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VYHLÁŠKA

ze dne 19. dubna 2013,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb.,
kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona
č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/
/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012
Sb. a zákona č. 102/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000
Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve
znění vyhlášky č. 55/2003 Sb., vyhlášky č. 281/2007
Sb. a vyhlášky č. 269/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společen-
ství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1) o záznamovém
zařízení v silniční dopravě“.

2. V § 1b odstavec 2 zní:

„(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije u přeprav,
na něž se nevztahuje přímo použitelný předpis Evrop-
ské unie3) ani mezinárodní smlouva, která je součástí
právního řádu2), a u přeprav uvedených v článku 13
odst. 1 a článku 14 přímo použitelného předpisu
Evropské unie3) o harmonizaci některých předpisů
v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.“.

3. § 2 včetně nadpisu zní:

„§ 2

Způsob vedení záznamu o době výkonu činností
u přeprav, na něž se vztahuje přímo použitelný

předpis Evropské unie3) nebo mezinárodní smlouva,
která je součástí právního řádu2)

(K § 9b odst. 4 zákona)

Podnikatel v silniční dopravě provozované vel-
kými vozidly vede záznamy o době výkonu činností
uvedených v § 9b odst. 1 zákona způsobem stanove-
ným v § 1 této vyhlášky.“.

4. V § 3 odst. 1 se slova „4 a 5“ nahrazují slovy
„3 a 4“.

5. V § 3 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2
až 6.

6. V § 3 odst. 2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

7. V § 3 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

8. V § 3 se odstavec 6 zrušuje.

9. V nadpisu § 7 se slova „a § 21 odst. 3 a 6“
zrušují.

10. V § 7 se odstavce 3 až 5 zrušují.

11. § 11 až 15 včetně nadpisů znějí:

„Taxislužba

(K § 21 odst. 8 a k § 21c odst. 2 zákona)

§ 11

Způsob vedení a náležitosti záznamu
o provozu vozidla taxislužby

(1) Dopravce vede záznam o provozu vozidla
taxislužby průběžným zaznamenáváním denních hod-
not o provozu vozidla

a) na paměťové jednotce taxametru, pokud je vozidlo
taxislužby vybaveno taxametrem, nebo

b) na jiném záznamovém zařízení nebo ručně, pokud
vozidlo taxislužby není vybaveno taxametrem
v souladu s § 21a odst. 2 písm. b) zákona.

(2) Záznam o provozu vozidla taxislužby vedený
způsobem podle odstavce 1 písm. a) obsahuje

a) typ a výrobní číslo taxametru,

b) výrobní číslo paměťové jednotky taxametru,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě ob-
chodní firmu nebo název, a identifikační číslo oso-
by dopravce,

d) státní poznávací značku vozidla taxislužby,

e) jméno, popřípadě jména, příjmení a rok narození
řidiče vozidla taxislužby, k němuž se zaznamenané
denní hodnoty o provozu vozidla taxislužby podle
písmen f) až k) vztahují,
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f) datum, k němuž se zaznamenané denní hodnoty
o provozu vozidla taxislužby vztahují,

g) součet kilometrů ujetých při provozování taxi-
služby v den podle písmene f),

h) počet přeprav poskytnutých v den podle písme-
ne f),

i) součet kilometrů ujetých při přepravách podle pís-
mene h),

j) celkovou tržbu za poskytnuté přepravy v den po-
dle písmene f) a

k) součet kilometrů ujetých mimo provozování taxi-
služby v den podle písmene f).

(3) Záznam o provozu vozidla taxislužby vedený
způsobem podle odstavce 1 písm. b) obsahuje údaje
podle odstavce 2 písm. c) až k).

§ 12

Náležitosti záznamu o přepravě a dokladu
o zaplacení jízdného

(1) Záznam o přepravě obsahuje

a) pořadové číslo záznamu o přepravě,

b) typ a výrobní číslo taxametru,

c) výrobní číslo paměťové jednotky taxametru,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě ob-
chodní firmu nebo název, a identifikační číslo oso-
by dopravce,

e) státní poznávací značku vozidla taxislužby,

f) datum přepravy,

g) čas zahájení a čas ukončení přepravy,

h) výchozí a cílové místo přepravy,

i) počet kilometrů ujetých při přepravě,

j) číslo použité sazby včetně všech dílčích položek,
z nichž je sazba složena,

k) cenu za poskytnutou přepravu,

l) jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče a

m) podpis řidiče.

(2) Doklad o zaplacení jízdného obsahuje náleži-
tosti podle odstavce 1.

(3) Údaje podle odstavce 1 písm. h), pokud ne-
byly vytištěny tiskárnou taxametru, doplní řidič na zá-
znam o přepravě a doklad o zaplacení jízdného ručně.

§ 13

Technické požadavky na paměťovou jednotku
taxametru a náležitosti knihy taxametru

(1) Technické požadavky na paměťovou jednotku
taxametru jsou splněny, jestliže

a) je umožněn pouze zápis a čtení údajů se zameze-
ním změny a výmazu zapsaných údajů,

b) část úložného prostoru paměťové jednotky je vy-
hrazena pro jednorázový prvotní zápis údajů po-
dle § 11 odst. 2 písm. a) až c) při instalaci pamě-
ťové jednotky do měřicí sestavy taxametru, které
není možné nahradit jinými údaji,

c) je umožněno zaznamenávání denních hodnot
o provozu vozidla taxislužby podle § 11 odst. 2
písm. d) až k), a to za dobu nejméně 5 let,

d) je zamezeno zaznamenání údajů ze zdroje dat,
který není součástí měřicí sestavy taxametru, s vý-
jimkou jednorázového prvotního záznamu, a

e) zaplnění kapacity paměťové jednotky způsobí za-
blokování činnosti taxametru do výměny pamě-
ťové jednotky, přičemž nejméně 60 dní před za-
plněním kapacity paměťové jednotky bude mít
uživatel k dispozici informaci o zbývající kapacitě
paměťové jednotky.

(2) Kniha taxametru obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě ob-
chodní firmu nebo název, a identifikační číslo oso-
by dopravce,

b) státní poznávací značku vozidla taxislužby,

c) typ a výrobní číslo taxametru,

d) výrobní číslo paměťové jednotky taxametru,

e) záznamy o nastavených sazbách a konstantách,

f) záznamy o vstupech do taxametru,

g) záznamy o stavech odečtu registru taxametru sub-
jektem registrovaným podle zvláštního zákona6),
který provedl opravu nebo montáž taxametru,

h) záznamy o ověření taxametru podle zvláštního zá-
kona6) a

i) záznamy o stavech odečtu registru taxametru při
jeho ověření podle zvláštního zákona6).

§ 14

Způsob řádné obsluhy taxametru

(1) V době, kdy je vozidlo taxislužby užito k pro-
vozování taxislužby, řidič zajistí, aby taxametr byl za-
pnutý v pracovní poloze „VOLNÝ“. Při zahájení pře-
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pravy řidič přepne taxametr z pracovní polohy
„VOLNÝ“ do pracovní polohy „OBSAZENO“ a při
ukončení přepravy přepne taxametr z pracovní polohy
„OBSAZENO“ do pracovní polohy „JÍZDNÉ“ a ne-
prodleně vytiskne záznam o přepravě. Po vytištění zá-
znamu o přepravě a dokladu o zaplacení jízdného, po-
kud o něj cestující požádal, řidič přepne taxametr z pra-
covní polohy „JÍZDNÉ“ do pracovní polohy
„VOLNÝ“.

(2) V době, kdy je vozidlo taxislužby užito k ji-
nému účelu než k provozování taxislužby, dopravce
zajistí, aby taxametr nebyl v pracovní poloze
„VOLNÝ“, „OBSAZENO“ ani „JÍZDNÉ“.

§ 15

Průkaz řidiče taxislužby

(1) Průkaz řidiče taxislužby má žlutou barvu, roz-
měry 68 x 99 mm a je zataven do průhledné laminační
fólie o rozměrech 75 x 105 mm.

(2) V průkazu řidiče taxislužby se údaje vyplňují
strojově, tučně zvýrazněným bezpatkovým písmem
(v textovém editoru písmo Arial). Jméno, popřípadě
jména, a příjmení řidiče se vyplňují velkými písmeny
(verzálkami) o výšce 4,5 mm (v textovém editoru veli-

kost písma 18 bodů). Datum konce platnosti oprávnění
a název dopravního úřadu se vyplňují písmeny o výš-
ce 2,5 mm (v textovém editoru velikost písma 10 bodů).
Číslo průkazu řidiče taxislužby je šestimístné a je před-
tištěno číslicemi o velikosti 5 mm (v textovém editoru
velikost písma 20 bodů). Na průkaz se nalepí ochranný
prvek (hologram) přes pravý dolní roh fotografie řidiče
tak, aby nezakrýval část obličeje řidiče nebo část textu
vytištěného na průkazu. Otisk úředního razítka (prů-
měr 25 mm) má červenou barvu a otiskne se tak, aby
část otisku razítka byla otištěna přes spodní část foto-
grafie řidiče taxislužby; otisk úředního razítka může
být otištěn i přes ochranný prvek.

(3) Vzor průkazu řidiče taxislužby je uveden v pří-
loze k této vyhlášce.“.

12. Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

13. Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.

14. Poznámka pod čarou č. 7a se zrušuje.

15. V nadpisu § 15a se slova „K § 21b odst. 2“
nahrazují slovy „K § 21e odst. 1“.

16. Příloha č. 1 se označuje jako příloha a zní:

„Příloha k vyhlášce č. 478/2000 Sb.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Do 31. prosince 2015 nemusí záznam o provozu
vozidla taxislužby vedený na paměťové jednotce taxa-
metru obsahovat údaje o typu taxametru a o jméně,
popřípadě jménech, příjmení a roku narození řidiče vo-
zidla taxislužby, k němuž se zaznamenané denní hod-
noty o provozu vozidla taxislužby vztahují, a záznam

o přepravě a doklad o zaplacení jízdného nemusí ob-
sahovat údaj o typu taxametru.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2013.

Ministr:

Ing. Stanjura v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. dubna 2013,

kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu

pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb.
a zákona č. 222/2006 Sb., k provedení § 37 odst. 1, § 39
odst. 3 a 4 a § 41 odst. 1 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví pod-
mínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hod-
noty ukazatelů biologických expozičních testů, pod-
mínky odběru biologického materiálu pro provádění
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení
prací s azbestem a biologickými činiteli, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „stanoví v souladu s prá-
vem Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „za-
pracovává předpisy Evropské unie1) a stanoví“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti
a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s che-
mickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze
dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spo-
jenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/
/391/EHS).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně
a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně na-
řízení (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (ES)
č. 790/2009, ve znění nařízení Komise (EU) č. 286/2011
a ve znění nařízení Komise EU č. 618/2012.“.

2. Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou.

3. V § 2 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta
„Pro účely hodnocení faktorů celková fyzická zátěž,
lokální svalová zátěž, ruční manipulace s břemenem
a hodnocení pracovních poloh se za charakteristickou
směnu považuje průměrná směna stanovená právním

předpisem upravujícím podmínky ochrany zdraví při
práci10).“.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

„10) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví pod-
mínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších před-
pisů.“.

4. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „zvláštními práv-
ními předpisy2)“ nahrazují slovy „jinými právními
předpisy2)“.

Poznámka pod čarou č. 2 zní:

„2) Například nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády
č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením,
ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb.“.

5. V § 5 písm. a) se slova „fyzické osoby podni-
kající podle zvláštních právních předpisů2)“ nahrazují
slovy „podnikající fyzické osoby“.

6. V § 5 písm. i) a § 6 odst. 1 písm. h) se slova
„název a sídlo zdravotnického zařízení poskytujícího
závodní preventivní péči a jméno a příjmení lékaře,
který ji zajišťuje,“ nahrazují slovy „identifikační údaje
poskytovatele pracovnělékařských služeb v rozsahu
uvedeném v rozhodnutí o oprávnění k poskytování
zdravotních služeb,“.

7. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova „fyzické osoby
podnikající podle zvláštních právních předpisů3)“ na-
hrazují slovy „podnikající fyzické osoby“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

8. V § 6 odst. 3 se slova „ve zvláštním právním
předpisu4)“ nahrazují slovy „v právním předpisu upra-
vujícím podmínky ochrany zdraví při práci10)“.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

9. Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 11 až
13 zní:
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„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2003 Sb.
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10. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2003 Sb.
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Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro hodnocení expozice fyzických osob vykoná-
vajících danou práci s jednotlivými rozhodujícími fak-
tory pracovních podmínek, u kterých nebylo ukončeno
zařazení do kategorie podle zákona č. 258/2000 Sb.
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí
kritéria a limity pro zařazování prací do kategorií uve-

dené ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května
2013.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM

Vážení zákazníci,

v současné době je připravována k vydání ve Sbírce mezinárodních smluv částka 22 obsahující sdělení
Ministerstva zahraničních věcí č. 37/2013 Sb. m. s., o schválení nových hraničních dokumentů česko-polských
státních hranic, s rozsáhlou přílohou, která je nedílnou součástí této částky. Příloha obsahuje mimo jiné i mapy
hranic a nákresy hraničních map.

Pro mimořádný rozsah byla částka 22/2013 Sb. m. s. vyjmuta z předplatného, tudíž nebude stávajícím
předplatitelům Sbírky mezinárodních smluv zasílána.
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Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihku-
pectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Ku-
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Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady před-
platného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu
odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická
osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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