
Kontrolní otázky podle obecně závazné vyhlášky č. 23/1998 Sb. HMP, O ověřování 
znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 

 
1. Podmínkou k výkonu práce řidiče taxislužby na území hlavního města Prahy je 
a) prokázání znalosti pravidel provozu na pozemních komunikacích 

b) udělení koncese a prokázání orientace podle GPS 

c) prokázání znalosti místopisu, znalosti právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu 
spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby  

2. V přihlášce řidič taxislužby uvede  
a) svoje jméno a příjmení, číslo oprávnění řidiče taxislužby, datum a místa narození, adresu 
místa trvalého pobytu a doručovací adresu  

b) jméno a příjmení nebo název dopravce, jeho IČO a adresu místa podnikání nebo sídla 
podniku 

c) datum vydání oprávnění řidiče taxislužby a průkazu řidiče taxislužby 

 
3. Jakým způsobem lze přihlášku podat? 
a) telefonicky 

b) písemně nebo elektronicky  

c) ústně do protokolu 

 

4. Na jednotlivé termíny zkoušek budou řidiči taxislužby zařazováni  
a) v pořadí podle podání přihlášek  

b) v pořadí, které určí předseda zkušební komise 

c) v pořadí podle vlastních požadavků 

 

5. Kdy se vyhlašují výsledky zkoušek? 
a) ihned po ukončení zkoušky  

b) nejpozději do 3 dnů od ukončení zkoušek 

c) podle způsobu podání přihlášky, písmeně nebo elektronicky 

 

6. Z kolika členů je složena zkušební komise? 
a) zkušební komise je pětičlenná 

b) zkušební komise je tříčlenná  

c) zkušební komise je dvoučlenná 

 

7. Zkoušku může konat řidič taxislužby 



a) který se ke zkoušce písemně nebo elektronicky přihlásil 

b) kterému se hodí termín zkoušky vyhlášený hlavním městem Prahou 

c) který je k jejímu vykonání na základě přihlášky písemně nebo elektronicky pozván a 
prokázal svoji totožnost dvěma platnými doklady  

 

8. Jak a z čeho se skládá zkouška? 
a) zkouška se skládá formou ústního pohovoru 

b) zkouška se skládá před zkušební komisí formou testu na počítači a ověření praktických 
znalostí obsluhy taxametru  

c) zkouška se skládá před zkušební komisí formou testu a teoretickým vysvětlením funkce 
taxametru 

9. Co je obsahem zkoušky? 
a) prokázání znalostí místopisu území hlavního města Prahy, právních předpisů upravujících 
taxislužbu a ochranu spotřebitele a obsluhy taxametru  

b) prokázání znalostí místopisu, právních předpisů upravujících silniční provoz a občanský 
zákoník a teoretická znalost taxametru 

c) praktická znalost místopisu Prahy a znalost obecně závazných vyhlášek hl.m.Prahy 
z oblasti dopravy 

10. Praktickou část zkoušky může konat řidič taxislužby 
a) který se přihlásil ke zkoušce 

b) který prospěl v testu  

c) který se dostavil ke zkoušce ve stanoveném termínu 

 
11. Námitky proti průběhu zkoušky může řidič taxislužby 
a) uplatnit u ředitele Magistrátu hlavního města Prahy výhradně elektronickou formou ve 
lhůtě nejdéle 5 pracovních dnů po termínu vykonání zkoušky 

b) uplatnit u ředitele odboru dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy výhradně 
ústní formou ve lhůtě nejdéle 7 pracovních dnů po termínu vykonání zkoušky 

c) uplatnit u ředitele odboru Magistrátu hlavního města Prahy výhradně písemnou formou do 
3 pracovních dnů po termínu vykonání zkoušky  

 

12. Výsledek přešetření námitek sdělí řidiči taxislužby 
a) ředitel Magistrátu hlavního města Prahy, výhradně elektronickou formou nejpozději ve 
lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl 

b) ředitel odboru písemnou formou nejpozději ve lhůtě 30 dnů od podání námitek  

c) ředitel odboru dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy, výhradně písemnou 
formou nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl 

 

13. V případě, že řidič taxislužby u zkoušky neprospěl 



a) může podat přihlášku na opravnou zkoušku okamžitě  

b) může podat přihlášku na opravnou zkoušku po uplynutí 7 dnů ode dne neúspěšné zkoušky 

c) může podat přihlášku na opravnou zkoušku do 30 dnů ode dne neúspěšné zkoušky 

 

14. Pokud řidič taxislužby požádá o opravnou zkoušku 
a) bude zařazen na nejbližší volný termín nejdříve po uplynutí 7 dnů od podání žádosti 

b) bude zařazen na volný termín nejdříve po uplynutí 30 dnů od podání žádosti 

c) bude zařazen na nejbližší volný termín v pořadí podaných přihlášek, nejdříve však jeden 
měsíc od data podání nové přihlášky  

 

15. Na kolik termínů zkoušek může být řidič taxislužby přihlášen 
a) pouze na jediný  

b) počet není omezen 

c) na jeden řádný a jeden opravný 

 

16. Ke zkoušce se může přihlásit pouze řidič taxislužby 
a) který není nespolehlivý podle zákona o silniční dopravě  

b) který je nespolehlivý podle zákona o silniční dopravě 

c) který neztratil odbornou způsobilost podle zákona o silniční dopravě 

 

17. V jakém rozsahu se skládá opravná zkouška? 
a) v celém rozsahu  

b) v rozsahu těch částí zkoušky, ze kterých byl hodnocen ,,neprospěl“ 

c) pouze z praktické části zkoušky 

 

18. Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky řidiče taxislužby 
a) není veřejnou listinou a platí pro celé území ČR 

b) je veřejnou listinou po předložení dokladu totožnosti 

c) je veřejnou listinou a je platné na území hl. m. Prahy  

 

19. Řidič je povinen Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky řidiče taxislužby, které 
pozbylo platnosti vrátit 
a) dopravnímu úřadu do 7 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, na základě kterého 
osvědčení pozbylo platnost  

b) dopravnímu úřadu do 15 dnů od vydání rozhodnutí, na základě kterého osvědčení pozbylo 
platnost 



c) živnostenskému úřadu do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, na základě kterého 
osvědčení pozbylo platnost 

 

20. Je řidič při výkonu práce řidiče taxislužby povinen mít u sebe Osvědčení o úspěšném 
vykonání zkoušky řidiče taxislužby? 
a) ano, ale není povinen je předkládat ke kontrole, protože se jedná o veřejnou listinu 

b) ano a na vyzvání je povinen je předložit ke kontrole  

c) tuto povinnost nemá 

 

 

 

aktualizace 6.2.2017 

 

 
 

 

 

 

 


