Návrhy prováděcích předpisů
K § 21 odst. 9 zákona o silniční dopravě ve znění návrhu jeho novely
Ve vyhlášce č. 478/2000 Sb. budou, vzhledem k nově zavedenému způsobu provozování
taxislužby bez využití taxametru na základě objednávky elektronickými prostředky, nově
upraveny náležitosti potvrzení o přepravě, které se bude zasílat objednateli přepravy a bude
uchováváno dopravci.
Potvrzení o přepravě bude obsahovat identifikační údaje zprostředkovatele, identifikační údaje
dopravce, jméno a příjmení řidiče, výchozí a cílové místo přepravy, datum přepravy, čas
zahájení a ukončení přepravy, státní poznávací značku vozidla, jímž byla přeprava poskytnuta,
a cenu za poskytnutou přepravu, včetně uvedení způsobu platby za přepravu.
V návaznosti na novou zákonnou úpravu, kdy dochází k zrušení povinnosti vést záznam
o provozu vozidla taxislužby, bude zrušen text stávajícího § 11 vyhlášky č. 478/2000 Sb.
Protože součástí taxametru nemusí nově být paměťová jednotka, v § 13 vyhlášky
č. 478/2000 Sb. nebudou nastaveny technické požadavky na paměťovou jednotku taxametru.
Stejně tak nebude výrobní číslo paměťové jednotky taxametru vyžadováno jako dosavadní
povinná náležitost záznamu o přepravě a dokladu o přepravě podle § 12 odst. 1 vyhlášky
č. 478/2000 Sb. a povinný údaj obsažený v knize taxametru podle § 13 odst. 2 vyhlášky.
K § 21a odst. 8 zákona o silniční dopravě ve znění návrhu jeho novely
Ve vyhlášce č. 478/2000 Sb., budou uvedeny náležitosti a vzor evidenční nálepky vozidla
taxislužby a způsob jejího umístění na vozidle.
V předmětném ustanovení bude uvedena velikost a tvar nálepky (předpokládá se evidenční
nálepka kruhového tvaru o průměru 90 mm), zbarvení nálepky (předpokládá se žlutá
neprůhledná barva), vnější znaky (na vnější straně se předpokládá uprostřed nápis TAXI
písmem o velikosti nejméně 25 mm a v dolní části předtištěné číslo evidenční nálepky písmem
nejméně o velikosti 5 mm) a vnitřní znaky (na vnitřní straně se předpokládá nápis TAXI
písmem o velikosti nejméně 20 mm a prostor pro vyplnění státní poznávací značky vozidla
nejméně o rozměrech 50 x 15 mm). Údaj o státní poznávací značce vyplní dopravní úřad čitelně
a tak, aby nebyl běžným způsobem odstranitelný.
Nálepka bude zároveň opatřena ochrannými prvky bránícími jejímu zneužití a kopírování.
Vyhláška bude obsahovat obecný popis těchto ochranných prvků, tento rozsah vyplyne
z dohody se subjektem zajišťujícím tisk evidenčních nálepek (uvažuje se o holografických
stříbrných prvcích, barevných vláknech a prvcích využívajících reflexní a metalickou barvu).
Ve vztahu ke způsobu umístění bude ve vyhlášce uvedeno, že evidenční nálepka se nalepuje
přímo na vnitřní straně čirého skla předního okna vozidla taxislužby na pravém dolním okraji
tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a nálepka byla dobře viditelná z vnější
strany vozidla. V případě, že motorové vozidlo není vybaveno předním sklem, nálepka
se nalepuje přímo v pravé přední části vozidla pevně spojené s jeho nosnými částmi. Nálepka
musí být umístěna tak, aby byla kontrolovatelná a aby byla chráněna před přímým ostřikem
způsobeným koly vozidla.

