, jakož i výsledek zkoušky. Odevzdaný test je nedílnou součástí protokolu.
Na žádost uchazeče mu zkušební komise, popř. pověřená úřední osoba příslušného odboru, umožní
nahlédnout do vyhodnoceného testu.
Čl. 4
Hodnocení zkoušky
(1) Hodnocení písemného testu se provádí bodovým ohodnocením zkušebních otázek
jednotlivých předmětů. Za každou správně zodpovězenou otázku přísluší 1 bod.
(2) Uchazeč u zkoušky prospěl, jestliže prospěl v písemném testu. Uchazeč v písemném testu
prospěl, jestliže dosáhl současně nejméně 80 % dosažitelného bodového hodnocení z místopisu
(tj. nejméně 8 bodů), nejméně 80 % dosažitelného bodového hodnocení z právních předpisů
(tj. nejméně 24 bodů) a nejméně 80 % dosažitelného bodového hodnocení z obsluhy taxametru
(tj. nejméně 8 bodů). Nesplnění hranice bodového hodnocení dle předchozí věty u kterékoliv z částí
písemného testu znamená, že uchazeč v písemném testu neprospěl, a to bez ohledu na bodové
hodnocení dosažené v ostatních částech písemného testu. S vyhodnocením písemného testu je
uchazeč seznámen zpravidla v den konání zkoušky neprodleně po jeho vyhodnocení, nejpozději však
do 3 pracovních dnů ode dne konání zkoušky. Uchazeči, který prospěl, bude vydáno osvědčení.
(3) Námitky proti výsledku zkoušky může uchazeč uplatnit u vedoucího příslušného odboru
písemnou formou ve lhůtě nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne vykonání zkoušky. Nebyl-li uchazeč
s vyhodnocením písemného testu seznámen v den konání zkoušky, běží lhůta podle předchozí věty
až ode dne, kdy byl s vyhodnocením písemného testu seznámen. Lhůta je zachována, pokud alespoň
v její poslední den je zásilka předána k poštovní přepravě nebo pokud alespoň v její poslední den byly
námitky osobně doručeny podatelně Magistrátu města České Budějovice. Písemným podáním
námitky se rozumí též její elektronické podání učiněné prostřednictvím datové schránky žadatele1
anebo podané prostřednictvím zprávy elektronické pošty opatřené uznávaným elektronickým
podpisem2. Vedoucí příslušného odboru sdělí uchazeči, který uplatnil námitky, výsledek přešetření
námitek nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy námitky obdržel.
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Čl. 5
Opravné zkoušky
V případě, že uchazeč u zkoušky neprospěl, byl z ní vyloučen dle čl. 3 odst. 3 anebo se
k pozvánkou oznámené zkoušce nedostavil, může podat přihlášku k opravné zkoušce. Opravná
zkouška se koná vždy v celém rozsahu stanoveném v čl. 3 odst. 6 této vyhlášky bez ohledu
na výsledek dosažený uchazečem při zkoušce. Uchazeč bude zařazen ke zkoušce podle pořadí podání
přihlášky.
Čl. 6
Osvědčení
(1) Vzor osvědčení o složení zkoušky je uveden v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky.
(2) Osvědčení o složení zkoušky je veřejnou listinou a je platné na území statutárního města
České Budějovice, a to po dobu 3 let ode dne jeho vydání.
(3) Složená zkouška ani vydané osvědčení nenahrazuje splnění dalších podmínek pro výkon
práce řidiče taxislužby vyplývajících ze zákona o silniční dopravě a jiných právních předpisů.
(4) Řidič taxislužby je povinen při provozování taxislužby na území statutárního města České
Budějovice mít u sebe osvědčení o složení zkoušky.
Čl. 7
Přechodná ustanovení
Řidič taxislužby je povinen prokázat znalosti dle této obecně závazné vyhlášky do 90 dní ode
dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky, neučinil-li tak dříve dle doposud platných předpisů.
Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018.

Ing. Jiří Svoboda v. r.

Mgr. Petr Podhola v. r.

primátor města

náměstek primátora
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PŘÍLOHA č. 1
Rozsah zkoušky
Obsahem zkoušky podle této obecně závazné vyhlášky je prokázání znalostí:
1) místopisu území statutárního města České Budějovice,
2) právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele, kterými se rozumí
zejména:
a) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
b) zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
c) zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
d) zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
e) zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
f) zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o
změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
g) vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů,
3) obsluhy taxametru, a to vedle praktických znalostí též znalostí vyplývajících z příslušných právních
předpisů, zejména:
a) zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
b) zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
c) vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů.
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PŘÍLOHA č. 2
Vzor osvědčení o složení zkoušky

MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
Odbor dopravy a silničního hospodářství
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
Č.j.: ...

Sp. zn.: ...

OSVĚDČENÍ
o složení zkoušky

evidenční číslo ../..
Jméno a příjmení

………………

Rodné číslo

………………

Místo narození

………………

v souladu s čl. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o podmínkách pro zahájení nebo nabízení přepravy
řidičem taxislužby na území statutárního města České Budějovice, v platném znění, prokázal znalosti
místopisu, obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele,
a to úspěšně vykonanou zkouškou dne ...
Toto osvědčení je platné do: ………………
V Českých Budějovicích dne ………………

………………………………
...
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Magistrát města České Budějovice
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