
 

Informace o výsledku kontrol za rok 2022 

dle ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

__________________________________________________  
 

Kontrolní orgán: 

  

Magistrát města Olomouce 

Odbor agendy řidičů a motorových vozidel  

(příslušný dopravní úřad)  
 

Kontrolované období: 

  

1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 

  

 

 

TAXISLUŽBA 
 

Předmět kontroly – dodržování podmínek a plnění povinností stanovených: 

  

 zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o silniční dopravě“)  

 vyhláškou č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů  

 

Průběh kontrol:  

 

Kontroly byly vykonány fyzickými osobami, které k tomu pověřil vedoucí kontrolního orgánu 

podle ust. § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „kontrolní řád“), a byly zahájeny kontrolními úkony z moci úřední dle ust. § 5 

kontrolního řádu s vyhotovením protokolu podle ust. § 12 kontrolního řádu.  

 

Kontrolované osoby:  

 

 řidiči taxislužby v počtu 16 

 dopravci taxislužby v počtu 16 

 zprostředkovatelé taxislužby v počtu 4  

 

Výsledky kontrol: 

 

V kontrolovaném období bylo vedeno celkem 13 správních řízení. Z toho u řidičů taxislužby 

v počtu 6 a dopravců v počtu 7. Se zprostředkovateli taxislužby nebylo vedeno správní řízení. 

Za porušení zákona o silniční dopravě byly uloženy pokuty ve výši 48.500,-- Kč. 

 

U jednoho dopravce bylo zasláno orgánům činným v trestním řízení podezření ze spáchání 

trestného činu neoprávněné podnikání. 



Nejčastější pochybení: 

  

Z hlediska příslušného dopravního úřadu nejčastěji zjištěné nedostatky spočívaly v porušení 

podmínek a povinností stanovených v ustanovení:  

 § 21 odst. 4 písm. a) zákona o silniční dopravě – vozidlo taxislužby nebylo viditelně 

a čitelně označeno jménem, popřípadě jmény, a příjmením, obchodní firmou 

nebo názvem dopravce umístěným na vozidle tak, aby měl cestující možnost seznámit 

se s tímto údajem před jízdou o přepravě s řidičem taxislužby  

 § 21 odst. 4 písm. b) zákona o silniční dopravě – vozidlo taxislužby nebylo vybaveno 

knihou taxametru  

 § 21d odst. 4 písm. c) zákona o silniční dopravě – záznam o přepravě neobsahoval 

předepsané náležitosti  

 § 21d odst. 3 zákona o silniční dopravě – ve vozidle nebyl umístěn průkaz řidiče 

taxislužby viditelně a čitelně z místa cestujícího  

 

 

STANICE MĚŘENÍ EMISÍ 
 

Předmět kontroly – plnění povinností a podmínek stanovených: 

  

 zákonem 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  

 vyhláškou č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších 

předpisů  

 

Průběh kontrol: 

  

Kontroly byly vykonány fyzickými osobami, které k tomu pověřil vedoucí kontrolního 

orgánu, podle ust. § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „kontrolní řád“), s vyhotovením protokolu podle ust. § 12 kontrolního řádu, 

a byly zahájeny kontrolními úkony z moci úřední dle ust. § 5 kontrolního řádu. 

  

Kontrolované osoby: 

  

 fyzická osoba podnikající v počtu 1 

 právnické osoby v počtu 1 

 

Výsledky kontrol: 

  

V kontrolovaném období nebyly pravomocně uloženy sankce pokuty. U kontrolovaných osob 

kontrolní orgán nezjistil nedostatky. 

 

 

 

  

Zpracovali: Bc. Jan Thomas, JUDr. Jan Král, leden 2023 
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