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Taxislužba a příležitostná  
osobní doprava 
PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava, u zastávky MHD Karolina 

TERMÍN 

23. června 2022 , 9:00 – 15:00 

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

CENA 

2.190,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních službách 
osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.650,-  Kč vč. DPH) 

 

CÍLE KURZU 

 

 

V roce 2019 a 2020 byly pojmy „taxislužba“ a „sdílená osobní doprava“ často citovány 
v souvislosti s platformou Uber, jejíž existence a fungování nakonec vyústilo v kolotoč soudních 
sporů, jež završil až Ústavní soud.  
 
Cílem tohoto kurz je vymezit stávající právní úpravu sdílené osobní dopravy a taxislužby, 
zejména definovat pojem taxislužba a sdílená osobní doprava, vymezit rozdíl mezi taxislužbou 
a příležitostnou silniční dopravou, definovat podmínky provozování taxislužby, představit 
evidence vozidel taxislužby, a vymezit další podmínky provozování taxislužby a příležitostné 
osobní dopravy. 
 
V rámci kurzu tak budou vymezeny podmínky (nejen) pro získání oprávnění řidiče taxislužby a 
analyzovány zvláštní povinnosti řidiče taxislužby a povinnosti zprostředkovatele taxislužby. Kurz 
dále analyzuje skutkové podstaty přestupků, k nimiž dochází zejména v souvislosti výkonem 
práce řidiče taxislužby.  
 
Soustředí se rovněž na postup správních orgánů při odhalování těchto protiprávních jednání. 
Ke kontrole plnění povinností správní orgány rovněž využívají kontrolního řízení, v této 
souvislosti bude proto rovněž analyzován i postup správních orgánů při provádění kontrolního 
řízení s poukazem na nejčastější pochybení. Kurz si dále klade za cíl analyzovat aktuální 
judikaturní vývoj v dotčené oblasti.  
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Program reflektuje aktuální judikaturní praxi správních soudů, která je v průběhu programu 
detailně analyzována. Dále program reflektuje aktuální metodické závěry a pokyny. 
Zohledňuje rovněž probíhající legislativní proces a projednávané novely.  

 
 
 

 

 
 

OBSAH KURZU 

  

 
 

1. Úvod 
o Zdroje  
o Cíle a očekávání 
o Právní úprava  

2. Základní pojmy 
o Taxislužba 
o Sdílená osobní doprava 
o Příležitostná osobní doprava 
o Řidič taxislužby 
o Práva a povinnosti osob zúčastněných na nehodě 

3. Podmínky provozování taxislužby 
o Podmínky kladené na dopravce 
o Kontrola podmínek 
o Sankce 

4. Evidence vozidel taxislužeb 
o Vymezení  
o Smysl a účel 
o Postup při evidenci/vyřazení 

5. Oprávnění řidiče taxislužby 
o Kdo je oprávněn být řidičem 
o Podmínky 
o Prokázání splnění 
o Řidič = cizinec 
o Odejmutí oprávnění 
o Ztráta, zničení, odcizení a poškození 
o Odevzdání oprávnění 

6. Zvláštní povinnosti řidiče taxislužby 
7. Povinnosti zprostředkovatele taxislužby 
8. Kontrolní řízení 

o Zahájení  
o Zdánlivé jednání  
o Právo na soukromí a GDPR 
o Využitelnost třetích osob 
o Kontrolní protokol 

Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat 

(max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail juratkova@kolumbuspm.cz. 
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9. Přestupkové řízení  
o Přestupky – skutkové podstaty 
o Prokazování skutkových podstat 
o Šikanózní praktiky a obstrukční praktiky 
o Postřehy z přestupkového řízení 

10. Rozbor judikatury 
11. Diskuse a konzultace 

 
V rámci poslední části kurzu budou řešeny komplexnější dotazy a konzultace účastníků 
(dotazy k jednotlivým dílčím tématům či specifickým oblastem budou řešeny v průběhu kurzu).  

 

 

LEKTOR KURZU 

 

   

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

advokátka specializující se na právo v oblasti přestupků a správního řádu se 
specializací na oblast dopravy. Dlouhodobě působila jako asistentka 
soudce Nejvyššího soudu. Má více než šest let praxe v oblasti vzdělávání 
úředníků, autorka řady odborných příspěvků a publikací. 


