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      Zastupitelstvo města Bohumína na svém zasedání dne 25.05.2005 se usneslo vydat       
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, k uplatnění ustanovení § 21 odst. 6 zákona         
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen  „vyhláška"): 

 
           

Článek 1 
Podmínka výkonu práce řidiče taxislužby 

 
1. Město Bohumín (dále jen „město") stanovuje jako podmínku k výkonu práce řidiče 

taxislužby na území města Bohumína úspěšné složení zkoušky prokázáním znalostí 
místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí 
obsluhy taxametru (dále jen „zkouška"). Tato vyhláška stanoví podmínky, znalosti, 
způsob, pravidla pro vykonání a provedení zkoušky pro provozování taxislužby na 
území města Bohumína. 

2. Nabízet a provozovat taxislužbu na území města Bohumína mohou pouze 
provozovatelé taxislužby a jejich zaměstnanci - řidiči, kteří vlastní platné osvědčení 
obce a splňují podmínky stanovené příslušnými předpisy.1) 

 
 

Článek 2 
Výkon zkoušky 

 
1. Zkouška se vykonává na základě přihlášky ke zkoušce, kterou za sebe a své zaměstnance 

(řidiče) podává provozovatel taxislužby na odboru dopravy Městského úřadu Bohumín. 
Ke zkoušce je uchazeč přizván pozvánkou, která je zaslána na adresu provozovatele 
taxislužby, v níž je stanoveno místo a čas provedení zkoušky. Termíny pro podání 
přihlášky a zaslání pozvánek, včetně jejich náležitostí, jsou stanoveny ve zkušebním 
řádu, který je přílohou č. 1 této vyhlášky. 

2. Zkoušku skládá každý řidič taxislužby a provozovatel taxislužby, který zároveň 
vykonává práci řidiče taxislužby2) (dále jen „řidič"). 

3. Zkouška se provádí v českém jazyce před zkušební komisí. 
 
 

Článek 3  
Zkušební komise a průběh zkoušky 

 
1. Předsedu a členy zkušební komise a jejich náhradníky (dále jen komise) jmenuje rada 

města Bohumína: 
a) z řad zaměstnanců města Bohumína 
b) z řad členů zastupitelstva města Bohumína  

2. Činnost zkušební komise a průběh zkoušky se řídí zkušebním řádem. 
 

 
Článek 4 

Způsob provedení a hodnocení zkoušky 
 

1. Zkoušky budou prováděny v pravidelných měsíčních intervalech zpravidla v průběhu 
jednoho dne s tím, že řádné termíny zkoušek na jednotlivá kalendářní pololetí vyhlásí 



odbor dopravy vždy alespoň s měsíčním předstihem zveřejněním na úřední desce 
města Bohumína. Odbor dopravy MěÚ v Bohumíně může při mimořádně vysokém 
počtu uchazečů a se souhlasem předsedy zkušební komise vyhlásit v průběhu 
kalendářního roku další, tzv. mimořádné zkouškové termíny. Tyto mimořádné termíny 
nemusí být vyvěšeny na úřední desce. Na každý zkouškový termín může být přizváno 
maximálně 15 přihlášených uchazečů. Uchazeči, kteří se hlásí k opravné zkoušce nebo 
ke zkoušce za účelem vydání nového (druhého a dalšího) osvědčení obce, budou 
upřednostněni před těmi, kteří se hlásí ke zkoušce poprvé. Uchazeči, kteří se                 
v minulosti ke zkoušce bez omluvy nedostavili, budou přizváni ke zkoušce v řádném 
termínu, a to pouze v případě nenaplnění maximálního počtu uchazečů. 

2. Zkouška se provádí formou tří písemných testů a slepé mapy. 
a) Písemný test prověřující znalost bohumínského místopisu obsahuje třicet 

otázek, každá otázka má pouze jednu správnou odpověď. Slepá mapa, která je 
součástí prověřování znalostí bohumínského místopisu obsahuje deset vyznačených 
bodů, ke kterým  uchazeč přiřadí určené objekty.  

b) Písemný test prověřující znalost právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu 
spotřebitele obsahuje dvacet otázek. Ke každé otázce jsou tři odpovědi, z nichž 
pouze jedna je správná. 

c) Písemný test prověřující znalost obsluhy taxametru obsahuje deset otázek. Ke každé 
otázce jsou tři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. 

 
3. Hodnocení písemných testů se provádí samostatným bodových ohodnocením a správná 

odpověď je ohodnocena jedním bodem.. 
         a)  Uchazeč prospěl, dosáhl-li v písemném testu ze znalosti: 

     - bohumínského místopisu nejméně 90 % dosažitelného bodového ohodnocení     
         z testu a slepé mapy, 

- právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele nejméně  
   90 % dosažitelného bodového ohodnocení z testu, 

     - obsluhy taxametru nejméně 90 % dosažitelného bodového ohodnocení. 
        b) V jednom termínu zkoušky (první nebo opravná) bude uchazeči umožněno                  
            vypracovat všechny písemné testy. 

4. Uchazeč, který u první zkoušky neuspěl v některém ze tří písemných testů, může 
absolvovat opravnou zkoušku pouze jednou a to na základě nové přihlášky v nejbli-
žším řádném zkouškovém termínu. Opravná zkouška se skládá z písemných testů, ve 
kterých uchazeč neuspěl. 

5. V případě, že uchazeč nesloží zkoušku v opravném termínu, může se dostavit ke 
zkoušce až po uplynutí šesti měsíců od data konání první zkoušky na základě nové 
přihlášky. Tato zkouška bude považována za zkoušku první (zkouška ze tří písemných 
testů). 

6. Uplyne-li mezi první a opravnou zkouškou doba delší dvanácti měsíců, opravná 
zkouška bude považována za zkoušku první. 

7. Uchazeč, kterému bylo vydáno osvědčení obce, se může k nové zkoušce přihlásit 
nejdříve dvanáct měsíců před uplynutím platnosti stávajícího osvědčení. Při úspě-
šném složení této zkoušky bude uchazeči vydáno nové osvědčení obce s platností od 
prvního dne po ukončení platnosti dříve vydaného osvědčení obce. Pro způsob prove-
dení a hodnocení nové zkoušky a následné vydání osvědčení obce platí v plné míře ostatní 
ustanovení této obecně závazné vyhlášky včetně její přílohy.  

 
 
 



Článek 5 
Vydání osvědčení 

 
1. Městský úřad Bohumín, odbor dopravy vydá řidiči taxislužby po úspěšném 

vykonání  zkoušky osvědčení obce, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne 
úspěšného vykonání zkoušky. Převzetí osvědčení potvrdí uchazeč svým podpisem. 

2. Osvědčení má platnost čtyři roky ode dne úspěšného vykonání zkoušky, bez možnosti 
prodloužení platnosti. Pak musí řidič  k získání nového osvědčení  vykonat úspěšně 
novou zkoušku. Vzor osvědčení je přílohou č.2 této vyhlášky. 

 
 

Článek 6  
Vedení evidence 

 
Zkušební komise pořizuje protokol o konání zkoušky a vede evidenci o provedených 
testech a vydaných osvědčeních. Rozsah a náležitosti jsou stanoveny ve zkušebním řádu. 

 
 

Článek 7  
Kontrola 

 
Kontrolou dodržování povinností uvedených v této vyhlášce jsou pověřeni 
zaměstnanci města zařazeni do Městského úřadu Bohumín, odbor dopravy a strážníci 
Městské policie Bohumín. Řidiči taxislužby, kteří nabízejí službu na území města 
Bohumína jsou povinni na výzvu pověřených osob uvedených v tomto odstavci předložit 
platné osvědčení obce. 

 
 

Článek 8  
Sankce 

 
Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů.3) 

 
 

Článek 9 
Přechodné ustanovení 

 
Řidič, kterému byl vydán průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby pro provozování taxislu-
žby na území města Bohumína před nabytím účinnosti této vyhlášky, je povinen úspěšně 
vykonat tuto zkoušku do 31.10.2005.  Nesplní-li řidič tuto povinnost, nesmí po tomto datu 
vykonávat práci řidiče taxislužby na území města Bohumína.            

 
 

Článek 10 
      Účinnost 

        
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 7. 2005. 
 

 



1) zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č.478/2000 
Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování 
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 

2) § 2 odst. 8 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů     

3) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb.,                    
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  

Přílohy: 

Příloha č.1 – Zkušební řád 
  Příloha č.2 – Vzor osvědčení ( skutečná velikost A5 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 

k obecně závazné vyhlášce  města Bohumína č. 1/2005 o prokazování znalostí 
místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí 

obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína 

Zkušební řád 
 

Článek 1                                    
Přihlášení a pozvání ke zkoušce 

1. Uchazeči musí být ke zkoušce za účelem prokázání znalostí bohumínského místo- 
pisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí 
obsluhy taxametru (dále jen zkouška) přihlášeni na formuláři, který je k dispozici na 
odboru dopravy Městského úřadu Bohumín nebo na webových stránkách města 
Bohumína nejpozději t ři týdny před vyhlášeným termínem zkoušky na odboru dopravy 
Městského úřadu Bohumín. 

2. Na základě přihlášky zašle odbor dopravy Městského úřadu Bohumín nejpozději dva 
týdny před konáním zkoušky pozvánku s uvedením dne, hodiny a místa konání zkoušky. 
Pozvánka bude dále obsahovat jména a příjmení přizvaných osob, datum jejich narození 
a trvalé bydliště. 

Článek 2  
Zkušební komise 

1.     Zkušební komise je tříčlenná. 

2. Zkušební komise je složena z předsedy a členů zkušební komise (dále jen členové 
zkušební komise) a všichni členové jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, 
o kterých se dozvěděli při provádění zkoušek a jejich vyhodnocení. 

3. Činnost zkušební komise: 

a) Předseda zkušební komise: 
- řídí jednání a práci zkušební komise, dbá na správný postup zkušební komise. 

b) Zkušební komise: 
- organizuje přípravu a průběh zkoušek, 
- sestavuje kombinace zkušebních testů a zajišťuje jejich aktualizaci, 
- odpovídá za náležitosti potřebné ke zkoušce, 
- dbá na nezávadný průběh zkoušky, 
- seznamuje uchazeče s průběhem zkoušky, 
- může ze zkoušky vyloučit uchazeče, který závažným způsobem naruší její průběh, 
- rozhoduje o všech sporných otázkách souvisejících s vykonáním zkoušky. 
 

c) Členové zkušební komise o sporných otázkách hlasují. 
 
 



Článek 3               
Přítomnost u zkoušky 

Zkouška je neveřejná. Ve zkušební místnosti mohou být pouze členové zkušební komise    
a uchazeči skládající zkoušku. Jiná osoba může být zkoušce přítomna pouze se 
souhlasem předsedy zkušební komise. 

Článek 4 
Průběh zkoušky 

1. Uchazeč je povinen u prezence předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo 
cestovní pas), řidičský průkaz a podepsat se do prezenční listiny. 

2. Předseda zkušební komise nebo jím pověřený člen zkušební komise seznámí uchazeče        
s průběhem zkoušky, způsobem vypracování zkušebních testů, hodnocením zkoušky a se 
způsobem vyrozumění o výsledku zkoušky. 

3. Na vypracování zkušebních testů má uchazeč nejvýše 105 minut. Po uplynutí této doby na 
pokyn předsedy zkušební komise uchazeči testy odevzdají bez ohledu na to, zda testy 
dokončili či nikoliv. 

4. V případě, že uchazeč bude vypracovávat pouze některý ze tří písemných testů, má        
k dispozici u písemného testu prověřujícího znalost bohumínského místopisu nejvýše 
60 minut, u  písemného testu  prověřujícího znalost právních předpisů upravujících 
taxislužbu a ochranu spotřebitele nejvýše 30 minut a u písemného testu prověřujícího 
znalost obsluhy taxametru pak nejvýše 15 minut. 

5. V průběhu zkoušky musí být ve zkušební místnosti vždy alespoň dva členové zkušební 
komise. 

6. Uchazeči v průběhu zkoušky je zakázáno: 
 

- využívat cizí pomoci 
- používat jakékoliv pomůcky a podklady, 
- pomáhat jiným účastníkům zkoušky, 
- rušit průběh zkoušky 
- mít zapnutý mobilní telefon. 

Porušení tohoto ustanovení je závažným důvodem k vyloučení uchazeče ze zkoušky. Na 
vyloučeného uchazeče je pohlíženo jako na uchazeče, který u zkoušky neuspěl s tím, že 
jeho písemný test není klasifikován. Z uvedeného vyplývá i další postup a termín pro 
opětovné přihlášení ke zkoušce. 

7. Pokud se uchazeč ze závažných důvodů nemůže zúčastnit zkoušky, pak toto sdělí 
osobně nebo prostřednictvím provozovatele taxislužby odboru dopravy Městského úřadu 
Bohumín minimálně tři dny před termínem zkoušky, ve výjimečných případech         
i bezprostředně před konáním zkoušky. Na základě toho bude uchazeč přizván na 
další nejbližší možný termín zkoušky. Pokud se uchazeč nedostaví bez omluvy, bude 
znovu přizván pouze na základě nové přihlášky s ohledem na kapacitní možnosti. 



 
                                                               Článek 5 

Hodnocení zkoušky 

1. Zkušební testy hodnotí členové zkušební komise u všech jednotlivých testů podle 
bodového hodnocení správně zodpovězených otázek. Nevypracované otázky se hodnotí 
jako chybně zodpovězené. 

2. Po ukončení zkoušky vyhlásí předseda zkušební komise uchazečům její výsledek. 

3. Proti rozhodnutí zkušební komise o výsledku zkoušky není  odvolání přípustné. 
Po vyhlášení výsledků zkoušek má uchazeč právo nahlédnout do svých vyhodno- 
cených testů. 

Článek 6  
Opravná zkouška 

1. K opravné zkoušce se uchazeč přihlásí novou přihláškou, přičemž tuto podává opět 
provozovatel taxislužby. 

2. Lhůty pro podání přihlášky a zaslání pozvánky jsou stejné jako v čl. 1 tohoto zkušebního 
řádu. 

Článek 7  
Protokol o konání zkoušky 

1. O konání každé zkoušky se pořizuje protokol. Protokoly jsou číslovány a obsahují tyto 
náležitosti: 

- den zkoušky 
- složení zkušební komise, 
- údaje o průběhu zkoušky, 
- mimořádnosti, ke kterým v průběhu zkoušky došlo, 
- jmenovitě uchazeče, kteří se ke zkoušce nedostavili, 
- podpisy všech členů zkušební komise. 

2. Součástí protokolu jsou: 

- prezenční listina uchazečů, 
- vyhodnocené zkušební testy, 
- originály přihlášek a kopie pozvánek ke zkoušce, 
- kopie osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce  uchazečů 

 
 
 



 

MM ĚĚSSTTOO  BBOOHH UUMM ÍÍ NN  
  

OOOSSSVVVĚĚĚDDDČČČEEENNNÍÍÍ    OOOBBBCCCEEE   
   

Město Bohumín osvědčuje, že 
 

pan I v o  N o v o t n ý  
narozen v Bohumíně dne 1. ledna 1980 

 

úspěšně složil zkoušku řidiče taxislužby ze znalostí těchto předmětů: 
- místopis města Bohumína 
- právní předpisy upravující taxislužbu a ochranu spotřebitele 
- obsluha taxametru 

 
Platnost tohoto osvědčení je 4 roky ode dne vydání. 
 
V Bohumíně dne ………..………. 

 
                                                                                                                                    
            ………………………………                                                   ……………………… 
                   XXX YYYYYYYY,                                                                Ing. Petr Vícha 
                     předseda komise                                                                    starosta města 

 
 


