
SOUBOR OTÁZEK KE ZKOUŠCE K PROKÁZÁNÍ ZNALOSTI MÍSTOPISU, OBSLUHY TAXAMETRU A 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH PROVOZOVÁNÍ TAXISLUŽBY A OCHRANU SPOTŘEBITELE 

 

1. Nepřiměřený majetkový prospěch získá prodávající, jestliže prodá zboží za cenu 

a) vyšší než je v místě prodeje obvyklé 

b) vyšší než maximální nebo pevnou úředně stanovenou cenu        

c) vyšší než si předem domluvil se zákazníkem 

 

2. Maximální cena je cena, 

a) kterou není přípustné překročit  

b) kterou lze překročit o přiměřený zisk 

c) kterou lze překročit při navýšení o ekonomicky oprávněné náklady 

 

3. Cenové orgány mohou stanovit  

a) u stejného zboží maximální cenu 

b) u stejného zboží minimální cenu 

c) u stejného zboží souběžně maximální a minimální cenu 

 

4. Je prodávající povinen při nabídce a prodeji zboží (služeb) poskytnout informaci spotřebiteli 

(zákazníkovi) tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před jednáním o koupi zboží (služeb)?  

a) ano, a to ústním oznámením o požadovaných cenách 

b) ano, a to zpřístupněním na viditelném místě informace o této ceně formou ceníků  

c) ano, a to předložením ceníků na požádání spotřebitele (zákazníka) 

  

5. Kdo je oprávněn provádět cenovou kontrolu 

a) Policie České republiky 

b) Ministerstvo financí 

c) obecní policie 

 

6. Je prodávající povinen informovat spotřebitele o ceně poskytovaných služeb?  
d) ano, zřetelnou informací o ceně služeb nebo tuto informaci jinak vhodně zpřístupnit 

e) ne, ale může tak učinit podle svého uvážení 

f) ne, pokud se na ceně předem domluví se spotřebitelem 

 

7. Prodávající je povinen: 

a) poskytovat služby za ceny stanovené podle svého uvážení a ceny o poskytování služeb podle 

toho účtovat 

b) poskytovat služby za ceny stanovené dopravcem při provozování taxislužby a ceny při 

poskytování služeb správně účtovat 

c) poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a ceny při poskytování 

služeb správně účtovat 

 
8. Kontrolující je při provádění kontroly oprávněn 

a) vstupovat do dopravního prostředku pouze se souhlasem kontrolované osoby 

b) vstupovat do obydlí kontrolovaných osob, ale nesmí vstupovat do objektů ani provozů, byť 

souvisí s předmětem kontroly 



c) vstupovat do dopravních prostředků, je-li to nezbytné k výkonu kontroly 

 

9. Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn 

a) pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy  

b) zakázat kontrolované osobě vstup do obydlí  

c) vypsat do záznamu zjištěná porušení obecně závazných vyhlášek 

 

10. Může kontrolní orgán k účasti na kontrole v zájmu dosažení jejího účelu přizvat fyzickou osobu  

se souhlasem kontrolované osoby? 

a) ne 

b) ano 

c) na žádost kontrolované osoby 

 

11. Jaké vozidlo musí být pojištěno ze zákona o pojištění odpovědnosti? 

a) které je užito na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové 

komunikace, která není veřejně přístupná 

b) které je užito na dálnici, silnici, místní komunikaci, účelové komunikaci a účelové 

komunikace, která není veřejně přístupná 

c) které je užito na dálnici, silnici, místní komunikaci 

 

12. Kdo je to pojistník? 

a) ten, na jehož povinnost nahradit újmu se pojištění odpovědnosti vztahuje 

b) ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti 

c) ten, kdo zprostředkovává uzavírání smluv o pojištění odpovědnosti 
 

13. Může proti protokolu kontrolovaná osoba podat námitky? 

a) ne; pouze v případě, že nesouhlasí s výsledky kontroly, může do 14 dnů podat odvolání proti 

průběhu kontroly  

b) ano, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu, není-li v protokolu o kontrole stanovena 

lhůta delší  

c) ano, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení protokolu 

 

14. Jsou kontrolované a osoby povinny vytvořit podmínky pro výkon kontroly?  

a) ano, pouze v případě, že byla kontrola oznámena s dostatečným předstihem 

b) ne, ale jen v případech, kdy není přítomen právní zástupce společnosti 

c) ano, zejména jsou povinny poskytnout součinnost potřebnou k výkonu kontroly 

 

15. Jsou povinné osoby povinny vytvořit podmínky pro výkon kontroly?  

a) ano, nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby  

b) ne, ale jen v případech, kdy není přítomen právní zástupce společnosti 

c) ano, pouze v případě, že byla kontrola oznámena s dostatečným předstihem 

 

16. Doručuje se stejnopis protokolu o kontrole kontrolované osobě? 

a) ano  

b) jen na požádání kontrolované osoby 

c) ne 



17. Jakou formou se podávají námitky? 

a) postačí telefonicky 

b) písemně  

c) ústně do protokolu 

 

18. Kontrolovaná osoba  

a) není oprávněna požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke kontrole  

b) je oprávněna vymáhat po kontrolujícím proplacení ušlého výdělku 

c) je oprávněna požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke kontrole 

 

19. Kontrolovaná osoba  

a) není oprávněna seznámit se s obsahem protokolu o kontrole 

b) má povinnost se s protokolem o kontrole seznámit 

c) je oprávněna seznámit se s obsahem protokolu o kontrole  

 

20. Kontrolovaná osoba  

a) není oprávněna podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o 

kontrole 

b) je oprávněna podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole 

ve lhůtě do 3 pracovních dnů od ukončení kontroly 

c) je oprávněna podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole  

 

21. Kontrola je ukončena 

a) marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky  

b) dnem, kdy byly podány námitky proti kontrolnímu zjištění   

c) marným uplynutím 15 dnů ode dne ukončení kontroly 

 

22. Pokud právnická, podnikající fyzická nebo fyzická osoba jako povinná osoba neposkytne 

kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly 

a) lze jí uložit pokutu až do 300 000 Kč 

b) lze jí uložit pokutu až do 500 000 Kč 

c) lze jí uložit pokutu až do 200 000 Kč  

 

23. Pokud právnická, podnikající fyzická nebo fyzická osoba jako kontrolovaná osoba neposkytne 

kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly 

a) lze jí uložit pokutu až do 300 000 Kč 

b) lze jí uložit pokutu až do 500 000 Kč  

c) lze jí uložit pokutu až do 200 000 Kč 

 

24. Prodávající je povinen 

a) poskytovat služby za ceny stanovené podle svého uvážení a ceny o poskytování služeb podle 

toho účtovat 

b) poskytovat služby za ceny stanovené dopravcem při provozování taxislužby a ceny při 

poskytování služeb správně účtovat 



c) poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a ceny při poskytování 

služeb správně účtovat  

 

25. Je prodávající povinen informovat spotřebitele o ceně poskytovaných služeb?  

a) ano, zřetelnou informací o ceně služeb nebo tuto informaci jinak vhodně zpřístupnit  

b) ne, ale může tak učinit podle svého uvážení 

c) ne, pokud se na ceně předem domluví se spotřebitelem 

 

26. Je prodávající povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu 

uplatnění odpovědnosti za vady služeb? 

a) ne, ale může poskytnout informaci o provádění pozáručních oprav 

b) ano, včetně podmínek uplatnění reklamace  

c) ne, ale může spotřebitele upozornit na příslušné právní předpisy 

 

27. Jaká je lhůta pro vyřízení reklamace? 

a) do čtrnácti dnů od podání reklamace 

b) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů  

c) ihned nebo nejpozději do sedmi dnů 

 

28. Kdy fyzická osoba nabývá plnou způsobilost k právním úkonům v občanskoprávních vztazích? 

a) v 18 letech popř. sňatkem uzavřeným před dosažením tohoto věku 

b) v 15 letech 

c) ve 21 letech 

 

29. Kdy vzniká právnická osoba? 

a) vždy uzavřením písemné smlouvy o jejím zřízení 

b) dnem, kdy je zapsána do obchodního rejstříku nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku, 

pokud zákon nestanoví jinak 

c) vždy přímo ze zákona 

 

30. Podle živnostenského zákona může podnikatel provozovat živnost prostřednictvím odpovědného 

zástupce. Kdo je „ odpovědný zástupce“ podle živnostenského zákona? 

a) fyzická osoba, která odpovídá za obchodní vedení podniku 

b) fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za 

dodržování živnostenskoprávních předpisů 

c) statutární orgán 

 

31. Jaké podmínky musí splnit podnikatel, který provozuje koncesovanou živnost? 

a) musí být spolehlivý a odborně způsobilý 

b) musí být finančně způsobilý 

c) všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem pro provozování živnosti  

 

32. Kdy vzniká oprávnění k provozování koncesované živnosti fyzické osobě? 

a) dnem podání žádosti o udělení živnostenského oprávnění 

b) dnem uvedeným v žádosti o udělení živnostenského oprávnění 



c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu o udělení koncese 

 

33. Co ve vztahu k podnikateli upravuje živnostenský zákon? 

a) vztahy podnikatelů k finančním úřadům 

b) podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním  

c) podmínky obchodní soutěže mezi podnikateli 

 

34. Co je předmětem silniční daně? 

a) zvláštní vozidla vymezená zvláštním předpisem 

b) vozidla, kterým je v ČR přidělena státní poznávací značka, nebo jsou evidována v zahraničí a 

jsou používána k podnikání 

c) pouze vozidla způsobující nadměrné opotřebení komunikací 

 

35. Kdo je poplatníkem silniční daně? 

a) každá fyzická osoba bez ohledu na to, zda vozidlo používá k podnikání či nikoliv 

b) pouze právnická osoba 

c) právnická nebo fyzická osoba zapsaná v technickém průkazu vydaném v ČR jako držitel 

vozidla, osoba užívající vozidlo evidované v zahraničí na území ČR a zaměstnavatel, který 

vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu, pokud daňová 

povinnost nevznikla již držiteli vozidla 

 

36. Co je základem silniční daně u osobních automobilů? 

a) počet míst k sezení 

b) zdvihový objem motoru v ccm 

c) celková hmotnost 

 

37. Jaké je u silniční daně zdaňovací období? 

a) kalendářní čtvrtletí 

b) kalendářní měsíc 

c) kalendářní rok 

 

38. Kdy se podává daňové přiznání k silniční dani? 

a) nepodává se vůbec 

b) do 31. ledna následujícího kalendářního roku po uplynutí zdaňovacího období 

c) ke konci každého čtvrtletí ve zdaňovacím období 

 

39. Které z druhů pojištění silničního dopravce je povinné? 

a) majetkové pojištění proti živelným pohromám 

b) pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel 

c) pojištění odpovědnosti za škody na přepravovaném zboží 

 

40. Jak často musí být vozidlo taxislužby přistaveno k technické prohlídce?  

a) nejpozději ve lhůtě jednoho roku po jeho zaevidování a potom pravidelně nejpozději 

v jednoročních lhůtách  

b) ve lhůtě 4 let po prvním zaevidování a potom pravidelně ve lhůtách 2 let  



c) ve lhůtě 6 měsíců po prvním zaevidování a potom pravidelně nejpozději v šestiměsíčních 

lhůtách  

 

41. Jak často musí vozidlo taxislužby přistaveno k měření emisí? 

a) nejpozději jeden měsíc před ukončením platnosti technické prohlídky ve lhůtách stanovených 

pro jeho pravidelnou technickou prohlídku  

b) ve lhůtách jednou za 6 měsíců po prvním zaevidování a potom pravidelně nejpozději 

v šestiměsíčních lhůtách  

c) ve dvouletých lhůtách po prvním zaevidování a potom ve lhůtách stanovených pro jeho 

pravidelnou technickou prohlídku 

 

42. Jak prokazuje řidič vozidla taxislužby provedení technické prohlídky  

a) musí s sebou vozit protokoly ze stanice technické prohlídky a stanice měření emisí  

b) záznamem v technickém průkazu vozidla  

c) příslušnou kontrolní nálepkou umístěnou na zadní tabulce registrační značky  

 

43. Přistavit silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce a silniční motorové vozidlo i k 

pravidelnému měření emisí je povinen 

a) řidič vozidla taxislužby na svůj náklad 

b) provozovatel silničního vozidla na náklady řidiče vozidla taxislužby 

c) provozovatel silničního vozidla na svůj náklad  

 

44. Kdo je příslušný k vedení registru silničních vozidel? 

a) Ministerstvo dopravy 

b) obecní úřad obce s rozšířenou působností  

c) krajský úřad 

 

45. Kdo je oprávněn kontrolovat v provozu na pozemních komunikacích technický stav vozidel 

taxislužby? 

a) v rámci dohledu na bezpečnost silničního provozu Policie České republiky  

b) v rámci dohledu na bezpečnost silničního provozu obecní policie 

c) v rámci státního odborného dozoru dopravní úřad ¨ 

 

46. Dohoda o provedení pracovní činnosti 

a) musí být vyhovena písemnou formou 

b) postačí ústní dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

c) uzavírá se pouze na dobu neurčitou 

 

47. V dohodě o provedení pracovní činnosti musí být uvedeno 

a) druh sjednané práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá 

b) stanovená pracovní doba v týdnu v rozsahu 40 hodin 

c) druh sjednané práce se v dohodě neuvádí 

 

 



48. Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce, možné ji 

zrušit 

a) dohodou účastníků ke sjednanému dni  

b) bez uvedení důvodů se 14 denní výpovědní lhůtou 

c) zaměstnavatel může se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr kdykoliv 

 

49. Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce, možné ji 

zrušit 

a) bez uvedení důvodů s 15 denní výpovědní lhůtou 

b) bez uvedení důvodů s 3 měsíční výpovědní lhůtou 

c) zaměstnavatel může se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr kdykoliv 

 

50. V Dohodě o provedení práce musí být uveden rozsah práce 

a) nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce 

b) pokud je v dohodě uvedena pracovní doba 40 hodin v týdnu, na počet odpracovaných hodin 

se nebere zřetel 

c) může být větší než 300 hodin v témže kalendářním roce 

 

51. Pokud je mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřena Dohoda o pracovní činnosti 

a) není možné vykonávat práci v rozsahu nejvýše překračujícím v průměru polovinu stanovené 

týdenní pracovní doby 

b) pokud je dohoda uzavřena na dobu neurčitou, je rozsah práce stanoven na 8 hodin denně 

c) dohoda se uzavírá na dobu nejdéle 1 rok 

 

52. Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci  

a) přestávku v délce 30 min. po 6 hodinách nepřetržité práce  

b) pokud zaměstnanec nemůže přerušit výkon své práce, nemusí zaměstnavatel poskytnout 

žádnou přestávku 

c) přestávku 45 min 

 

53. Kdy je vydána pojistníkovi zelená karta? 

a) bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy, týkající se tuzemského vozidla  

b) po uzavření pojistné smlouvy, týkající se cizozemského vozidla 

c) nejpozději následující den po uzavření pojistné smlouvy 

 

54. Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby v případě pojistné události pojistitel 

podle pojistných podmínek uhradil škodu 

a) pojištěnému 

b) poškozenému  

c) pojistiteli  

 

55. Je pojištěný povinen oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné události?  

a) ano, nejpozději do 14 dnů od vzniku škodné události 

b) ano, písemně, bez zbytečného odkladu  

c) ano, oznámením u pojistitele, nejpozději do 7 dnů 



56. Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že 

pojištěný  

a) z nedbalosti způsobil škodu  

b) sepsal společný záznam o dopravní nehodě 

c) způsobil škodu provozem vozidla, které použil neoprávněně  

 

57. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) koupí vozidlo, u kterého nebylo pojištění odpovědnosti zaplaceno 

b) ponechá na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, vozidlo bez pojištění 

c) provozuje nebo ponechá na pozemní komunikaci vozidlo bez pojištění odpovědnosti  

 

58. Je při provozu vozidla na pozemní komunikaci jeho řidič povinen mít u sebe zelenou kartu nebo 

doklad o hraničním pojištění? 

a) ano  

b) ne 

c) ano, ale jen v hraničním pásmu 

 

59. Je při provozu vozidla na pozemní komunikaci řidič povinen mít u sebe zelenou kartu nebo doklad 

o hraničním pojištění a je povinen ji předkládat? 

a) ano, a je povinen jej při kontrole předložit strážníku obecní policie 

b) ano, a je povinen na požádání jej předložit příslušníku Policie České republiky  

c) ne, nemusí s sebou tento doklad mít u sebe  

 

60. Plnění za škodu způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba 

a) poskytuje poškozenému Kancelář pojistitelů z garančního fondu  

b) hradí poškozenému pojišťovna, u které má uzavřeno pojištění odpovědnosti 

c) poskytuje poškozenému Ministerstvo financí cestou pojistitele 

 

61. Je-li provozováno tuzemské vozidlo bez pojištění odpovědnosti?  

a) je vlastník vozidla povinen uhradit Kanceláři příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo 

provozováno  

b) je vlastník vozidla povinen uhradit Kanceláři 50% příspěvku za dobu, po kterou bylo vozidlo 

provozováno v rozporu s tímto zákonem 

c) je vlastník vozidla povinen uhradit Kanceláři příspěvek jen za poslední rok provozování 

vozidla 

 

62. Taxislužba je  

a) veřejná silniční doprava, kterou se zajišťuje přeprava osob a jejich zavazadel osobními vozidly 

s obsaditelností nejvýše devíti osob včetně řidiče; přepravní služby taxislužbou se nabízejí a 

objednávky k přepravě se přijímají prostřednictvím řidiče na stanovištích taxislužby, na 

veřejně přístupných pozemních komunikacích a jiných veřejných prostranstvích nebo 

prostřednictvím dispečinku taxislužby 

b) osobní doprava pro soukromé potřeby, kterou se zajišťuje přeprava osob včetně jejich 

zavazadel vozidly určenými k přepravě více než 9 osob včetně řidiče a která je linkovou 

osobní dopravou nebo příležitostnou osobní silniční dopravou 



c) osobní doprava pro cizí potřeby, kterou se zajišťuje přeprava osob včetně jejich zavazadel 

vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče a která není linkovou osobní 

dopravou, mezinárodní kyvadlovou dopravou nebo příležitostnou osobní silniční dopravou  

 

63. Tuzemský dopravce je povinen 

a) provozovat silniční dopravu vozidlem, kterému byla přidělena státní poznávací značka České 

republiky a které je zapsáno v registru silničních vozidel  

b) zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se podrobila pravidelné lékařské 

prohlídce a je podle této prohlídky k řízení motorových vozidel zdravotně způsobilá 

c) zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se zúčastnila školení řidičů 

z povolání a úspěšně absolvovala přezkoušení z pravidel silničního provozu 

 

64. Podnikatel v silniční dopravě je povinen zajistit, aby 

a) práce řidiče vozidla určeného pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče vykonávala pouze 

osoba bezúhonná 

b) práce řidiče vozidla určeného pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče vykonávala pouze 

osoba spolehlivá 

c) práce řidiče vozidla určeného pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče vykonávala pouze 

osoba spolehlivá a bezúhonná 

 

65. Za spolehlivého se pro účely  zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů, nepovažuje ten 

a) které byla v posledních třech letech odejmuta koncese nebo povolení k provozování silniční 

dopravy pro cizí potřeby z důvodů porušování povinností uložených právními předpisy 

souvisejícími s provozováním silniční dopravy 

b) komu byla v posledních 5 letech dvakrát uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt 

spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby 

c) komu byl v posledních 3 letech uložen správní trest za přestupek spáchaný při výkonu práce 

řidiče taxislužby spočívající v poškození cestujícího na ceně jízdného nebo porušení cenových 

předpisů  

 

66. Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba: 

a) starší 21 let a spolehlivá podle § 9 odst. 3 zákona o silniční dopravě 

b) starší 18 let a spolehlivá podle § 9 odst. 3 zákona o silniční dopravě 

c) která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby 

 

67. Kdo je oprávněn zadržet neplatný průkaz řidiče taxislužby? 

a) pouze osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru a příslušník Policie České 

republiky 
b) osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru, příslušník Policie České republiky 

nebo strážník obecní policie 

c) pouze osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru 

 

68. Kdo uděluje oprávnění řidiče taxislužby? 

a) dopravní úřad příslušný podle sídla podnikání dopravce 



b) dopravní úřad příslušný podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného 

povoleného pobytu žadatele 

c) kterýkoliv dopravní úřad 
 

69. Za spolehlivého se pro účely  zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů, nepovažuje ten 

a) komu byla v posledních 12 měsících za neumožnění kontroly nebo státního odborného 

dozoru v taxislužbě v souvislosti s výkonem práce řidiče taxislužby uložena sankce za 

přestupek nebo jiný správní delikt nebo pořádková pokuta  

b) komu byl v posledních 3 letech uložen správní trest  za přestupek  spáchaný při výkonu práce 

řidiče taxislužby spočívající v neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru 

c) komu byla v posledních 24 měsících za neumožnění kontroly uložena sankce za přestupek 

nebo jiný správní delikt nebo pořádková pokuta 

 

70. Kdy musí řidič taxislužby pořídit jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě obsahující 

předepsané náležitosti? 

a) pokud o to cestující požádá 

b) ihned po ukončení přepravy 

c) na konci probíhajícího dne 

 

71. Kdy musí řidič taxislužby vydat cestujícímu doklad o zaplacení jízdného pořízený jako výstup z 

tiskárny taxametru obsahující předepsané náležitosti? 

a) podle uvážení 

b) ihned po ukončení přepravy 

c) na požádání cestujícího 
 

72. Za spolehlivého se pro účely  zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů, nepovažuje ten 

a) kdo byl odsouzen za úmyslný trestný čin těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, rvačky, 

zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupeže, vydírání, znásilnění, krádeže, 

velezrady nebo podvodu  

b) kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví, 

ublížení na zdraví, rvačky, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupeže, 

braní rukojmí, vydírání, znásilnění, sexuálního nátlaku, krádeže nebo podvodu, pokud se na 

něho nehledí, jako by nebyl odsouzen  

c) kdo byl pravomocně odsouzen za nedbalostní trestný čin těžkého ublížení na zdraví, ublížení 

na zdraví, rvačky, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupeže, krádeže 

nebo podvodu, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen 

 

73. Jaké podmínky musí žadatel o udělení oprávnění řidiče taxislužby splňovat? 

a) starší 21 let a spolehlivý podle § 9 odst. 3 

b) starší 23 let a spolehlivý podle § 9 odst. 3 

c) starší 18 let a spolehlivý podle § 9 odst. 3 

 

 

 



74. Řidič je k výkonu práce řidiče taxislužby povinen užít vozidlo: 

a) u kterého je dopravce zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla v registru vozidel podle 

zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích 

b) které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby pro dopravce, k němuž má pracovněprávní 

vztah 

c) kategorie L nebo M1 podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních 

komunikacích 

 

75. Při poskytování přepravy vozidlem cestujícího je řidič taxislužby povinen: 

a) ihned po ukončení přepravy vydat cestujícímu doklad o přepravě 

b) mít u sebe průkaz řidiče taxislužby a doklad o oprávnění dopravce k podnikání 

c) mít u sebe průkaz řidiče taxislužby, doklad o oprávnění dopravce k podnikání mít u sebe 

nemusí 
 

76. Při nabízení a poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících, vozidlem taxislužby je 

řidič taxislužby povinen: 

a) mít u sebe průkaz řidiče taxislužby a doklad o oprávnění dopravce k podnikání 

b) mít ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby tak, aby ho mohl ihned ukázat, pokud o to 

cestující požádá 

c) mít ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby tak, aby byl z místa cestujícího viditelný a 

čitelný 

 

77. Řidič taxislužby nesmí užít vozidlo taxislužby, je-li toto vozidlo označeno svítilnou podle § 21 odst. 

3 písm. c) bodu 1 zákona o silniční dopravě, nápisem TAXI nebo jiným způsobem zaměnitelným s 

tímto označením: 

a) k nabízení nebo poskytování přepravy na základě předchozí písemné smlouvy, včetně 

činností s tím souvisejících, nebo k jinému účelu než k provozování taxislužby 

b) pouze k nabízení nebo poskytování přepravy na základě předchozí písemné smlouvy, včetně 

činností s tím souvisejících 

c) pouze k jinému účelu než k provozování taxislužby 

 

78. Řidič vozidla taxislužby smí při výkonu práce řidiče taxislužby užít vozidlo taxislužby, které není 

vybaveno taxametrem: 

a) k provozování taxislužby 

b) k poskytování přepravy na základě předchozí písemné smlouvy 

c) k provozování taxislužby i k poskytování přepravy na základě předchozí písemné smlouvy 
 

79. Za spolehlivého se pro účely  zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů, nepovažuje ten 

a) komu byl uložen správní trest nebo trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu práce 

řidiče taxislužby, a to po dobu výkonu tohoto trestu  

b) kdo se v posledních třech letech opakovaně dopustil jednání, za které mu byla pravomocně 

uložena sankce za porušení právních předpisů souvisejících s provozováním silniční dopravy 

s výjimkou sankce za spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

c) komu byla v posledních třech letech odejmuta koncese nebo povolení k provozování silniční 

dopravy pro cizí potřeby z důvodů porušování povinností uložených právními předpisy 

souvisejícími s provozováním silniční dopravy 



80. Při výkonu práce řidiče taxislužby je řidič vozidla taxislužby, které je vybaveno taxametrem, 

povinen: 

a) pořídit jako výstup z tiskárny taxametru všechny záznamy o přepravě na konci probíhajícího 

dne  

b) řádně obsluhovat taxametr a zajistit zaznamenání skutečného průběhu přepravy, pokud se 

s cestujícím před zahájením přepravy nedohodnou na ceně přepravy 

c) řádně obsluhovat taxametr a zajistit zaznamenání skutečného průběhu přepravy 

 

81. Při nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících („klasická taxislužba“), 

mimo poskytování přepravy na základě předchozí písemné smlouvy („smluvní taxislužba“), musí 

být vozidlo taxislužby vybaveno: 

a) aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby, měřicí sestavou taxametru, knihou 

taxametru a záznamy o přepravě 

b) pouze aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby, měřicí sestavou taxametru a knihou 

taxametru 

c) všemi smlouvami, na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni prováděna, nebo 

jejich kopiemi 
 

82. Za spolehlivého se pro účely  zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů, nepovažuje ten 

a) komu byla v posledních 2 letech dvakrát uložena sankce za jiný správní delikt spáchaný při 

výkonu práce řidiče taxislužby spočívající v nevedení záznamu o provozu vozidla 

b) které byl soudem za spáchání trestného činu uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu 

řízení motorových vozidel, jehož výkon skončil v posledních 3 letech 

c) c)komu byl v posledních 3 letech uložen správní trest za přestupek spáchaný při výkonu práce 

řidiče taxislužby spočívající v nepořízení záznamu o přepravě 

 

83. Za spolehlivého se pro účely  zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů, nepovažuje ten 

a) kdo se v posledních 5 letech opakovaně dopustil jednání, za které mu byla pravomocně 

uložena sankce za porušení právních předpisů souvisejících s provozováním silniční dopravy 

s výjimkou sankce za spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

b) komu byl v posledních 3 letech uložen správní trest za přestupek spáchaný při výkonu práce 

řidiče taxislužby spočívající v nevydání dokladu o zaplacení jízdného 

c) kdo se v posledních 12 měsících opakovaně dopustil jednání, za které mu byla uložena sankce 

za porušení právních předpisů souvisejících s provozováním silniční dopravy  

 

84. Za spolehlivého se pro účely  zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů, nepovažuje ten 

a) komu byl v posledních 2 letech uložen správní trest za přestupek spočívající v řízení vozidla 

bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v 

takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě 

pod jejich vlivem  

b) komu byla v posledních 3 letech uložena sankce za přestupek nebo správní delikt spočívající v 

řízení vozidla po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po požití alkoholického 

nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem 



c) komu byl v posledních 5 letech uložen trest za trestný čin spočívající v řízení vozidla po požití 

alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky  

 

85. Za spolehlivého se pro účely  zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů, nepovažuje ten 

a) komu byla v posledních 3 letech uložena sankce za přestupek nebo správní delikt spočívající v 

řízení vozidla po požití alkoholického nápoje nebo v takové době po požití alkoholického 

nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem 

b) komu byla v posledních 12 měsících uložena sankce za správní delikt spočívající v řízení 

vozidla po požití alkoholického nápoje nebo psychotropní látky 

c) komu byl v posledních 2 letech uložen správní trest za přestupek spočívající v řízení vozidla ve 

stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné 

návykové látky  

 

86. Za spolehlivého se pro účely  zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů, nepovažuje ten 

a) komu byla v posledních 3 letech uložena sankce za přestupek spočívající v odmítnutí podrobit 

se vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou  

b) kdo se v posledních 12 měsících opakovaně dopustil jednání, za které mu byla uložena sankce 

za porušení právních předpisů souvisejících s provozováním silniční dopravy 

c) komu byl v posledních 2 letech uložen správní trest za přestupek spočívající v odmítnutí 

podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou 

látkou 

 

87. Dopravce smí provozovat taxislužbu pouze vozidlem, které 

a) je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby  

b) od jehož první registrace neuplynula doba delší než 6 let 

c) je vedeno v registru silničních motorových vozidel 

 

88. Dopravce smí provozovat taxislužbu pouze vozidlem, které 

a) zapůjčila leasingová společnost 

b) poskytla přepravovaná osoba pro účely své přepravy  

c) je pronajato na základě předchozí objednávky 

 

89. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit, aby při nabízení 

nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících 

a) práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která s dopravcem uzavřela smlouvu o provedení 

díla podle zvláštního právního předpisu 

b) práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je v základním pracovněprávním vztahu 

s dopravcem, není-li touto osobou dopravce nebo spolupracující manžel nebo registrovaný 

partner  

c) práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem koncese a má s dopravcem 

podepsanou smlouvu o provozování taxislužby 

 



90. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit, aby při nabízení 

nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících 

a) práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem výpisu ze živnostenského rejstříku 

b) práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem koncese 

c) práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby  

 

91. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit, aby při nabízení 

nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících 

a) bylo vozidlo taxislužby vybaveno aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby  

b) bylo vozidlo příležitostné osobní silniční dopravy vybaveno kopií záznamu objednávky  

c) bylo vozidlo taxislužby vybaveno záznamem o době řízení vozidla, bezpečnostních 

přestávkách a době odpočinku 

 

92. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit, aby při nabízení 

nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících 

a) vozidlo taxislužby bylo viditelně a čitelně označeno střešní svítilnou s nápisem TAXI, jménem 

a příjmením a názvem dopravce umístěným na vozidle tak, aby měl cestující možnost 

seznámit se s tímto údajem po nastoupení do vozidla 

b) vozidlo taxislužby bylo viditelně a čitelně označeno střešní svítilnou žluté barvy s nápisem 

TAXI na její přední a zadní straně a jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou nebo 

názvem dopravce umístěným na vozidle tak, aby měl cestující možnost seznámit se s tímto 

údajem před jednáním o přepravě s řidičem taxislužby 

c) vozidlo taxislužby bylo označeno nápisem TAXI, jménem a příjmením, popřípadě obchodní 

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

se s tímto údajem před jednáním o přepravě s řidičem taxislužby 

 

93. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit, aby při nabízení 

nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících 

a) bylo vozidlo vybaveno úředně ověřeným a zaplombovaným taxametrem, jehož nedílnou 

součástí je tiskárna a paměťová jednotka schopná uchovávat denní a měsíční zaznamenané 

hodnoty o provozu vozidla alespoň po dobu pěti let ode dne jejich záznamu 

b) vozidlo taxislužby bylo vybaveno taxametrem, knihou taxametru a záznamy o přepravě 

z právě probíhajícího dne nebo záznamem o přepravě z poslední poskytnuté přepravy, pokud 

v právě probíhajícím dni nebyla vozidlem taxislužby žádná přeprava uskutečněna 

c) vozidlo taxislužby bylo vybaveno taxametrem, knihou taxametru, záznamy o přepravě z právě 

probíhajícího dne a záznamem o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku 

 

94. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit, aby při nabízení 

nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících 

a) byly v taxametru nastaveny údaje podle podmínek stanovených dopravcem 

b) byly v taxametru nastaveny údaje a hodnoty odpovídající skutečnosti 

c) byly v taxametru nastaveny hodnoty odpovídající požadavku cestujícího 

 



95. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit, aby při nabízení 

nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících 

a) zobrazované údaje z taxametru byly čitelné a viditelné z místa přepravované osoby 

b) zobrazované údaje z taxametru byly čitelné a viditelné z místa řidiče 

c) zobrazované údaje z taxametru byly čitelné a viditelné pro pracovníky dopravního úřadu 

 

96. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit, aby při nabízení 

nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících 

a) řidič taxislužby řádně obsluhoval taxametr a po ukončení jízdy bez vyzvání vydal cestujícímu 

doklad o výši jízdného 

b) řidič taxislužby používal taxametr, a aby při zahájení přepravy přepnul taxametr do provozní 

polohy „Jízdné“ 

c) řidič taxislužby řádně obsluhoval taxametr a zajistil zaznamenání skutečného průběhu 

přepravy 

 

97. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit, aby při nabízení 

nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících 

a) řidič taxislužby ihned po ukončení přepravy pořídil jako výstup z tiskárny taxametru záznam o 

přepravě  

b) objednávka přepravní služby byla předem zaznamenána do evidenční knihy objednávek a 

zajistit, aby kopie záznamu objednávky byla umístěna ve vozidle 

c) řidič taxislužby řádně obsluhoval taxametr a po ukončení jízdy vydal cestujícímu doklad o výši 

jízdného 

 

98. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit, aby při nabízení 

nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících 

a) řidič taxislužby řádně obsluhoval taxametr a po ukončení jízdy bez vyzvání vydal cestujícímu 

doklad o výši jízdného 

b) bylo vozidlo taxislužby vybaveno záznamem o době řízení vozidla, bezpečnostních 

přestávkách a době odpočinku 

c) řidič taxislužby cestujícímu vydal doklad o zaplacení jízdného pořízený jako výstup z tiskárny 

taxametru, pokud o něj cestující požádá 

 

99. Dopravce je povinen zajistit, aby v den, kdy je vozidlem taxislužby poskytována přeprava na 

základě předchozí písemné smlouvy 

a) objednávka přepravní služby byla předem zaznamenána do evidenční knihy objednávek a 

zajistit, aby kopie záznamu objednávky byla umístěna ve vozidle 

b) bylo toto vozidlo vybaveno všemi smlouvami, na jejichž základě je přeprava v právě 

probíhajícím dni prováděna, nebo jejich kopiemi 

c) aby byla kopie záznamu objednávky umístěna ve vozidle 

 

100. Přepravní smlouva musí obsahovat 

a) údaje o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy a ceně za přepravu nebo způsob 

jejího určení a nesmí být uzavřena ve vozidle taxislužby nebo na jiném místě bezprostředně 

před zahájením přepravy 



b) údaje o vozidle dopravce, státní poznávací značku, tovární značku vozidla a jeho barvu 

c) údaje o datu, trase přepravy a ceně za přepravu a smí být uzavřena ve vozidle taxislužby 

nebo i na jiném místě bezprostředně před zahájením přepravy 

 

101. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby 

a) smí stejným vozidlem souběžně nabízet nebo poskytovat přepravu na základě předchozí 

písemné smlouvy 

b) nesmí stejným vozidlem souběžně nabízet nebo poskytovat přepravu na základě předchozí 

písemné smlouvy a přepravu bez této smlouvy 

c) nesmí stejným vozidlem souběžně nabízet nebo poskytovat přepravu na základě předchozí 

písemné smlouvy, pokud není vozidlo označeno nápisem TAXI 

 

102. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen 

a) vést záznamy o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a tyto 

záznamy uchovávat nejméně po dobu 1 roku od ukončení přepravy 

b) vést objednávky přepravní služby a uchovávat je po dobu pěti let od ukončení přepravy, k níž 

se vztahují 

c) vést záznamy o provozu vozidla taxislužby, tyto záznamy spolu se záznamy o přepravě a 

smlouvami uchovávat nejméně po dobu 1 roku od ukončení přepravy 

 

103. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen 

a) zajistit, aby v době, kdy není s vozidlem taxislužby poskytována přeprava na základě 

předchozí písemné objednávky, včetně činností s tím souvisejících, nebo je vozidlo taxislužby 

použito k jinému účelu než k provozování taxislužby, nebylo označeno způsobem 

zaměnitelným s označením vozidel taxislužby 

b) zajistit, aby v době, kdy je s vozidlem taxislužby poskytována přeprava na základě předchozí 

písemné smlouvy, včetně činností s tím souvisejících nebo je vozidlo taxislužby použito k 

jinému účelu než k provozování taxislužby, nebylo označeno svítilnou s nápisem TAXI nebo 

jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením 

c) zajistit, aby v době, kdy je s vozidlem cestujícího, včetně činností s tím souvisejících, nebo je 

vozidlo taxislužby použito k jinému účelu než k provozování taxislužby, nebylo označeno 

způsobem zaměnitelným s označením vozidel taxislužby 

 

104. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem cestujícího,  je povinen zajistit,  aby práci řidiče 

taxislužby vykonávala osoba, která 

a) je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce nebo 

spolupracující manžel nebo registrovaný partner 

b) má s dopravcem uzavřenou smlouvu o provedení díla nebo se jedná o registrovaného 

partnera  

c) je v základním pracovněprávním vztahu s provozovatelem, nebo se spolupracujícím 

manželem nebo registrovaným partnerem 

 

105. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem cestujícího, je povinen zajistit, aby práci řidiče 

taxislužby vykonávala osoba, která 

a) je držitelem průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby 



b) je držitelem oprávnění řidiče taxislužby 

c) je držitelem příslušné koncese 

 

106. Dopravní úřad zapíše vozidlo do evidence vozidel taxislužby na základě žádosti dopravce, 

pokud 

a) jde o vozidlo kategorie M nebo N1 

b) jde o vozidlo kategorie LM nebo M2 

c) jde o vozidlo kategorie L nebo M1  

 

107. Dopravní úřad zapíše vozidlo do evidence vozidel taxislužby na základě žádosti dopravce 

a) pokud je dopravce zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla v registru vozidel podle 

zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích 

b) pokud provozovatel prokáže, že má uzavřenou smlouvu s leasingovou společností o 

pronájmu uvedeného vozidla  

c) pokud je řidič vozidla zapsán jako vlastník nebo majitel vozidla v registru vozidel podle 

zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích 

 

108. Dopravní úřad zapíše vozidlo do evidence vozidel taxislužby na základě žádosti dopravce, 

pokud 

a) vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce 

b) vozidlo není evidováno pro jiného provozovatele taxislužby 

c) vozidlo je evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce 

 

109. Dopravní úřad zapíše vozidlo do evidence vozidel taxislužby na základě žádosti dopravce, 

pokud 

a) vozidlo bylo vyřazeno z evidence vozidel taxislužby před více než třemi roky 

b) vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu uvedeného 

v odstavci 5 písm. d) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění 

c) vozidlo nebylo v posledních dvou letech vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu 

uvedeného v odstavci 5 písm. d) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění 

 

110. Pokud dopravce pozbude oprávnění k provozování silniční motorové dopravy osobní malými 

vozidly 

a) dopravní úřad tuto skutečnost poznamená do technického průkazu silničního vozidla 

b) dopravní úřad tuto skutečnost oznámí příslušnému živnostenskému úřadu 

c) dopravní úřad vyřadí vozidlo z evidence vozidel taxislužby 

 

111. Dopravní úřad vyřadí vozidlo z evidence vozidel taxislužby  

a) pokud o to dopravce požádá 

b) pokud není technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích 

c) údaje o vozidle dopravce nesouhlasí s údaji v evidenci např. státní poznávací značka, tovární 

značka vozidla a jeho barva 

 

 

 



112. Dopravní úřad vyřadí vozidlo z evidence vozidel taxislužby, pokud 

a) byl dopravci pravomocně uložen správní trest za přestupek, kdy dopravce nezajistí, 

aby vozidlem taxislužby, které je pro něj zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, neprovozovala 

taxislužbu jiná osoba, kterého se dopustil ve vztahu k tomuto vozidlu  

b) byl dopravci pravomocně uložen správní trest za přestupek, kdy dopravce neoznámí změnu 

údajů o taxametru a paměťové jednotce taxametru, kterého se dopustil ve vztahu k tomuto 

vozidlu  

c) dopravci byla pravomocně uložena sankce za správní delikt, kdy nezajistil, aby vozidlem 

taxislužby, neprovozovala taxislužbu osoba, které byl odebrán řidičský průkaz 

 

113. Obec je oprávněna 

a) nařízením stanovit řidiči taxislužby jako podmínku pro zahájení nebo nabízení přepravy na 

území obce povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu nebo právních předpisů 

upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele 

b) obecně závaznou vyhláškou stanovit řidiči taxislužby jako podmínku pro zahájení nebo 

nabízení přepravy na území obce povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu, obsluhy 

taxametru nebo právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu 

spotřebitele  

c) rozhodnutím stanovit dopravci jako podmínku pro zahájení přepravy na území obce 

povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu, obsluhy taxametru nebo právních předpisů 

upravujících provozování taxislužby  

 

114. Obec je oprávněna 

a) nařízením stanovit řidiči taxislužby povinnost mít při provozování taxislužby na území obce u 

sebe osvědčení o udělení řidičského oprávnění a stanovit způsob provádění zkoušky 

b) rozhodnutím stanovit dopravci povinnost mít při provozování taxislužby na území obce u 

sebe osvědčení o udělení průkazu řidiče taxislužby a stanovit vzor osvědčení o složení 

zkoušky 

c) obecně závaznou vyhláškou stanovit řidiči taxislužby povinnost mít při provozování taxislužby 

na území obce u sebe osvědčení o složení zkoušky a stanovit způsob provádění zkoušky, dobu 

platnosti a vzor osvědčení o složení zkoušky 

 

115. Osvědčení o složení zkoušky 

a) je veřejnou listinou 

b) není veřejnou listinou 

c) je dokladem totožnosti řidiče taxislužby 

 

116. Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba 

a) která je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny 

b) která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby 

c) která je držitelem povolení vydaného dopravním úřadem 

 

117. Kdo uděluje oprávnění řidiče taxislužby 

a) na žádost Ministerstvo dopravy, pokud je žadatel starší 21 let a spolehlivý 



b) na žádost dopravní úřad příslušný podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo 

jiného povoleného pobytu žadatele, pokud je žadatel starší 21 let a spolehlivý  

c) na žádost živnostenský úřad, podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného 

povoleného pobytu žadatele, pokud je žadatel starší 21 let a spolehlivý 

 

118. Co je třeba k žádosti o udělení oprávnění řidiče taxislužby přiložit  

a) profesní životopis 

b) fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech  

c) výpis z Rejstříku trestů a výpis z evidenční karty řidiče, ne starší 3 měsíců 

 

119. Oprávnění řidiče taxislužby se uděluje 

a) na dobu 5 let 

b) na dobu neurčitou 

c) na dobu 10 let 

 

120. Průkaz řidiče taxislužby  

a) je veřejnou listinou 

b) není veřejnou listinou 

c) nahrazuje doklad totožnosti  

 

121. Pokud dopravní úřad žádosti o udělení oprávnění řidiče taxislužby vyhoví 

a) vydá písemné rozhodnutí a po nabytí právní moci průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby 

b) rozhodne o vydání oprávnění řidiče taxislužby 

c) vydá místo písemného vyhotovení rozhodnutí průkaz řidiče taxislužby 

 

122. V jakých případech odejme dopravní úřad oprávnění řidiče taxislužby? 

a) pokud řidič taxislužby přestane být bezúhonným 

b) pokud řidič taxislužby přestane vykonávat profesi řidiče taxislužby 

c) pokud řidič taxislužby přestane být spolehlivým  

 

123. Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození průkazu řidiče taxislužby 

a) je jeho držitel povinen oznámit živnostenskému úřadu 

b) je jeho držitel povinen oznámit dopravnímu úřadu nejpozději do 7 dnů 

c) je jeho držitel povinen neprodleně oznámit dopravnímu úřadu 

 

124. Průkaz řidiče taxislužby pozbývá platnosti 

a) uplynutím 7 let od doby, na kterou bylo řidiči taxislužby uděleno oprávnění  

b) uplynutím doby, na kterou bylo řidiči taxislužby uděleno oprávnění řidiče taxislužby  

c) nepozbývá platnosti, je uděleno na dobu neurčitou 

 

125. Průkaz řidiče taxislužby pozbývá platnosti 

a) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby 

b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění 

c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení oprávnění řidiče taxislužby 

 



126. Průkaz řidiče taxislužby pozbývá platnosti 

a) dnem, kdy řidič taxislužby nahlásil dopravnímu úřadu jeho ztrátu, zničení, odcizení nebo 

poškození 

b) uplynutím 3 dnů ode dne, kdy řidič taxislužby nahlásil dopravnímu úřadu jeho ztrátu, zničení, 

odcizení nebo poškození 

c) dnem, kdy dopravní úřad vydal rozhodnutí o jeho ztrátě, zničení, odcizení nebo poškození 

 

127. Kdo je oprávněn zadržet průkaz řidiče taxislužby? 

a) osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru nebo příslušník Policie České republiky 

pokud má důvodné pochybnosti o tom, zda je řidič taxislužby bezúhonný nebo pokud je 

průkaz neplatný 

b) osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru, příslušník Policie České republiky 

nebo strážník obecní policie, pokud má důvodné pochybnosti o tom, zda je řidič taxislužby 

spolehlivý nebo pokud je průkaz neplatný 

c) osoba pověřená výkonem státní kontroly, pracovník živnostenského úřadu, příslušník Policie 

České republiky nebo strážník obecní policie, pokud má důvodné podezření, že se řidič 

dopustil přestupku  

 

128. Řidič je k výkonu práce řidiče taxislužby povinen užít 

a) vozidlo taxislužby, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby a pokud není sám 

dopravcem, tak pro dopravce, k němuž má vztah jako osoba, která je s ním 

v pracovněprávním vztahu  

b) vozidlo taxislužby, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby pro něj, pokud je sám 

dopravcem nebo pro dopravce, k němuž má vztah jako osoba, která je s ním v základním 

pracovněprávním vztahu nebo spolupracující manžel nebo registrovaný partner  

c) vozidlo taxislužby, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby pro dopravce a pokud je sám 

dopravcem, tak nemusí být v této evidenci zapsáno, případně k dopravci, k němuž má vztah 

jako osoba, která je s ním v základním pracovněprávním vztahu nebo registrovaný partner 

 

129. Řidič je k výkonu práce řidiče taxislužby povinen užít 

a) vozidlo leasingové společnosti 

b) vozidlo cestujícího  

c) vozidlo přepravní společnosti 

 

130. Je při poskytování přepravy vozidlem cestujícího řidič taxislužby povinen mít u sebe průkaz 

řidiče taxislužby 

a) ano  

b) ne 

c) jen na území obce 

 

131. Při nabízení a poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících, vozidlem taxislužby 

a) je řidič taxislužby povinen mít ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby tak, aby byl z místa 

cestujícího viditelný a čitelný 

b) je dopravce povinen zajistit, aby byl ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby tak, aby byl 

umístěn na viditelném místě 



c) je řidič povinen mít ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby tak, aby byl umístěn na 

palubní desce před sedadlem spolujezdce 

 

132. Při výkonu práce řidiče taxislužby je řidič vozidla taxislužby, které je vybaveno taxametrem, 

povinen 

a) řádně obsluhovat taxametr a zajistit zaznamenání skutečného průběhu přepravy 

b) vést záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku 

c) zajistit, aby vozidlo taxislužby bylo při výkonu taxislužby vybaveno úředně ověřeným a 

zaplombovaným taxametrem  

 

133. Při výkonu práce řidiče taxislužby je řidič vozidla taxislužby, které je vybaveno taxametrem, 

povinen 

a) uchovávat denní a měsíční zaznamenané hodnoty o provozu vozidla alespoň po dobu pěti let 

ode dne jejich záznamu 

b) ihned po ukončení přepravy pořídit jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě 

obsahující předepsané náležitosti 

c) po ukončení jízdy bez vyzvání vydat cestujícímu nepoškozený a čitelný doklad o výši jízdného  

 

134. Při výkonu práce řidiče taxislužby je řidič vozidla taxislužby, které je vybaveno taxametrem, 

povinen 

a) vydat cestujícímu doklad o výši jízdného z tiskárny taxametru 

b) vydat cestujícímu doklad o zaplacení jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru 

obsahující předepsané náležitosti, pokud o doklad cestující požádá 

c) po ukončení jízdy bez vyzvání vydat cestujícímu nepoškozený a čitelný doklad o výši jízdného 

pořízený jako výstup z tiskárny taxametru 

 

135. Státní správu podle zákona o silniční dopravě 

a) vykonává Ministerstvo dopravy a dopravní úřady 

b) vykonává Ministerstvo dopravy a živnostenské úřady 

c) vykonává Ministerstvo financí a dopravní úřady 

 

136. Dopravními úřady ve věcech taxislužby jsou 

a) magistráty statutárních měst a živnostenské úřady obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností  

b) Magistrát hlavního města Prahy, magistráty statutárních měst a obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností  

c) Magistrát hlavního města Prahy a krajské úřady  

 

137. Místní příslušnost dopravního úřadu určuje 

a) podle sídla účastníka řízení, jde-li o právnickou osobu nebo místa podnikání účastníka řízení, 

jde-li o fyzickou osobu 

b) podle sídla účastníka řízení, jde-li o fyzickou osobu, nebo místa podnikání účastníka řízení, 

jde-li o právnickou osobu 

c) podle sídla provozovny, jde-li o právnickou osobu, nebo místa pobytu na území ČR, jde-li o 

fyzickou osobu 



138. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) vykonává práci řidiče taxislužby bez oprávnění řidiče taxislužby  

b) vykonává práci řidiče taxislužby bez řidičského oprávnění 

c) vykonává práci řidiče taxislužby bez svolení živnostenského úřadu 

 

139. Řidič taxislužby se dopustí přestupku tím, že 

a) uzavřel objednávku přepravní služby bez zaznamenání do evidenční knihy objednávek 

b) uzavře smlouvu ve vozidle nebo jiném místě, bezprostředně před zahájením přepravy  

c) uzavře písemnou objednávku před zahájením přepravy 

 

140. Řidič taxislužby se dopustí přestupku tím, že 

a) neodevzdá oprávnění řidiče taxislužby dopravnímu úřadu do 7 dnů ode dne pozbytí jeho 

platnosti 

b) neodevzdá průkaz řidiče taxislužby dopravnímu úřadu do 3 dnů ode dne pozbytí jeho 

platnosti 

c) neodevzdá průkaz řidiče taxislužby dopravnímu úřadu do 7 dnů ode dne pozbytí jeho 

platnosti 

 

141. Řidič taxislužby se dopustí přestupku tím, že 

a) při poskytování přepravy vozidlem cestujícího u sebe nemá průkaz řidiče taxislužby 

b) při poskytování přepravy vozidlem cestujícího u sebe nemá knihu taxametru  

c) při poskytování přepravy vozidlem cestujícího u sebe nemá osvědčení řidiče taxislužby 

 

142. Řidič taxislužby se dopustí přestupku tím, že 

a) při nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících, vozidlem 

taxislužby nemá ve vozidle umístěno osvědčení řidiče taxislužby  

b) při nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících, vozidlem 

taxislužby nemá ve vozidle potvrzení o absolvování školení řidičů z povolání 

c) při nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících, vozidlem 

taxislužby nemá ve vozidle umístěn průkaz řidiče taxislužby tak, aby byl z místa cestujícího 

viditelný a čitelný  

 

143. Řidič taxislužby se dopustí přestupku tím, že 

a) neprovede ihned po ukončení přepravy zápis do knihy taxametru 

b) nevede záznam o době řízení, době bezpečnostních přestávek a době odpočinku 

c) řádně neobsluhuje taxametr nebo nezajistí zaznamenání skutečného průběhu přepravy 

 

144. Řidič taxislužby se dopustí přestupku tím, že 

a) nepořídí ihned po ukončení přepravy jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě 

obsahující předepsané náležitosti 

b) neprovede ihned po ukončení přepravy zápis do knihy taxametru 

c) nepořídí ihned po ukončení přepravy záznam o době řízení, době bezpečnostních přestávek a 

době odpočinku 

 

 



145. Řidič taxislužby se dopustí přestupku tím, že 

a) na požádání vydá cestujícímu doklad o zaplacení jízdného 

b) nevydá na požádání cestujícímu doklad o zaplacení jízdného pořízený jako výstup z tiskárny 

taxametru obsahující předepsané náležitosti 

c) nevydá na požádání cestujícímu doklad o zaplacení jízdného na náhradním pokladním 

dokladu 

 

146. Za přestupek lze řidiči taxislužby uložit zákaz činnosti 

a) od 6 měsíců do 2 let  

b) až na 2 roky 

c) do 6 měsíců 

 

147. Kdo je oprávněn vybírat kauce? 

a) orgány Policie České republiky nebo celní úřady při provádění kontroly  

b) dopravní úřady nebo obecní policie při provádění kontroly 

c) orgány Policie České republiky nebo živnostenské úřady při provádění kontroly 

 

148. Pro účely vybírání kaucí při kontrole 

a) řidič nezastupuje dopravce 

b) řidič zastupuje jen sám sebe 

c) řidič vždy zastupuje dopravce 

 

149. Nesloží-li řidič požadovanou kauci 

a) jsou orgány Policie České republiky nebo celní úřady oprávněny přikázat řidiči jízdu na 

nejbližší, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích, vhodné místo 

k odstavení vozidla, zakázat pokračování v jízdě a zadržet řidiči doklady k vozidlu  

b) jsou dopravní úřady nebo obecní policie oprávněny přikázat řidiči jízdu na vhodné místo 

k odstavení vozidla, zadržet řidiči doklady k vozidlu a zakázat pokračování v jízdě 

c) nejsou orgány Policie České republiky nebo živnostenské úřady oprávněny přikázat řidiči jízdu 

na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla, zadržet řidiči doklady k vozidlu a zakázat 

pokračování v jízdě 

 

150. Je-li kontrolním orgánem řidiči přikázána jízda na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla 

a) náklady spojené s jízdou vozidla do místa odstavení jdou k tíži kontrolního orgánu 

b) náklady spojené s jízdou vozidla do místa odstavení, náklady spojené s parkováním a náklady 

na zabránění v jízdě vozidla jdou k tíži dopravce 

c) náklady spojené s jízdou vozidla do místa odstavení a náklady na zabránění v jízdě vozidla 

jdou k tíži Ministerstva dopravy 

 

151. Nesloží-li řidič požadovanou kauci 

a) zakáže mu dopravní úřad nebo obecní policie v jízdě  

b) zabrání mu Policie České republiky nebo živnostenský úřad v jízdě použitím technického 

prostředku k zabránění odjezdu vozidla 

c) zabrání mu orgán Policie České republiky nebo celní úřad v jízdě použitím technického 

prostředku k zabránění odjezdu vozidla 



 

152. Nesloží-li řidič požadovanou kauci 

a) zabrání mu Policie České republiky nebo živnostenský úřad v jízdě tím, že mu odebere 

doklady 

b) zakáže orgán Policie České republiky nebo celní úřad řidiči pokračovat v jízdě a zadrží řidiči 

doklady k vozidlu a doklady související s prováděnou přepravou 

c) zabrání mu dopravní úřad nebo obecní policie v jízdě tím, že mu zadrží řidičský průkaz 

 

153. Nesloží-li řidič požadovanou kauci a vozidlo je odstaveno 

a) odpovědnost dopravce za vozidlo, náklad a přepravované osoby není jeho odstavením 

dotčena 

b) odpovědnost za vozidlo nese dopravce jen v případě, že je vlastníkem vozidla 

c) odpovědnost za vozidlo, náklad a přepravované osoby nese kontrolní orgán 

 

154. Byla-li složena kauce orgánu Police České republiky nebo celnímu úřadu 

a) příslušný správní orgán vydá rozhodnutí o vrácení odstaveného vozidla 

b) příslušný orgán Policie České republiky nebo celní úřad zajistí neprodleně uvolnění vozidla a 

vydá rozhodnutí o vrácení dokladů souvisejících s prováděnou přepravou 

c) orgán Policie České republiky nebo celní úřad zajistí neprodleně uvolnění vozidla nebo orgán 

Policie České republiky, celní úřad nebo správní orgán zajistí neprodleně vrácení dokladů 

k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou přepravou 

 

155. Příslušný orgán zajistí neprodlené vrácení dokladů k vozidlu a dokladů souvisejících s 

prováděnou přepravou, jestliže 

a) o uvolnění vozidla požádá leasingová společnost, jako provozovatel vozidla 

b) je vozidlo odstaveno po dobu delší než 15 dny a provozovatel vozidla prokáže, že začal 

splácet uloženou kauci 

c) správní řízení o správním deliktu podle zákona o silniční dopravě bylo pravomocně zastaveno 

 

156. Kauce se vrátí v plné výši, jestliže 

a) správní orgán neshledal důvody pro zahájení řízení o přestupku podle zákona o silniční 

dopravě  

b) dopravní úřad shledal důvody pro zahájení řízení o správním deliktu podle zákona o silniční 

dopravě 

c) správní orgán zahájil řízení o přestupku podle zákona o silniční dopravě a nařídil ústní jednání 

 

157. Kauce se vrátí v plné výši, jestliže 

a) řízení o přestupku podle zákona o silniční dopravě bylo pravomocně odloženo 

b) řízení o přestupku podle zákona o silniční dopravě bylo pravomocně zastaveno  

c) řízení o přestupku podle zákona o silniční dopravě bylo pravomocně ukončeno vydáním 

rozhodnutí 

 

158. Je-li v řízení o správním deliktu podle zákona o silniční dopravě uložena dopravci pokuta a 

povinnost k úhradě nákladů řízení,  

a) rozhodne živnostenský úřad o zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení 



b) rozhodne správní orgán o započtení složené kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů 

řízení 

c) rozhodne správní orgán o vrácení složené kauce  

 

159. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená pokuta a náklady řízení 

a) vrátí se dopravci část kauce zbývající po započtení kauce na zaplacení uložené pokuty a 

nákladů řízení 

b) zbývající část kauce se nevrací a je součástí rozpočtu obce 

c) zbývající část kauce se použije na zaplacení případných dalších uložených a nezaplacených 

pokut dopravce 

 

160. Jestliže správní orgán neshledá důvody pro zahájení řízení o správním deliktu podle zákona o 

silniční dopravě 

a) vyčká, až dopravce požádá o vrácení vybrané kauce  

b) do 15 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o tom uvědomí řidiče a vyzve 

ho ke sdělení potřebných údajů o bankovním účtu, na který lze kauci vrátit 

c) uvědomí o tom bez zbytečného odkladu dopravce a vyzve ho ke sdělení potřebných údajů o 

bankovním účtu, na který lze kauci vrátit 

 

161. Kauci nebo její zbývající část správní orgán příslušný k rozhodování v prvním stupni vrátí, a to  

a) do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, pokud mu byly známy potřebné údaje o 

bankovním účtu, na který lze kauci vrátit 

b) do 15 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, pokud mu byly ke dni nabytí 

právní moci rozhodnutí známy potřebné údaje o bankovním účtu, na který lze kauci vrátit  

c) bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí, pokud mu byly ke dni nabytí právní moci 

rozhodnutí známy potřebné údaje o bankovním účtu, na který lze kauci vrátit 

 

162. Kauci nebo její zbývající část správní orgán příslušný k rozhodování v prvním stupni vrátí, a to  

a) bezprostředně po nabytí právní moci rozhodnutí, kdy dopravce písemně sdělí tomuto 

správnímu orgánu potřebné údaje o bankovním účtu, na který lze kauci vrátit 

b) do 5 pracovních dne ode dne, kdy řidič písemně sdělí tomuto správnímu orgánu potřebné 

údaje o bankovním účtu, na který lze kauci vrátit 

c) do 15 pracovních dnů ode dne, kdy dopravce písemně sdělí tomuto správnímu orgánu 

potřebné údaje o bankovním účtu, na který lze kauci vrátit 

 

163. Kauce propadá 

a) jestliže dopravce nesdělí dopravnímu úřadu do 1 roku ode dne odeslání výzvy nebo vydání 

rozhodnutí potřebné údaje o bankovním účtu, na který lze kauci nebo její část vrátit 

b) jestliže řidič nesdělí finančnímu úřadu do 6 měsíců ode dne vydání rozhodnutí potřebné 

údaje o bankovním účtu, na který lze kauci nebo její část vrátit 

c) jestliže dopravce nesdělí živnostenskému úřadu do 2 let ode dne odeslání výzvy potřebné 

údaje o bankovním účtu, na který lze kauci nebo její část vrátit 

 

 

 



164. Kdo je příslušný k projednání správního deliktu v prvním stupni? 

a) dopravní úřad, v jehož správním obvodu byla provedena kontrola, na jejímž podkladě byl 

správní delikt zjištěn  

b) živnostenský úřad, na jehož území byla provedena kontrola a kde byl správní delikt zjištěn 

c) finanční úřad, v jehož územním obvodu byl správní delikt zjištěn 

 

165. Které orgány jsou oprávněny provádět kontrolu vozidel taxislužby? 

a) orgány Policie České republiky a obecní policie v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí 

silničního provozu  

b) orgány Policie České republiky v rámci státního odborného dozoru a celní úřady při 

odhalování přestupků a jiných správních deliktů na úseku taxislužby 

c) orgány Policie České republiky v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního 

provozu, celní úřady a obecní policie při odhalování přestupků a jiných správních deliktů na 

úseku taxislužby  

 

166. Řidič vozidla je povinen  

a) předložit orgánům Policie České republiky a celním úřadům doklady předepsané 

živnostenským zákonem, ale není povinen umožnit jim přístup k záznamovému zařízení  

b) předložit orgánům Policie České republiky a celním úřadům doklady předepsané zákonem o 

silniční dopravě a umožnit jim přístup k záznamovému zařízení 

c) předložit pracovníkům živnostenskému úřadu doklady předepsané zákonem o silniční 

dopravě a umožnit jim přístup k záznamovému zařízení 

 

167. Při nabízení nebo poskytování přepravy, včetně činností s tím souvisejících („klasická 

taxislužba“), mimo poskytování přepravy na základě předchozí písemné smlouvy („smluvní 

taxislužba“), musí být vozidlo taxislužby viditelně a čitelně označeno: 

a) střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně a přerušovaným 

černobílým pásem tvořeným střídavě obdélníky 90 x 50 mm, kdy pás začíná u předního 

okraje předních dveří a končí u zadního okraje zadních dveří 

b) střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně a jménem a 

příjmením, popřípadě obchodní firmou nebo názvem dopravce umístěným na vozidle tak, 

aby měl cestující možnost seznámit se s tímto údajem před jednáním o přepravě s řidičem 

taxislužby 

c) pouze střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně 

 

168. Při přepravě dítěte vozidlem taxislužby v obci: 

a) smí být dítě přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním 

pásem 

b) musí být dítě umístěno v dětské autosedačce 

c) nesmí být dítě přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním 

pásem 
 

169. Ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby zastavit řidič taxislužby: 

a) jen po dobu tří minut, a pokud tím neohrozí jiné účastníky provozu na pozemních 

komunikacích 

b) nesmí zastavit 



c) je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na 

pozemních komunikacích 
 

170. Smí řidič vozidla taxislužby oprávněn zastavovat ostatní vozidla? 

a) ne, není k tomu oprávněn, ani kdyby přepravované osoby při vystupování nebo nastupování 

ohrozily bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

b) ano, vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby přepravované osoby při nastupování 

nebo vystupování z vozidla vstoupily do vozovky 

c) ano, ale jen v případě, kdy přepravované osoby vystupují z vozidla 

 

171. Jsou osoby nastupující do vozidla taxislužby a vystupující z něj povinny řídit se pokyny řidiče 

tohoto vozidla? 

a) podle situace 

b) ne 

c) ano 
 

172. Řidič vozidla taxislužby: 

a) nesmí při přepravě osob ve vozidle kouřit 

b) smí při přepravě osob ve vozidle kouřit 

c) nesmí ve vozidle kouřit 

 

173. Řidič vozidla taxislužby: 

a) nemusí být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem 

b) je povinen být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, to neplatí, pokud veze 

zákazníky 

c) je povinen být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo 

povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu 

 

174. Řidič taxislužby nesmí zastavit a stát: 

a) na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním a za ním 

b) na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním a za ním 

c) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před 

nimi  

 

175. Při stání: 

a) musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy 

b) smí řidič vozidla stát po dobu nejdéle tří minut a nedojde-li k ohrožení provozu na pozemních 

komunikacích 

c) musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy 

 

176. Při zastavení: 

a) smí řidič vozidla zastavit po dobu nejdéle tří minut a nedojde-li k ohrožení provozu na 

pozemních komunikacích  

b) musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy 

c) musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy 
 

 



177. Záznam o provozu vozidla taxislužby obsahuje 

a) výrobce taxametru 

b) typ a výrobní číslo taxametru  

c) číslo knihy taxametru 

 

178. Záznam o provozu vozidla taxislužby obsahuje 

a) tovární značku vozidla taxislužby 

b) barvu vozidla taxislužby 

c) státní poznávací značku vozidla taxislužby 

 

179. Smí vjet vozidlo taxislužby do míst, která jsou označena svislou dopravní značkou č. B 1 

„Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech), doplněné o dodatkovou tabulku č. E 13 „Text“ s 

nápisem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“? 

a) ne 

b) jen když veze zákazníka 

c) ano 

 

180. Smí vjet vozidlo taxislužby do míst, která jsou označena svislou dopravní značkou č. B 1 

„Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech), doplněné o dodatkovou tabulku č. E 13 „Text“ s 

nápisem „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“? 

a) ne 

b) jen když veze zákazníka 

c) ano 
 

181. Záznam o provozu vozidla taxislužby obsahuje 

a) součet kilometrů ujetých při provozování taxislužby za kalendářní měsíc 

b) součet kilometrů ujetých mimo provozování taxislužby ze dne, k němuž se zaznamenané 

denní hodnoty o provozu vozidla taxislužby vztahují 

c) součet kilometrů ujetých mimo provozování taxislužby za poslední týden 

 

182. Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat: 

a) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti 

b) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem vázané výdělečné činnosti 

c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem dobročinné činnosti 

 

183. Kdy je řidič vozidla taxislužby povinen podrobit se vstupní lékařské prohlídce? 

a) nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení 

stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky 

b) před zahájením výkonu činnosti, kdy je řízení motorového vozidla předmětem samostatné 

výdělečné činnosti; dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku 

každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně 

c) před zahájením výkonu činnosti, kdy je řízení motorového vozidla předmětem vázané 

výdělečné činnosti; dalším pravidelným lékařským prohlídkám nejdříve šest měsíců před 

dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let 

věku pak každé dva roky 
 

 



184. Záznam o provozu vozidla taxislužby obsahuje 

a) datum, k němuž se zaznamenané denní hodnoty o provozu vozidla taxislužby vztahují  

b) údaje za poslední týden, k němuž se zaznamenané hodnoty o provozu vozidla taxislužby 

vztahují 

c) údaje za poslední měsíc, k němuž se zaznamenané denní hodnoty o provozu vozidla 

taxislužby vztahují 

 

185. Záznam o provozu vozidla taxislužby obsahuje 

a) počet přeprav poskytnutých v týdnu, k němuž se zaznamenané denní hodnoty o provozu 

vozidla taxislužby vztahují 

b) počet přeprav poskytnutých v měsíci, k němuž se zaznamenané denní hodnoty o provozu 

vozidla taxislužby vztahují 

c) počet přeprav poskytnutých v den, k němuž se zaznamenané denní hodnoty o provozu 

vozidla taxislužby vztahují 

 

186. Záznam o přepravě obsahuje 

a) státní poznávací značku vozidla taxislužby 

b) tovární značku vozidla taxislužby 

c) typ vozidla taxislužby 

 

187. Záznam o přepravě obsahuje 

a) rodné číslo řidiče 

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče 

c) adresa místa trvalého pobytu řidiče 

 

188. Zákon o silniční dopravě se nevztahuje na  

a) provozování silniční dopravy pro soukromé potřeby fyzické osoby - provozovatele vozidla, 

členů jeho domácnosti a jiných osob, pokud není prováděna za úplatu  

b) provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly prováděné pro vlastní a cizí 

potřeby za účelem podnikání 

c) na veškerou silniční dopravu nebezpečných věcí po dálnicích, silnicích, místních komunikacích 

a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu 

 

189. Jaké údaje, pokud nebyly vytištěny tiskárnou taxametru, musí řidič doplnit do dokladu o 

zaplacení jízdného ručně? 

a) čas zahájení a čas ukončení přepravy 

b) cenu za poskytnutou přepravu 

c) výchozí a cílové místo přepravy a podpis řidiče  

 

190. V době, kdy je vozidlo taxislužby užito k provozování taxislužby, řidič zajistí, aby taxametr byl 

zapnutý v pracovní poloze: 

a) „VOLNÝ“ 

b) „OBSAZENO“ 

c) „JÍZDNÉ“ 

 



191. Při zahájení přepravy řidič přepne taxametr do pracovní polohy: 

a) „VOLNÝ“ 

b) „OBSAZENO“ 

c) „JÍZDNÉ“ 

 

192. Při ukončení přepravy řidič přepne taxametr do pracovní polohy: 

a) „VOLNÝ“ 

b) „JÍZDNÉ“ a záznamy o přepravě vytiskne na konci probíhajícího dne 

c) „JÍZDNÉ“ a neprodleně vytiskne záznam o přepravě 

 

193. Po vytištění záznamu o přepravě a dokladu o zaplacení jízdného, pokud o něj cestující 

požádal, řidič přepne taxametr do pracovní polohy: 

a) „VOLNÝ“ 

b) „OBSAZENO“ 

c) „JÍZDNÉ“ 
 

194. Při provádění kontroly v taxislužbě je oprávněn vybírat kauci 

a) pověřený pracovník finančního úřadu 

b) strážník obecní policie nebo dopravní úřad 

c) pověřený pracovník Magistrátu města 

 

195. Záznam o přepravě musí mimo jiné obsahovat: 

a) typ a výrobní číslo taxametru, výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, identifikační číslo 

osoby dopravce, státní poznávací značku vozidla taxislužby, výchozí a cílové místo přepravy, 

jméno a příjmení řidiče, podpis řidiče 

b) typ a výrobní číslo taxametru, výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, identifikační číslo 

osoby dopravce, státní poznávací značku vozidla taxislužby, výchozí a cílové místo přepravy, 

jméno a příjmení řidiče, s výjimkou podpisu řidiče 

c) typ a výrobní číslo taxametru, výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, identifikační číslo 

osoby dopravce, státní poznávací značku vozidla taxislužby, výchozí a cílové místo přepravy, 

jméno a příjmení řidiče, datum narození řidiče, podpis řidiče 

 

196. Doklad o zaplacení jízdného musí mimo jiné obsahovat: 

a) pořadové číslo záznamu o přepravě, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní 

firmu nebo název osoby dopravce, datum přepravy, čas zahájení a čas ukončení přepravy, 

počet kilometrů ujetých při přepravě, cenu za poskytnutou přepravu, jméno a příjmení 

přepravované osoby, podpis přepravované osoby 

b) pořadové číslo záznamu o přepravě, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní 

firmu nebo název osoby dopravce, datum přepravy, čas zahájení a čas ukončení přepravy, 

počet kilometrů ujetých při přepravě, cenu za poskytnutou přepravu, jméno a příjmení řidiče, 

datum narození řidiče, podpis řidiče 

c) pořadové číslo záznamu o přepravě, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní 

firmu nebo název osoby dopravce, datum přepravy, čas zahájení a čas ukončení přepravy, 

počet kilometrů ujetých při přepravě, cenu za poskytnutou přepravu, jméno a příjmení řidiče, 

podpis řidiče 

 

 



197. Které údaje na záznamu o přepravě a dokladu o zaplacení jízdného musí řidič taxislužby 

doplnit ručně, pokud nebyly vytištěny tiskárnou taxametru? 

a) žádné 

b) výchozí a cílové místo přepravy 

c) jméno a příjmení řidiče 
 

198. Při provádění kontroly a státního odborného dozoru jsou oprávněni vybírat kauci 

a) Ministerstvo dopravy 

b) Nejvyšší kontrolní úřad 

c) orgány Policie České republiky nebo celní úřady 

 

199. Jak musí být zajištěna správnost funkce taxametru? 

a) taxametr nesmí vykazovat odchylky od obvyklých údajů, jak je posoudí zkušený řidič 

taxislužby 

b) taxametr musí být v pravidelných intervalech řidičem přezkušován srovnáním se známými 

hodnotami na prověřené trase 

c) taxametr musí být úředně ověřen a zajištěn plombou  

 

200. Jak prokáže řidič taxislužby, že taxametr je řádně nastaven k užívání? 

a) plombou na taxametru s úřední značkou 

b) uživatelskou a evidenční knihou taxametru 

c) daňovým dokladem a potvrzením metrologického úřadu 

 

201. Kdo provádí ověřování stanovených měřidel (taxametrů)? 

a) výrobci a dovozci taxametrů 

b) Český metrologický institut a autorizovaná metrologická střediska 

c) Český metrologický institut a výrobci taxametrů 

 

202. Čím je stanovena doba platnosti ověření taxametru? 

a) četností používání taxametru a rozhodnutím majitele taxametru 

b) zákonem o silniční dopravě 

c) vyhláškou MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a 

měřidla podléhající schválení typu 

 

203. Od kdy se počítá doba platnosti ověření taxametru? 

a) ode dne prvního použití taxametru po ověření 

b) od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření stanoveného 

měřidla provedeno 

c) ode dne předložení dokladu o ověření taxametru dopravnímu úřadu 

 

204. Kdy zaniká platnost ověření taxametru? 

a) konstatováním státního orgánu, že došlo k zániku platnosti ověření taxametru 

b) uplynula doba, kterou provozovateli taxislužby uvedl do stanoviska dopravní úřad 

c) uplynula doba jeho ověření 

 



205. Kdy zaniká platnost ověření taxametru? 

a) byly provedeny změny nebo úpravy taxametru, jež mohou ovlivnit jeho metrologické 

vlastnosti 

b) po uplynutí zákonné lhůty 5 let 

c) uplynula lhůta, kterou stanovil dopravní úřad 

 

206. Kdy zaniká platnost ověření taxametru? 

a) uplynula jeho platnost ověření, která je stanovená ve lhůtě 3 let 

b) taxametr byl poškozen tak, že mohl ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření 

c) konstatováním státního orgánu, že došlo k zániku platnosti ověření taxametru 

 

207. Platnost ověření taxametru zaniká, jestliže? 

a) byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka 

b) uplynula doba, kterou provozovateli taxislužby uvedl do stanoviska dopravní úřad 

c) konstatováním státního orgánu, že došlo k zániku platnosti ověření taxametru 

 

208. Platnost ověření taxametru zaniká? 

a) jestliže bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání taxametru v případě, který 

stanoví dopravní úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností 

b) jestliže bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání taxametru v případě, kde to 

stanoví certifikát o schválení typu taxametru nebo opatření obecné povahy 

c) jestliže bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání taxametru v případě, který 

stanoví vlastník vozidla taxislužby, ve kterém je taxametr používán 

 

209. Kdy může být používán taxametr? 

a) bez jakéhokoliv omezení 

b) po dobu platnosti ověření Českým metrologickým institutem 

c) do doby než se projeví závada na taxametru 

 

210. Kdo může provádět zkoušku stanoveného měřidla (taxametru) pro jeho ověření? 

a) pověřený pracovník autoservisu 

b) provozovatelem taxislužby stanovený pracovník 

c) zaměstnanec Českého metrologického institutu  

 

211. Jaká je doba platnosti ověření taxametru? 

a) není stanovena 

b) jeden rok 

c) dva roky 

 

212. Co je to taxametr? 

a) digitální monitoring provozu 

b) měřidlo 

c) analogové záznamové zařízení 

 



213. Jaká povinnost plyne provozovateli taxislužby ze zákona o metrologii v souvislosti s 

používáním měřící sestavy taxametru a vozidla? 
a) Předkládat toto měřidlo k úřednímu ověření pouze po servisním zásahu a vést evidenci 

servisních zásahů a ověření ve formě provozní knihy taxametru. 

b) Pouze předkládat toto měřidlo k úřednímu ověření ve lhůtách daných prováděcí vyhláškou č. 

345/2002 Sb. 

c) Předkládat toto měřidlo k úřednímu ověření ve lhůtách daných prováděcí vyhláškou č. 

345/2002 Sb. a vést evidenci servisních zásahů a ověření ve formě provozní knihy taxametru 

 

214. Vyberte nejkratší možnou trasu vlakové nádraží – radnice Statutárního města České 

Budějovice 

a) Nádražní – Rudolfovská třída – Na Sadech – Senovážné náměstí – Karla IV. – náměstí 

Přemysla Otakara II. 

b) Nádražní – Mánesova – Lidická třída – Senovážné náměstí – Karla IV. – náměstí Přemysla 

Otakara II. 

c) Nádražní – Pražská třída – Na Sadech – U Černé věže – náměstí Přemysla Otakara II. 

 

215. Vyberte nejkratší možnou trasu Hotel Budweis – letiště Planá 

a) Hroznova – Česká – Piaristická – náměstí Přemysla Otakara II. – Biskupská – F. A. Gerstnera – 

Mánesova – Litvínovická – E55 

b) Resslova – Husova třída – Na Dlouhé louce – Litvínovická – E55 

c) Resslova – Husova třída – Pražská třída – Hosín 

 

216. Vyberte nejkratší možnou trasu Plavecký stadion – Nemocnice České Budějovice a. s. („Horní 

areál“) 

a) Sokolský ostrov – Husova třída – Na Dlouhé louce – Mánesova – Boženy Němcové 

b) Sokolský ostrov – Husova třída – Na Sadech – Senovážné náměstí – Lidická třída – nám. J. 

z Poděbrad – L. B. Schneidera – Boženy Němcové 

c) Resslova – Husova třída – Na Dlouhé louce – Mánesova – Lidická třída – nám. J. z Poděbrad – 

L. B. Schneidera – Boženy Němcové 

 

217. Vyberte nejkratší možnou trasu Krajský úřad Jihočeského kraje – autobusové nádraží 

a) U Zimního stadionu – Lidická třída – Mánesova – Novohradská – Průmyslová – Dvořákova 

b) U Zimního stadionu – F. A. Gerstnera – Mánesova – Novohradská – Průmyslová – Dvořákova 

c) U Zimního stadionu – Lidická třída – Senovážné náměstí – Žižkova třída 

 

218. Vyberte nejkratší možnou trasu Sokolovna (Sokolský ostrov) – zimní stadion (Budvar aréna) 

a) Hroznova – Česká – Piaristická – náměstí Přemysla Otakara II. – Biskupská – F. A. Gerstnera 

b) Resslova – Husova třída – Na Dlouhé louce – Mánesova – F. A. Gerstnera 

c) Resslova – Husova třída – Rudolfovská třída – Nádražní – Mánesova – F. A. Gerstnera 

 

219. Vyberte nejkratší možnou trasu Clarion Congress Hotel – Jihočeské divadlo 

a) Fr. Šrámka – Kostelní – Pekárenská – Nádražní – Mánesova – Lidická třída – U muzea 

b) Fr. Šrámka – Pražská třída – Na Sadech – U Černé věže – Hroznová – Kněžská – U Karla IV. – 

Dr. Stejskala 

c) Fr. Šrámka – Pražská třída – Husova třída – Na Dlouhé louce – Mánesova – F. A. Gerstnera – 

Biskupská 



220. Vyberte nejkratší možnou trasu Grandhotel Zvon – Budějovický Budvar, národní podnik 

a) Karla IV. – Senovážné nám. – Na Sadech – Pražská třída – K. Světlé 

b) Krajinská – Hroznová – Česká – Husova třída – Pražská třída – K. Světlé 

c) Biskupská – F. A. Gerstnera – Mánesova – Nádražní - Pražská třída – Strakonická 

 

221. Vyberte nejkratší možnou trasu Sportovní klub policie („Rudá hvězda“) – Motel Dlouhá louka 

a) Plzeňská – U Trojice – Pražská třída – Husova třída – Na Dlouhé louce – Litvínovická 

b) Jiráskovo nábřeží - Husova třída – Na Dlouhé louce – Litvínovická 

c) Jiráskovo nábřeží – U Trojice – Pražská třída – Husova třída – Na Dlouhé louce – Litvínovická 

 

222. Vyberte nejkratší možnou trasu Pohřební ústav České Budějovice – Hotel Grand 

a) Horní – Pražská třída – Husova třída – Na Sadech – Žižkova třída 

b) Pražská třída – Strakonická- Husova třída – Branišovská 

c) Horní – Gen. Píky – Nádražní 

 

223. Vyberte nejkratší možnou trasu Restaurace Masné krámy – Katastrální úřad Jihočeský kraj 

a) Hroznová – Česká – Husova třída – Na Dlouhé louce – B. Němcové – Matice školské – Lidická 

třída 

b) Hroznova – Česká – Piaristická - náměstí Přemysla Otakara II. – Biskupská – F. A. Gerstnera – 

Mánesova – Lidická třída 

c) Krajinská – Na Sadech – Rudolfovská třída – Dobrovodská 

 

224. Vyberte nejkratší možnou trasu Poliklinika Sever – Policie ČR Dopravní inspektorát 

a) Nová – Lipenská – Rudolfovská třída – Nádražní – Mánesova – Lidická třída – L. M. Pařízka 

b) Jírovcova – J. Š. Baara – 28. října  

c) Jírovcova – Riegrova – Lipenská – Rudolfovská třída – Na Sadech – Senovážné nám. – Lidická 

třída – L. M. Pařízka – Plavská 

 

225. Vyberte nejkratší možnou trasu Poliklinika Jih – Hokejové Centrum Pouzar 

a) Lidická třída – Mánesova – Nádražní – Strakonická – Husova třída – E. Rošického 

b) Lidická třída – Mánesova – Na Dlouhé louce - Husova třída – E. Rošického 

c) Lidická třída – Mánesova – F. A. Gerstnera 

 

226. Vyberte nejkratší možnou trasu Česká pošta – Robert Bosch 

a) Karla IV. – náměstí Přemysla Otakara II. – Krajinská – Hroznova – Česká – Husova třída –

Pražská třída – Kněžskodvorská 

b) Žižkova třída – Čechova – Křižíkova 

c) Karla IV. – Senovážné nám. – Na Sadech – Pražská třída – K. Světlé – Kněžskodvorská 

 

227. Vyberte nejkratší možnou trasu Hotel Zátkův Dům – Koh-i-noor Hardmuth 

a) Hradební – Plachého – Hroznova – Česká – Piaristická – náměstí Přemysla Otakara II. – 

Biskupská – F. A. Gerstnera 

b) Na Sadech – Senovážné nám. – Lidická třída – Mánesova – F. A. Gerstnera 

c) Krajinská – náměstí Přemysla Otakara II. – Biskupská – F. A. Gerstnera 

 

 



228. Vyberte nejkratší možnou trasu Vazební věznice České Budějovice – Policie ČR Obvodní 

oddělení České Budějovice - město tř. 28. října 

a) Goethova – Lidická třída – Senovážné nám. – Na Sadech – Mariánské náměstí – tř. 28. října  

b) Goethova – F. A. Gerstnera – Mánesova – Nádražní 

c) Goethova – F. A. Gerstnera – Biskupská – náměstí Přemysla Otakara II. – Karla IV. – 

Senovážné nám. – Na Sadech – Mariánské náměstí – tř. 28. října 

 

229. Vyberte nejkratší možnou trasu náměstí Přemysla Otakara II. - Čechova  

a) Karla IV. – Žižkova třída 

b) Karla IV. – Na Sadech – Žižkova třída 

c) Krajinská – Česká – Husova třída – Na Sadech – Mariánské nám. – Žižkova třída 

 

230. Vyberte nejkratší možnou trasu Karla IV. – K. Světlé 

a) Senovážné nám. – Na Sadech – Pražská třída 

b) Dr. Stejskala – Jiráskovo nábřeží – Na Sadech – Pražská třída 

c) Lidická třída – Mánesova – Nádražní – gen. Píky 

 

231. Vyberte nejkratší možnou trasu Kněžská – Dr. Tůmy 

a) Karla IV. – Senovážné nám. – Na Sadech – tř. 28. října – B. Smetany  

b) Karla IV. – Senovážné nám. – Na Sadech – Nová – Otakarova – J. Š. Baara 

c) náměstí Přemysla Otakara II. – Biskupská – F. A. Gerstnera – Mánesova – B. Němcové 

 

232. Vyberte nejkratší možnou trasu tř. 28. října – Klavíkova  

a) Fr. Šrámka – Jírovcova – Pekárenská – Pražská třída – Husova třída – Resslova 

b) Pražská třída – U Trojice – Čéčova – Kubatova 

c) Fr. Šrámka – Pražská třída – Holečkova – J. Haška 

 

233. Vyberte nejkratší možnou trasu Hroznová – Goethova 

a) Česká – Husova třída – Na Sadech – Senovážné nám. – Lidická třída 

b) Česká – Piaristická - náměstí Přemysla Otakara II. – Biskupská – F. A. Gerstnera 

c) Resslova – Budivojova – Jiráskovo nábřeží – U Trojice – Kubatova 

 

234. Vyberte nejkratší možnou trasu Pekárenská – Budivojova  

a) Pražská třída – U Trojice – Neplachova – Čéčova 

b) Kostelní – Fr. Šrámka – tř. 28. října – Mariánské nám. – Husova třída – Resslova – Holečkova 

c) Pražská třída – Staroměstská 

 

235. Vyberte nejkratší možnou trasu Česká – Klaricova  

a) Hroznová – Resslova – Husova třída – Mariánské nám. – tř. 28. října – Fr. Šrámka – Otakarova 

b) Husova třída – Na Sadech – Rudolfovská třída – Jeronýmova  

c) Husova třída – Pražská třída – Pekárenská 

 

236. Vyberte nejkratší možnou trasu J. Plachty – Plachého 

a) Pekárenská – Pražská třída – Na Sadech – U Černé věže – Hradební 

b) Pekárenská – Nádražní – Rudolfovská třída – Senovážné nám. – Karla IV. - náměstí Přemysla 

Otakara II. – Krajinská 

c) Pekárenská – Otakarova – Rudolfovská třída – Na Sadech – U Černé věže – Hradební 



237. Vyberte nejkratší možnou trasu Široká – Dvořákova 

a) Dukelská – U Tří lvů – Žižkova třída 

b) Jirsíkova – Karla IV. – Žižkova třída 

c) Dukelská – Mánesova – Novohradská – Průmyslová 

 

238. Vyberte nejkratší možnou trasu Hradební – Kubatova  

a) U Černé věže – Kanovnická – Kněžská – Karla IV. – Senovážné nám. – Na Sadech – Pražská 

třída – Holečkova – Staroměstská – Budivojova 

b) Plachého – Hroznová – Resslova – Budivojova 

c) Krajinská – Hroznová – Česká – Husova třída – Pražská třída – Holečkova – Staroměstská – 

Budivojova 

 

239. Vyberte nejkratší možnou trasu Tichá – Pabláskova 

a) Preslova – Papírenská – B. Němcové – Jánská 

b) E. Pittera – S. K. Neumanna  

c) B. Němcové – L. B. Schneidera 

 

240. Vyberte nejkratší možnou trasu B. Smetany – Žižkova třída 

a) Otakarova – Riegrova – Nádražní 

b) Nádražní – Mánesova  

c) Lipenská – Rudolfovská třída – Na Sadech 

 

241. Vyberte nejkratší možnou trasu Lipenská – Panská  

a) Rudolfovská třída – Na Sadech – U Černé věže – Hroznová 

b) Pekárenská – Pražská třída – Husova třída – Resslova – Hroznová 

c) Pekárenská – U Sirkárny – J. Husa 

 

242. Vyberte nejkratší možnou trasu Tylova – E. Pittera 

a) U Malše – Lidická třída – Matice školské  

b) Matice školské 

c) Na nábřeží – Havlíčkova 

 

243. Vyberte nejkratší možnou trasu F. A. Gerstnera – K. Weisse 

a) Mánesova – Na Dlouhé louce – Husova třída – Mariánské nám. – tř. 28. října – Smetanova 

b) Biskupská - náměstí Přemysla Otakara II. – Karla IV. – Senovážné nám. – Na Sadech – Pražská 

třída – Pekárenská 

c) Mánesova – Nádražní – Rudolfovská třída – Lipenská – Pekárenská 

 

244. Vyberte nejkratší možnou trasu Průběžná – U Černé věže 

a) Plzeňská – Jiráskovo nábřeží – Husova třída – Na Sadech 

b) Čéčova – Pražská třída – Na Sadech 

c) Plzeňská – Strakonická – Husova třída – Na Sadech 

 

245. Vyberte nejkratší možnou trasu Papírenská – Roháče z Dubé 

a) B. Němcové – Mánesova – Čechova 

b) Lidická třída – Mánesova – Čechova 

c) Lidická třída – J. Buděšínského – Krumlovská – Dukelská  



246. Vyberte nejkratší možnou trasu Krajský úřad Jihočeského kraje – Poliklinika Sever 

a) Lidická třída – Senovážné nám. – Na Sadech  

b) F. A. Gerstnera – Mánesova – Lidická třída – Senovážné nám. – Na Sadech 

c) Lidická třída – Mánesova – F. A. Gerstnera – Biskupská – náměstí Přemysla Otakara II. – 

Karla IV. – Senovážné nám. – Na Sadech 

 

247. Vyberte nejkratší možnou trasu Oskara Nedbala - náměstí Přemysla Otakara II. 

a) Husova třída – Na Sadech – U Černé věže 

b) Husova třída – Strakonická – Pražská třída – Na Sadech – Mariánské nám. – Karla IV. 

c) J. Opletala – Branišovská – Husova třída – Na Dlouhé louce – Mánesova – Lidická třída 

 

248. Vyberte nejkratší možnou trasu Zahradní – Rudolfovská třída 

a) Branišovská – Na Zlaté stoce – U Stromovky 

b) Husova třída – Na Sadech 

c) Husova třída – Strakonická – Pražská třída – Na Sadech 

 

249. Vyberte nejkratší možnou trasu Sokolská – Senovážné nám. 

a) J. Opletala – Branišovská – Husova třída – Na Sadech 

b) Na Zlaté stoce – Buzulucká – Fleischmanna 

c) J. Opletala – Oskara Nedbala – Boreckého – Strakonická – Pražská třída – Na Sadech 

 

250. Vyberte nejkratší možnou trasu K. Chocholy – Otavská 

a) V. Volfa – A. Barcala – M. Horákové – Branišovská – Husova třída – Vodňanská 

b) V. Volfa – A. Barcala – O. Nedbala – J. Boreckého – Krčínova 

c) U Rozvodny – E. Rošického – O. Nedbala – Husova třída – Vodňanská 

 

251. Vyberte nejkratší možnou trasu J. Bendy – Globus Hypermarket 

a) A. Barcala – O. Nedbala – Husova třída – Krčínova 

b) A. Barcala – O. Nedbala – J. Boreckého – silnice I/3 – Krčínova 

c) A. Barcala – M. Horákové – Branišovská – Na Zlaté stoce 

 

252. Vyberte nejkratší možnou trasu Spojovací – Volejbalistů 

a) Dubenská – M. Horákové – E. Rošického – J. Boreckého – silnice I/3 – Na Dlouhé louce 

b) Branišovská – Husova třída – Na Dlouhé louce 

c) Branišovská – Fleischmanna – Na Sádkách 

 

253. Vyberte nejkratší možnou trasu A. Staška – F. A. Gerstnera 

a) Lidická třída – Papírenská – B. Němcové – E. Pittera 

b) Boršovská – K. Lávičky – Slunečná – Papírenská 

c) Lidická třída – Mánesova 

 

254. Vyberte nejkratší možnou trasu B. Němcové – K. Lávičky 

a) Papírenská – Lidická třída – Slunečná 

b) Matice školské – M. Vydrové – Čechova 

c) Šumavská – Jungmannova – Heydukova 

 

 



255. Vyberte nejkratší možnou trasu E. Krásnohorské – Pekárenská 

a) Vrbenská – Vodní 

b) Dobrovodská – Plynárenská – Vodní 

c) Ledenická – Prašná 

 

256. Vyberte nejkratší možnou trasu J. Štursy – Kněžskodvorská 

a) Pražská třída – K. Světlé 

b) Pražská třída – Nádražní 

c) Jižní – U Čertíka 

 

257. Vyberte nejkratší možnou trasu Jasanová – Jeronýmova 

a) Z. Fibicha – J. Ditricha – K. V. Raise – Senovážné nám. – Na Sadech 

b) F. Halase – Křižíkova – Čechova – Žižkova třída 

c) F. Halase – Kališnická – J. Ditricha – Novohradská – Mánesova – Nádražní – Riegrova 

 

258. Vyberte nejkratší možnou trasu K. V. Raise – Dvořákova 

a) Novohradská – Průmyslová 

b) Čechova – Mánesova – Novohradská 

c) Novohradská – Mánesova – Nádražní – Průmyslová 

 

259. Vyberte nejkratší možnou trasu Polní – J. Dietricha 

a) Lidická třída – Šumavská 

b) Luční – Čechova – Křižíkova – F. Halase 

c) Vrchlického nábřeží – Čechova – Křižíkova – F. Halase 

 

260. Vyberte nejkratší možnou trasu Krumlovská – náměstí Bratří Čapků 

a) Lidická třída – J. Lady 

b) B. Němcové – Komenského – Gen. Svobody 

c) Plavská – L. M. Pařízka – Lidická třída 

 

261. Vyberte nejkratší možnou trasu Nám. Jiřího z Poděbrad – Na nábřeží 

a) Lidická třída – Matice školské 

b) Pekárenská – Otakarova  

c) Branišovská – E. Destinové 

 

262. Vyberte nejkratší možnou trasu V. Talicha – Kostelní 

a) O. Nedbala – Husova třída – Pražská třída – F. Šrámka 

b) Branišovská – Husova třída – Česká  

c) Zahradní – Husova třída – U Kapličky 

 

263. Jakou ulicí se dostanete do čtvrti Zavadilka? 

a) Otavská 

b) Lidická 

c) E. Rošického 

 

264. V jaké čtvrti se nachází Beránkovo nábřeží? 

a) Suché Vrbné 



b) Rožnov 

c) Kněžské Dvory 

 

265. Kde byste hledali Dukelskou ulici? 

a) Havlíčkova kolonie 

b) České Vrbné 

c) Husova kolonie 

 

266. Ve které čtvrti se nachází ulice Na Nábřeží? 

a) Sídliště Máj 

b) Nemanice 

c) Havlíčkova kolonie 

 

267. Kde byste hledali ulici Milady Horákové? 

a) sídliště Šumava 

b) sídliště Máj 

c) sídliště Vltava 

 

268. Ve které čtvrti se nachází Rudolfovská třída? 

a) Mladé 

b) Linecké předměstí 

c) Vráto 

 

269. V jaké čtvrti byste hledali J. Opletala? 

a) Rožnov 

b) sídliště Šumava 

c) Nemanice 

 

270. Ve které čtvrti se nachází ulice J. Štursy? 

a) Nemanice 

b) České Vrbné 

c) Nové Hodějovice 

 

271. Do které čtvrti se dostanete ulicí Ledenická? 

a) Nemanice 

b) Pohůrka 

c) Rožnov 

 

272. Do které čtvrti se dostanete ulicí Novohradská? 

a) Vráto 

b) Nové Hodějovice 

c) Haklovy Dvory 

 

273. V jaké čtvrti byste hledali ulici B. Martinů? 

a) Čtyři Dvory 

b) České Vrbné 



c) Vráto 

 

274. Náměstí Bratří Čapků bychom našli v jaké čtvrti? 

a) Linecké Předměstí 

b) sídliště Vltava 

c) Rožnov 

 

275. Do které čtvrti se dostaneme ulicí A. Trägera? 

a) Nemanice 

b) Husova kolonie 

c) Kněžské Dvory 

 

276. Náměstí M. Švabinského bychom našli v jaké čtvrti? 

a) Linecké předměstí 

b) Husova kolonie 

c) Mladé 

 

277. Pokud pojedeme ulicí Husova třída, kam je možné dojet? 

a) Pohůrka 

b) Nové Hodějovice 

c) České Vrbné 

 

278. V jaké čtvrti bychom našli ulici Trocnovská? 

a) Havlíčkova kolonie 

b) Husova kolonie 

c) Kněžské Dvory 

 

279. Ve které čtvrti bychom našli ulici Otavská? 

a) sídliště Vltava 

b) Zavadilka 

c) Vráto 

 

280. V jaké čtvrti bychom našli Palackého náměstí 

a) Plzeňské předměstí 

b) Pražské předměstí 

c) Mariánské náměstí 

 

 


