V Y H L Á Š K A
statutárního města Plzně
č. 13/2013,
o prokazování znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů
upravujících provozování taxisluţby a ochranu spotřebitele

(Zkoušky řidičů taxisluţby)
Zastupitelstvo statutárního města Plzně vydalo usnesením č. 624 ze dne 12.12.2013 podle § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s §21b odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, tuto

obecně

závaznou

v y h l á š k u:

Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Statutární město Plzeň stanovuje řidičům taxislužby jako podmínku pro zahájení nebo nabízení
přepravy na území statutárního města Plzně povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele
(dále jen "zkouška").
2. Řidič taxislužby musí mít při provozování taxislužby na území statutárního města Plzně u sebe
osvědčení o složení zkoušky.

Čl. II
1. Znalosti řidičů taxislužby, kteří chtějí splnit podmínku pro zahájení nebo nabízení přepravy na
území statutárního města Plzně týkající se prokázání znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele na území statutárního
města Plzně, se ověřují zkouškou v českém jazyce před zkušební komisí.
2. Zkouška řidiče taxislužby se provádí podle zkušebního řádu uvedeného v příloze č. 1 této vyhlášky.
3. Zkušební komisi tvoří předseda zkušební komise a minimálně dva další členové zkušební komise.
4. Předsedu zkušební komise a další členy zkušební komise jmenuje ředitel Technických úřadů
Magistrátu města Plzně z řad pracovníků Magistrátu města Plzně.
5. Zkouška se skládá z písemné části a z ústní části. V písemné části se 40 otázkami prověřuje znalost plzeňského místopisu (poloha ulic, adresy restaurací a hotelů, popis nejkratší trasy z jednoho
místa na druhé při respektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích apod.).
V ústní části se 10 otázkami prověřuje znalost právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele a znalost obsluhy taxametru řidiči taxislužby.
6. Otázky pro písemnou i ústní část připraví Magistrát města Plzně k termínu zkoušky.

Čl. III
1. Magistrát města Plzně na konci kalendářního roku vyhlásí termíny zkoušek na následující kalendářní rok v intervalu dvou až tři měsíců a zveřejní je na úřední desce.
2. Magistrát města Plzně vydá nejpozději do 14 dnů po úspěšném složení zkoušky uchazeči osvědčení obce o složení zkoušky.
3. Vzor osvědčení obce o složení zkoušky je přílohou č. 2 této vyhlášky.

Čl. IV
Kontrolovat dodržování této obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni příslušníci Městské policie Plzeň.

Čl. V
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška města Plzně č. 42/1998, o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů
upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, obsluhy taxametru řidiči taxislužby (Zkoušky řidičů
taxislužby) a vyhláška statutárního města Plzně č. 19/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška
města Plzně č. 42/1998, o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a
ochranu spotřebitele, obsluhy taxametru řidiči taxislužby (Zkoušky řidičů taxislužby).

Čl. VI
Přechodná ustanovení
1. Doba platnosti osvědčení o splnění podmínky pro zahájení nebo nabízení přepravy na území statutárního města Plzně vydaných podle tohoto právního předpisu se stanovuje na dobu neurčitou.
2. Doba platnosti osvědčení o složení zkoušky vydaných před účinností této vyhlášky se nemění.
3. Zkoušky, u nichž termíny jejich konání byly zveřejněny přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle dosavadní právní úpravy.

Čl. VI
Účinnost vyhlášky
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Mgr. Martin Baxa
primátor města

Ing. Miloslav Šimák
náměstek primátora

Příloha č. 1

ZKUŠEBNÍ ŘÁD
o způsobu provádění zkoušky k prokázání znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxisluţby a ochranu spotřebitele řidiči taxisluţby na území statutárního města Plzně
Článek 1
Zkouška řidiče taxisluţby
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Zkouška řidiče taxislužby o prokázání znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů
upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele na území statutárního města Plzně
(dále jen „zkouška“) se koná v českém jazyce formou písemného testu a ústního přezkoušení
před zkušební komisí.
Zkouška je neveřejná.
Ve zkušební místnosti při písemném testu mohou být pouze členové zkušební komise a uchazeči
skládající zkoušku, při ústní zkoušce pouze komise a jeden uchazeč skládající zkoušku.
Uchazeč o složení zkoušky (dále jen „uchazeč“) písemně požádá Magistrát města Plzně. V žádosti uchazeč uvede datum, jméno a příjmení, adresu místa trvalého bydliště vč. případné adresy
pro doručování, datum narození a termín zkoušky, ve kterém chce zkoušku absolvovat. Žádost
uchazeč vlastnoručně podepíše.
Uchazeč podá žádost nejpozději 15 dnů před vyhlášeným termínem zkoušky na Magistrát města
Plzně. Bude-li žádost doručena v kratší lhůtě než 15 dnů před konáním zkoušky, bude uchazeč
zařazen na další nejbližší termín konání zkoušky.
Na základě přihlášky uchazeče zašle Magistrát města Plzně nejpozději 10 dnů před konáním
zkoušky uchazeči pozvánku s uvedením dne, hodiny a místa konání zkoušky.

Článek 2
Zkušební komise
1. Zkušební komise je minimálně tříčlenná.
2. Zkušební komise je složena z předsedy zkušební komise a minimálně dvou dalších členů zkušební komise (dále jen „členové zkušební komise“).
3. Členové zkušební komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost v záležitostech zkoušky a jejího
hodnocení.

Článek 3
Činnost zkušební komise
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zkušební komise organizuje přípravu a průběh zkoušky.
Zkušební komise sestavuje zkušební testy v souladu s platnými právními předpisy.
Zkušební komise provádí zkoušku uchazeče v souladu s platnými právními předpisy.
Zkušební komise rozhoduje v souladu s platnými právními předpisy ve sporných otázkách týkajících se vykonání zkoušky.
Členové zkušební komise dohlíží na řádný průběh zkoušky.
Členové zkušební komise informují uchazeče o jednotlivých fázích průběhu zkoušky.
Členové zkušební komise ověřují totožnost uchazečů.
Předseda zkušební komise řídí jednání a práci komise.
Předseda zkušební komise zodpovídá za řádný průběh zkoušky a za řádné vypracování protokolu
ze zkoušky.
Předseda zkušební komise vyhlašuje výsledek zkoušky.
Námitky proti průběhu a výsledku zkoušky může uchazeč uplatnit u zkušební komise výhradně
písemnou formou ve lhůtě nejdéle 3 pracovních dnů po termínu vykonání zkoušky. 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 členu zkušební komise. Zkušební komise sdělí uchazeči, který uplatnil námitky, výsledek přezkoumání námitek písemnou formou
nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděla.

Článek 4
Průběh zkoušky
1. Uchazeč je povinen před zahájením zkoušky předložit členům zkušební komise pozvánku ke
zkoušce, prokázat svoji totožnost, trvalé bydliště a podepsat se do prezenční listiny.
2. Členové zkušební komise seznámí uchazeče s průběhem zkoušky, způsobem vypracování zkušebního testu, hodnocením zkoušky a formou vyrozumění o výsledku zkoušky.
3. V písemné části zkoušky uchazeč vypracuje zkušební test skládající se ze 40 otázek k ověření
znalosti uchazeče plzeňského místopisu (poloha ulic, adresy restaurací a hotelů, popis nejkratší
trasy z jednoho místa na druhé při respektování místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, apod.).
4. Doba pro vypracování písemného testu činí 60 minut.
5. Ústní části zkoušky se účastní pouze ti uchazeči, kteří uspěli v písemné části zkoušky.
6. Při ústní zkoušce je přítomen vždy pouze jeden uchazeč.
7. V průběhu zkoušky musí být ve zkušební místnosti vždy alespoň dva členové zkušební komise.
8. V průběhu zkoušky nesmějí uchazeči využívat cizí pomoci, používat žádné pomůcky, plány obce
a jiné podklady, pomáhat jiným účastníkům zkoušky, odcházet ze zkušební místnosti a jakýmkoliv způsobem i nevhodným chováním narušovat průběh zkoušky. Porušení tohoto ustanovení může být důvodem k hodnocení zkoušky jako neúspěšné.
9. Pokud se uchazeč ze závažných důvodů nemohl zúčastnit zkoušky, písemně toto sdělí Magistrátu
města Plzně.

Článek 5
Hodnocení zkoušky
1.
2.
3.
4.

Hodnocení písemné části zkoušky se provádí bodovým ohodnocením jednotlivých otázek (správná odpověď 1 bod, chybná odpověď nebo nezodpovězená otázka 0 bodů).
Hodnocení ústní zkoušky se provádí bodovým hodnocením jednotlivých otázek (správná odpověď 1 bod, chybná odpověď nebo nezodpovězená otázka 0 bodů).
Uchazeč prospěl, jestliže dosáhl u zkoušky nejméně 80 % dosažitelného bodového ohodnocení
v písemné části zkoušky a nejméně 80 % správných odpovědí při ústní části zkoušky.
V jednom kalendářním roce lze vykonat zkoušku pouze třikrát.

Článek 6
Protokol o konání zkoušky
1. O konání každé zkoušky se pořizuje protokol.
2. Protokol o konání zkoušky obsahuje:
a) jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu uchazeče
b) datum a čas zahájení zkoušky, čas ukončení zkoušky
c) odevzdaný písemný test a vyhodnocení otázek ústní části zkoušky
d) výsledek zkoušky uchazeče
e) jména, příjmení a podpisy členů zkušební komise

Příloha č. 2

Č.j.:

Číslo osvědčení:

Statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ 00075370
jako obec příslušná dle § 21b odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě vyhlášky statutárního města
Plzně č. ……./2013, o prokázání znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele

OSVĚDČENÍ
O SLOŢENÍ ZKOUŠKY ŘIDIČE TAXISLUŢBY

Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Datum složení zkoušky:
Platnost osvědčení: na území statutárního města Plzně

V Plzni dne:
razítko
podpis
jméno a příjmení
vedoucí Odboru dopravy
Magistrátu města Plzně

