Memorandum o porozumění při zajišťování přepravních služeb na území
České republiky
Česká republika zastoupená
Ing. Danem Ťokem, ministrem dopravy a
Ing. Tomášem Hünerem, ministrem průmyslu a obchodu,
(dále jen „S tát“)
za účasti
Hlavního města Prahy zastoupeného
Mgr. Adrianou Krnáčovou, M.A., MBA, primátorkou,
(dále jen „Praha“)
na straně jedné
a
UBER B.V., společnost založená podle nizozemských právních předpisů (registrační číslo:
56317441) se sídlem: Meester Treublaan 7, 1097DP, Amsterdam, Nizoz emské královst ví, zastoupená
Alexejem Stakhem,
(dále jen „společnost UBER“)
na straně druhé,
dále jen „Úča stníci “,
vědomi si významu zajišťování přepravních služeb na území České republiky,
ve snaze předejít rozdílným pohledům Účastníků na aplikaci a působnost českého právního řádu na
podnikatelské aktivity společnosti UBER v České republice a
ve snaze dosáhnout vzájemného poroz umění, co se týče dalšího fungování mobilní aplikace Uber
v České republice, dosáhli následujícího poroz umění (dále jen„Memorandum“):
Část 1
Společnost UBER deklaruje s vou ochotu a připravenost učinit nezbytné kroky ohledně následujícího:
1. Podnikat na úz emí České republiky na základě živnostenského oprávnění pro živnost volnou –
„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ s oborem činnosti
č. 47 - „zprostředk ování obchodu a služeb“ vydaného podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění poz dějších předpisů.
2. Zprostředkovávat přepravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
přepisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“):
(a) dopravc ům, kteří mají konc esi pro provozování silniční motorové dopravy – osobní provoz ované
vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče a vozidlo evidované u příslušného
dopravního úřadu, a
(b) řidičům, kteří jsou držiteli oprávnění řidiče taxislužby a os vědčení o složení zkoušky ze znalosti
místopisu a právních předpisů, pokud ho příslušná obec vyžaduje.
3. Provést změny produktu a změny v mobilní aplikaci Uber tak, aby byly v souladu s tzv. režimem
„smluvní přepravy“ podle § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě, a to realizovat:
(a) předem stanovenou cenu pro cestujícího, tzn. jedna konečná cena bude dohodnuta mezi
cestujícím a dopravc em před zahájením skutečné přepravy a
(b) elektronické přepravní smlouvy s náležitostmi podle § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě
dohodnuté mezi cestujíc ím a dopravcem před zahájením přepravy.

4. Nejpozději do konce června roku 2018 sjednat se státem dohodu o pravidelné výměně informac í
v souladu v českým právem, která se bude týkat řidičů samostatně výdělečně činných a právnických
osob (dopravců), které mají s Uberem smluvní vztah za účelem správy daní.
5. Nejpozději do konce června roku 2018 sjednat se Státem dohodu o dobrovolném pilotním projektu v
oblasti elektronické evidenc e tržeb pro přepravní služby zprostředkované prostřednict vím mobilní
aplikace Uber.
6. Podporovat dodrž ování daňovýc h povinností ze strany řidič ů samostatně vý děleč ně činných a
právnických osob (dopravců).
7. Spolupracovat s příslušnými českými veřejnými orgány a poskytovat pomoc v souvislosti
s předpokládanými legislativními změnami souvisejíc ími se zpracováním a usnadněním fungování online aktivních platforem v oblasti poskytování dopravních služeb.
Část 2
Stát a Praha deklarují s vou ochotu a připravenost:
1. spolupracovat s poskytnutím dostatečného počtu zkušebních slotů podle § 21b odst. 1 zákona o
silniční dopravě a navyšovat tento počet v případě prokazatelně z výšené poptávky.
2. Diskutovat s UBER o předpokládaných legislativních změnách týkajících se zavádění novýc h
technologií a obchodních modelů v dopravních službách
Část 3
Aktivity spojené s prováděním tohoto Memoranda budou zahájeny od data jeho podpisu. Úč astníci
vyjádřili ochotu sejít se po době tří (3) měsíců od podpisu tohoto Memoranda a předložit přepis tohoto
zasedání za účelem přezkoumání spolupráce vš ech účastníků ve výše uvedených bodech.
Na základě tohot o Memoranda nedocház í ke stanovování práv a povinností jednotlivým Účastníkům,
pokud není výslovně uvedeno jinak.
Účastníci souhlasí s tím, že budou konzult ovat obsah tiskových zpráv týkajíc ích se přijet í tohot o
memoranda před jejich vydáním.
V Praze dne 30. dubna 2018

Za Stát

Za Prahu

Za společnost UBER

