Příprava řidičů ke zkouškám
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Bližší informace
Kontrolní otázky podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z
provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

1. Podmínky provozu
1. Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení
o registraci silničního vozidla je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen
a) nejpozději do tří dnů oznámit obecnímu úřadu a požádat o vydání nového technického průkazu
b) oznámit obecnímu úřadu obce nejpozději do sedmi dnů a požádat o vydání nového osvědčení o
registraci silničního vozidla
c) neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a požádat o vydání nového
technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla
2. Stanice měření emisí:
a) o provedeném měření emisí vyhoví protokol o měření emisí silničního motorového vozidla obsahující
i ověření shody údaje o typu motoru a předá jej žadateli
b) o provedeném měření emisí vyhotoví osvědčení o měření emisí silničního motorového vozidla
obsahující i ověření shody údaje o typu motoru
c) o provedeném měření emisí vyhotoví protokol o měření emisí silničního motorového vozidla a
kontrolu vyznačí na zadní tabulce registrační značky vylepením kontrolní nálepky
3. Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností odevzdá:
a) provozovatel silničního vozidla spolu s žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu všechny
vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a předloží technický průkaz silničního vozidla k
vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu
b) vlastník silničního vozidla spolu s žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu osvědčení o
registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a předloží
technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu
c) držitel silničního vozidla spolu s žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu osvědčení o
registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a předloží
technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu
4. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí silniční vozidlo z provozu:
a) zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a ve lhůtě 10 dnů od zániku pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla nebyla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z
provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla
b) zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a ve lhůtě 7 dnů od zániku pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla byla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z
provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla
c) zaniklo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla nebyla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z
provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla
5. O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo
provozovatele silničního vozidla:
a) je vlastník silničního vozidla povinen požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností do 7
pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala
b) je držitel silničního vozidla povinen požádat obecní úřad do 10 dnů ode dne, kdy změna nastala
c) je vlastník silničního vozidla povinen požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností do 10
pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala
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6. Při zápisu změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla obecní úřad obce s rozšířenou
působností dále:
a) zapíše údaje o novém vlastníku nebo provozovateli do technického průkazu silničního
vozidla
b) zapíše údaje o novém držiteli do technického průkazu silničního vozidla
c) zapíše údaje o novém držiteli do evidence motorových a jejich přípojných vozidel
7. Zápis změny provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad
obce s rozšířenou působností na základě:
a) žádosti vlastníka silničního vozidla
b) společné žádosti vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla
c) společné žádosti držitele a provozovatele silničního vozidla
8. Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává:
a) do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu
b) do 7 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu
c) do 10 dnů ode dne zakoupení silničního vozidla
9. Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o
registraci silničního vozidla:
a) je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností a požádat o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci
silničního vozidla. Poškozený technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci
silničního vozidla odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla spolu s žádostí
b) je držitelem silničního vozidla povinen nejpozději do 3 dnů oznámit obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností a požádat o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci
silničního vozidla. Poškozený technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci
silničního vozidla odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla spolu s žádostí
c) je vlastník silničního vozidla povinen nejpozději do 7 dnů oznámit obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností a požádat o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci
silničního vozidla. Poškozený technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci
silničního vozidla odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla spolu s žádostí
10. Ztrátu, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou:
a) je držitel silničního vozidla povinen nejpozději do tří dnů oznámit obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností
b) je vlastník silničního vozidla povinen oznámit nejpozději do sedmi dnů obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působnosti
c) je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností
11. Registr silničních vozidel, mimo jiné, obsahuje evidenci:
a) zvláštních vozidel a jejich držitelů
b) silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel
c) motorových a nemotorových vozidel a jejich přípojných vozidel
12. Výrobu tabulek registračních značek zajišťuje:
a) obecní úřad obce s rozšířenou působností a poskytuje tyto tabulky provozovateli silničního
vozidla
b) Ministerstvo dopravy a poskytuje tyto tabulky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na
základě jeho požadavku
c) Ministerstvo dopravy a poskytuje tyto tabulky provozovateli silničního vozidla
13. Ztrátu, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou je vlastník nebo
provozovatel silničního vozidla povinen oznámit:
a) neprodleně obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
b) nejpozději do tří dnů
c) obecnímu úřadu nejpozději do sedmi dnů
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14. 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
15. Kdo je správcem registru silničních vozidel?
a) Ministerstvo dopravy
b) obecní úřad obce s rozšířenou působností
c) krajský úřad
16. 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
17. 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) příslušnými kontrolními nálepkami umístěnými na zadní tabulce registrační značky
18. Jakou povinnost má provozovatel vozidla taxislužby z hlediska jeho technického stavu?
a) provozovat vozidlo, které odpovídá základnímu technickému popisu vozidla a potřebám
zákazníků
b) udržovat vozidlo taxislužby v řádném technickém stavu podle pokynů pro obsluhu a údržbu
stanovených výrobcem
c) provozovat jen takové vozidlo, za jehož technický stav plně odpovídá řidič vozidla
19. 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
20. 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
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2. Ceny
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. Fyzická osoba se jako prodávající dopustí přestupku tím, že
a) nabídne, sjedná nebo požaduje cenu ve výši, která není v souladu s cenou úředně stanovenou
b) nabídne nebo požaduje cenu ve výši, která je v souladu s cenou úředně stanovenou
c) požaduje cenu ve výši, kterou si předem se zákazníkem domluvil
7. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí správního deliktu tím, že
a) nabídne nebo požaduje cenu ve výši, která je v souladu s cenou úředně stanovenou
b) požaduje cenu ve výši, kterou si předem se zákazníkem domluvil
c) nabídne, sjedná nebo požaduje cenu ve výši, která není v souladu s cenou úředně stanovenou
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3. Kontrolní řád
1. Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly povinen
a) pořizovat o výsledcích kontroly audiovizuální záznam
b) vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě
c) vypsat do záznamu zjištěná porušení obecně závazných vyhlášek
2. Kdo může vykonávat kontrolu?
a) dopravce, ale jen u svých zaměstnanců
b) fyzická osoba, kterou kontrolní orgán k tomu pověřil
c) dopravní úřad, pokud mu je udělen souhlas Ministerstva dopravy
3. 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
4. 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
5. Může kontrolní orgán k účasti na kontrole v zájmu dosažení jejího účelu přizvat fyzickou osobu
a) ne
b) ano
c) na žádost kontrolované osoby
6. 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
7. Jsou kontrolované 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 odpovídající oprávněním kontrolujícího
8. 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
9. Do jaké výše může kontrolní orgán uložit fyzické osobě pořádkovou pokutu?
a) do výše 5 000 Kč
b) do výše 50 000 Kč
c) do výše 30 000 Kč
10.Lze uložit fyzické osobě, která nesplnila zákonem stanovené povinnosti, pořádkovou pokutu i
opakovaně?
a) ano, úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout částku 50 000 Kč
b) ne, lze uložit pouze jednu pořádkovou pokutu do výše 30 000 Kč
c) ano
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11.V jaké lhůtě se vyhotoví protokol o kontrole?
a) 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, ve zvláště složitých případech do
60 dnů
b) 15 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, ve zvláště složitých případech do 30
dnů
c) ve lhůtě 14 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, v mimořádně složitých
případech do 60 dnů
12.Doručuje se stejnopis protokolu o kontrole kontrolované osobě?
a) ano
b) jen na požádání kontrolované osoby
c) ne
13.Jakou formou se podávají námitky?
a) postačí telefonicky
b) písemně
c) ústně do protokolu
14.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 a dalšího dokumentu,
který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole
15.Kontrolovaná osoba
a) je po ukončení kontroly oprávněna namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby
b) je oprávněna namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby
c) není oprávněna namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby
16.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
17.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
18.Do jaké doby je vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolující vyhovět námitkám?
a) ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejich doručení
b) ve lhůtě do 7 dnů ode dne jejich doručení
c) ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejich doručení
19.Nevyhoví-li námitkám vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolující ve stanovené lhůtě
a) vyřídí je nadřízená osoba kontrolujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví,
částečně vyhoví, nebo je zamítne
b) vyřídí je nadřízená osoba kontrolujícího ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim
vyhoví nebo je zamítne
c) postoupí je nadřízená osoba kontrolujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Ministerstvu
dopravy
20.Pokud 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
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21.Pokud 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
22.Pokud právnická nebo podnikající 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 nebo podnikající 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.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
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4. Ochrana spotřebitele
1. 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
2. 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
3. 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
4. Je prodávající povinen vydat doklad o poskytnutí služby?
a) ano, na žádost spotřebitele
b) ne, nemusí
c) ne, jen v případě, kdy předpokládá uplatnění reklamace
5. 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
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5. Pojištění odpovědnosti
1. Z garančního fondu poskytuje Kancelář náhradní plnění poškozenému s bydlištěm nebo
sídlem na území České republiky také tehdy, jestliže:
a) není možné zjistit vozidlo, jehož provozem byla na území jiného členského státu, než je Česká
republika, způsobena újma
b) nepodařilo se do 30 dnů zjistit vozidlo, jehož provozem byla způsobena újma
c) není možné zjistit vozidlo, jehož provozem byla na území České republiky, způsobena újma
2. Kancelář je povinna poškozenému s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky
sdělit na jeho žádost:
a) jméno, příjmení a adresu bydliště nebo místo podnikání nebo obchodní ﬁrmu, obvyklého řidiče
nebo registrovaného držitele vozidla, jehož provozem byla poškozenému újma způsobena
b) není povinna údaje k řidiči nebo vozidlu sdělovat, ledaže by držitel vozidla prokázal právní
zájem na jejich poskytnutí
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu bydliště nebo místo podnikání nebo obchodní ﬁrmu,
anebo název a sídlo vlastníka nebo obvyklého řidiče nebo registrovaného držitele vozidla, jehož
provozem byla poškozenému újma způsobena
3. Po zániku pojištění odpovědnosti je:
a) pojistitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat pojistníkovi zelenou kartu, pokud byla vydána
b) pojistník povinen bez zbytečného odkladu odevzdat pojistiteli zelenou kartu, pokud byla vydána
c) pojistník povinen bez zbytečného odkladu odevzdat pojistiteli pojistnou smlouvu, pokud byla
vydána
4. Pojištěný je povinen:
a) v případě dopravní nehody nepodléhající oznámení Policii České republiky podle zákona
upravujícího provoz na pozemních komunikacích bez zbytečného odkladu předložit pojistiteli
společný záznam o dopravní nehodě
b) v případě dopravní nehody podléhající oznámení Policii České republiky podle zákona
upravujícího provoz na pozemních komunikacích nejpozději do 7 dnů předložit pojistiteli záznam
o dopravní nehodě"
c) v případě dopravní nehody nepodléhající oznámení podle zákona upravujícího provoz na
pozemních komunikacích nejpozději do 3 dnů předložit pojistiteli společný záznam o
dopravní nehodě
5. Provozovat vozidlo na pozemních komunikacích smí pouze ten
a) jehož vozidlo má uzavřeno havarijní pojištění
b) jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle zákona
c) kdo je držitelem příslušného řidičského oprávnění
6. Kdo je povinen uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti?
a) osoba, která používá motorové vozidlo
b) provozovatel tuzemského vozidla nebo cizozemského vozidla
c) vlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li zákon jinak
7. 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
8. 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
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9. 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
10.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
11.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
12.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
13.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
14.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
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6. Pravidla silničního provozu
1. Při přepravě dítěte vozidlem taxislužby v obci
a) nesmí být dítě přepravováno na sedadle vedle řidiče, pokud není umístěno v dětské autosedačce
b) smí být dítě přepravováno na sedadle vedle řidiče, pokud je umístěno v dětské autosedačce
c) nesmí být dítě přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním
pásem
2. Při přepravě dítěte vozidlem taxislužby mimo obec
a) smí být dítě přepravováno na sedadle vedle řidiče, pokud není umístěno v dětské autosedačce
b) smí být dítě přepravováno na sedadle vedle řidiče, pokud je umístěno v zádržném
bezpečnostním systému
c) smí být dítě přepravováno na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno bezpečnostním pásem
3. Řidič vozidla taxislužby
a) je povinen být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně
vybaveno podle zvláštního právního předpisu
b) nemusí být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem
c) je povinen být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, to neplatí, pokud veze zákazníky
4. Řidič vozidla taxislužby
a) nesmí při přepravě osob ve vozidle kouřit
b) smí při přepravě osob ve vozidle kouřit
c) nesmí ve vozidle kouřit
5. 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
6. Smí řidič vozidla taxislužby 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
7. Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat
a) řidič, který řídí vozidlo taxislužby nebo příležitostné osobní silniční dopravy, u něhož je řízení
motorového vozidla náplní práce
b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu A, B, C nebo T
c) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového
vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě
8. 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
9. Kdy je řidič vozidla taxislužby povinen podrobit se vstupní lékařské prohlídce
a) nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení
stanoveného věku, po dovršení 70 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 pak do dovršení 65 let věku každé dva roky a
po dovršení 65 let věku každoročně
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10.Kdo hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku
a) u osob v pracovně-právním vztahu řidič
b) u osob v pracovně-právním vztahu zaměstnavatel
c) u osob v pracovně-právním vztahu zdravotní pojišťovna
11.Řidič vozidla taxislužby, který nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti
a) je zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel
b) je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel
c) je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou
12.Je-li řidič taxislužby podle výsledku pravidelné lékařské prohlídky zdravotně
způsobilý s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilý
a) oznámí posuzující lékař tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia řidiče taxislužby a u řidičů taxislužby,
kteří jsou v pracovněprávním vztahu, i zaměstnavateli
b) oznámí lékař tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a u řidičů taxislužby,
kteří provádějí silniční dopravu soukromé povahy, i zaměstnavateli
c) posuzující lékař nemá povinnost tuto skutečnost oznamovat jiným subjektům
13.Kdy se musí řidič vozidla taxislužby podrobit pravidelné lékařské prohlídce?
a) nejpozději 30 dnů před dnem ukončení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti
b) nejpozději den před dnem ukončení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti
c) nejdříve 30 dnů před dnem ukončení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti
14.Jsou osoby nastupující do vozidla taxislužby a vystupující z něj povinny řídit se pokyny
řidiče tohoto vozidla?
a) podle situace
b) ne
c) ano
15.Kdo rozhoduje o odstranění vozidla, je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci?
a) policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele
b) strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad obecního úřadu
c) policista; vozidlo se odstraní na náklad jeho majitele
16.Řidič nesmí zastavit a stát
a) na parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o zastavení, které
nepřekročí dobu pěti minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno
b) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li
o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště
vyhrazeno
c) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li o
stání, které nepřekročí dobu 5 minut a které neomezí řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno
17.Řidič nesmí zastavit a stát
a) na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním a za ním
b) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před nimi
c) na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním a za ním
18.Při stání
a) musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy; při
zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr 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; při zastavení
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy
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19.Při zastavení a stání vedle vozidla s označením "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce
pohybově postiženou"
a) musí ponechat boční odstup nejméně 1,2 m
b) musí ponechat boční odstup nejméně 1 m
c) musí ponechat boční odstup nejméně 1,5 m
20.Stát znamená
a) uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo
vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu
b) uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení
c) přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče
21.Zastavit znamená
a) přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče
b) zastavit vozidlo na signál s červeným světlem „Stůj!“
c) uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení
přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu
22.Zastavit vozidlo znamená
a) uvedení vozidla do klidu na vyhrazeném parkovišti
b) uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení
přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu
c) přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče

14

7. Provozní řád stanovišť taxi
1. Souhlas k užívání taxistanoviště nebude vydán řidiči:
a) který je osobou nespolehlivou podle zákona o silniční dopravě
b) který se opakovaně dopouští přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích
c) který neplní podmínky stanovené dopravním úřadem
2. Pro řidiče:
a) u něhož bude mít Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z místopisu platnost na dobu delší,
než na jakou je Souhlas k užívání taxistanoviště vydáván, bude Souhlas k užívání taxistanoviště
vydán pouze na dobu platnosti tohoto osvědčení
b) u něhož bude mít Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z místopisu platnost na dobu kratší,
než na jakou je Souhlas k užívání taxistanoviště vydáván, bude Souhlas k užívání taxistanoviště
vydán pouze na dobu platnosti tohoto osvědčení
c) u něhož bude mít Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z místopisu platnost na dobu kratší,
než na jakou je Souhlas k užívání taxistanoviště vydáván, bude Souhlas k užívání taxistanoviště
vydán na dobu 5 let
3. Na koho se vztahují podmínky stanovené Provozním řádem a stanoví podmínky užívání
stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hlavního města
Prahy?
a) jen na řidiče vozidel taxislužby, jejichž vozidlo není vybaveno taxametrem
b) na každého řidiče taxislužby, který užívá stanoviště taxislužby zřízené na místní komunikaci ve
vlastnictví hlavního města Prahy na základě souhlasu k užívání stanovišť taxislužby vydaného mu
Technickou správou komunikací hlavního města Prahy
c) jen na dopravce, jejichž vozidla, kterými je provozována taxislužby, jsou vybavena taxametrem
4. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem,
jejíž součástí je
a) kopie platného průkazu řidiče taxislužby
b) ověřená kopie oprávnění řidiče taxislužby
c) kopie platného občanského a řidičského průkazu
5. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem,
jejíž součástí je
a) kopie platného občanského a řidičského průkazu
b) potvrzení dopravního úřadu o přihlášce ke zkoušce z místopisu
c) kopie platného Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z místopisu
6. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem,
jejíž součástí je
a) osvědčení o registraci silničního motorového vozidla
b) kopie základního technického popisu vozidla
c) kopie platného technického průkazu silničního motorového vozidla
7. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem,
jejíž součástí je
a) kopie dokladu o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby
b) kopie platného osvědčení o registraci silničního motorového vozidla
c) kopie dokladu o pronájmu vozidla leasingovou společností
8. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem,
jejíž součástí je
a) výpis z rejstříku trestů, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dnů
b) výpis z rejstříku trestů, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce
c) výpis z rejstříku trestů, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 2 měsíce
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9. Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem,
jejíž součástí je
a) výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce
b) výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 2 měsíce
c) výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dnů
10.Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem,
jejíž součástí je
a) kopie potvrzení o odborné způsobilosti
b) kopie platného osvědčení o registraci silničního motorového vozidla
c) kopie oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku)
11.Souhlas k užívání taxistanoviště je vydáván pro řidiče na základě žádosti podané žadatelem,
jejíž součástí je
a) u řidičů, kteří poskytují příležitostnou osobní silniční dopravu, kopie koncese
b) u řidičů, kteří poskytují taxislužbu jako zaměstnanci provozovatele taxislužby, kopii listiny
osvědčující pracovněprávní vztah k zaměstnavateli
c) u řidičů, kteří poskytují taxislužbu, kopii listiny osvědčující vlastnictví vozidla
12.Souhlas k užívání taxistanoviště nebude vydán řidiči
a) kterému bylo v předchozích 5 letech zadrženo osvědčení řidiče taxislužby nebo mu byl rozhodnutím
odebrán průkaz
b) kterému byl v předchozích 3 letech zadržen průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby nebo mu byl
rozhodnutím odebrán
c) kterému byl v předchozích 2 letech zadržen řidičský průkaz nebo mu byl rozhodnutím odebrán
13.Souhlas k užívání taxistanoviště nebude vydán řidiči
a) který byl pravomocně odsouzen za nedbalostní trestný čin
b) který byl odsouzen za úmyslný trestný čin
c) který byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin
14.Souhlas k užívání taxistanoviště nebude vydán řidiči
a) který nesplnil závazek, nebo se vyhýbá plnění závazku vůči živnostenskému úřadu Úřadu městské
části vyplývajícímu ze sankce mu uložené ve správním řízení za delikty související s výkonem
přepravních činnosti pro cizí potřeby, kterých se dopustil jako fyzická, fyzická podnikající nebo
právnická osoba
b) který nesplnil peněžní závazek, nebo se vyhýbá plnění závazku vůči hlavnímu městu Praze;
vyplývajícímu ze sankce mu uložené ve správním řízení za delikty související s výkonem
přepravních činnosti pro cizí potřeby, kterých se dopustil jako fyzická, fyzická podnikající nebo
právnická osoba
c) který nesplnil peněžní závazek, nebo se vyhýbá plnění závazku vůči obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností, vyplývajícímu ze sankce mu uložené v přestupkovém řízení za přestupky
související s řízením motorového vozidla, kterých se dopustil jako fyzická osoba
15.Pro řidiče
a) u něhož bude doklad osvědčující pracovněprávní vztah na dobu kratší, než na jakou je Souhlas k
užívání taxistanoviště vydáván, bude Souhlas k užívání taxistanoviště vydán pouze na dobu trvání
pracovněprávního vztahu
b) u něhož bude doklad osvědčující pracovněprávní vztah na dobu delší, než na jakou je Souhlas k
užívání taxistanoviště vydáván, bude Souhlas k užívání taxistanoviště vydán na dobu 5 let
c) u něhož bude doklad osvědčující pracovněprávní vztah na dobu kratší, než na jakou je Souhlas k
užívání taxistanoviště vydáván, bude Souhlas k užívání taxistanoviště vydán na dobu 2 let
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16.Pro řidiče
a) u jehož vozidla bude doba do naplnění podmínky maximálního stáří vozidla delší, než na jakou je
Souhlas k užívání taxistanoviště vydáván, bude Souhlas k užívání taxistanoviště vydán na dobu 5
let
b) u jehož vozidla bude doba do naplnění podmínky maximálního stáří vozidla kratší, než na jakou je
Souhlas k užívání taxistanoviště vydáván, bude Souhlas k užívání taxistanoviště vydán na dobu 2
let
c) u jehož vozidla bude doba do naplnění podmínky maximálního stáří vozidla kratší, než na jakou
je Souhlas k užívání taxistanoviště vydáván, bude Souhlas k užívání taxistanoviště vydán na tuto
kratší dobu
17.Jestliže dojde ke změně údajů uvedených v žádosti o Souhlas k užívání taxistanoviště
a) je povinností správce nebo řidiče tuto změnu nahlásit do sedmi dnů od okamžiku, kdy ke změně
došlo
b) je povinností řidiče tuto změnu nahlásit do pěti dnů od okamžiku, kdy ke změně došlo
c) je povinností správce tuto změnu nahlásit do pěti dnů od okamžiku, kdy ke změně došlo
18.Jaký je poplatek za vydání Souhlasu k užívání taxistanoviště?
a) za vydání nového Souhlasu k užívání taxistanoviště je 100 Kč
b) za vydání nového Souhlasu k užívání taxistanoviště je 1 000 Kč
c) za vydání nového Souhlasu k užívání taxistanoviště je 500 Kč
19.Řidič taxislužby je povinen obsluhovat stanoviště taxislužby
a) vozidlem, jehož zavazadlový prostor, odpovídá přiměřeně přepravním požadavkům
b) pouze vozidlem, jehož vnější i vnitřní čistota, včetně zavazadlového prostoru, odpovídá přiměřeně
daným povětrnostním podmínkám
c) pouze vozidlem, jehož vnější čistota, včetně zavazadlového prostoru, odpovídá přiměřeně
požadavkům zákazníka
20.Řidič taxislužby je povinen obsluhovat stanoviště taxislužby
a) vozidlem, které musí být uzavřené, minimálně čtyřmístné s nejméně třemi vstupními dveřmi k
místu řidiče a cestujících a s vyhrazeným celistvým prostorem pro zavazadla
b) vozidlem, které musí být čtyřmístné s nejméně čtyřmi vstupními dveřmi k místu řidiče a
cestujících a s vyhrazeným odděleným prostorem pro zavazadla
c) vozidlem, které může být otevřené, minimálně čtyřmístné s nejméně dvěma vstupními dveřmi k
místu řidiče a cestujících a s vyhrazeným děleným prostorem pro zavazadla
21.Vozidlo, kterým je obsluhováno stanoviště taxislužby musí splňovat následující požadavky
a) od doby první registrace vozidla do registru vozidel nesmí uplynout více jak 6 let
b) od doby první registrace vozidla do registru vozidel nesmí uplynout více jak 5 let
c) od doby první registrace vozidla do registru vozidel nesmí uplynout více jak 8 let
22.Vozidlo, kterým je obsluhováno stanoviště taxislužby musí splňovat následující požadavky
a) vybavení funkčním hasicím přístrojem
b) vybavení funkčním kompresorem
c) vybavení funkční klimatizací
23.Vozidlo, kterým je obsluhováno stanoviště taxislužby musí splňovat následující požadavky
a) žlutá barva na celé ploše karoserie vozidla
b) bílá barva na celé ploše karoserie vozidla
c) žlutá barva na 80% plochy karoserie vozidla
24.Řidič taxislužby se na stanovišti taxislužby
a) smí vzdalovat od vozidla podle svých potřeb
b) nesmí vzdalovat od vozidla a musí být trvale připraven k poskytování služeb, s výjimkou
činností souvisejících s poskytováním služeb taxi - pomoci při odnesení nebo přinesení zavazadel
na přání zákazníka
c) smí se vzdalovat od vozidla pouze v případě, že neposkytuje služby
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25.Řidič taxislužby
a) nesmí v prostoru stanoviště taxislužby provádět jakoukoliv údržbu nebo seřizování a mytí vozidla
taxi, včetně manipulace s pohonnými hmotami a jinými ropnými látkami
b) smí v prostoru stanoviště taxislužby provádět drobnou údržbu a drobné opravy na vozidle
c) smí v prostoru stanoviště taxislužby mýt vozidlo v případě znečištění vozidla taxislužby
26.Řidič taxislužby je povinen
a) v prostoru stanoviště taxislužby dodržovat zákaz kouření
b) v prostoru stanoviště taxislužby udržovat čistotu a neparkovat výfukem k chodníku
c) v prostoru stanoviště taxislužby provádět kontrolu čistoty vozidla taxislužby
27.Řidič taxislužby
a) je povinen přijímat plnění platby i v cizí měně
b) není povinen přijímat plnění platby v cizí měně
c) není povinen přijímat plnění platby v cizí měně, pokud se nejedná o eura
28.Pokud chce řidič taxislužby přijímat platbu v cizí měně
a) musí to být ve vozidle na viditelném místě oznámeno, včetně viditelně umístěného
aktuálního kurzovního lístku, ze kterého je zcela patrná informace aktuální nabídky ceny, za
kterou je služba nabízena
b) musí to před přepravou oznámit zákazníkovi a současně je povinen zákazníkovi sdělit směnný
kurz
c) nemusí to před jízdou oznámit zákazníkovi, ale postačuje sdělení této služby zákazníkovi po
ukončení přepravy
29.Žadatelem o udělení Souhlasu k užívání stanovišť taxislužby se správcem je
a) řidič vozidla taxislužby, jako uživatel konkrétního stanoviště
b) správce konkrétního stanoviště
c) Magistrát hlavního města Prahy
30.Žadatelem o udělení Souhlasu k užívání stanovišť taxislužby bez správce je
a) správce konkrétního stanoviště
b) Technická správa komunikací hlavního města Prahy
c) řidič vozidla taxislužby, který má zájem stanoviště užívat
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8. Silniční doprava
1. Při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby:
a) zapíše dopravní úřad žadateli tento úkon do technického průkazu silničního a jeho přípojného
vozidla
b) vydá správní orgán osvědčení o provedení zápisu
c) vydá dopravní úřad žadateli výpis z této evidence
2. Dopravce při provozování taxislužby:
a) nesmí použít vozidlo taxislužby, které pro něj není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby
b) smí použít vozidlo taxislužby, které pro něj není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby jen s
písemným souhlasem provozovatele
c) smí použít vozidlo taxislužby, které pro něj není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby jen po
ohlášení dopravnímu úřadu
3. Pověření:
a) k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech silniční
dopravy ve formě průkazu vydává Ministerstvo dopravy
b) k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech dopravy ve formě
průkazu vydává dopravní úřad, do jehož působnosti výkon dozoru spadá
c) k výkonu státního odborného dozoru nebo vrchního státního dozoru ve věcech silniční dopravy
ve formě průkazu vydává správní orgán, do jehož působnosti výkon dozoru spadá
4. Řidič vozidla:
a) je povinen umožnit obecní policii a Policii České republiky přístup k taxametru
b) je povinen umožnit orgánům státního odborného dozoru, obecní policii a Policii České republiky
přístup k záznamovému zařízení a taxametru
c) je povinen umožnit orgánům státního odborného dozoru a Policii České republiky přístup k
záznamovému zařízení
5. 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
6. 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
7. Kauce se vrátí v plné výši, jestliže
a) správní orgán neshledal důvody pro zahájení řízení o správním deliktu 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 správním deliktu podle zákona o silniční dopravě a nařídil ústní
jednání
8. Kauce se vrátí v plné výši, jestliže
a) řízení o přestupku podle zákona o silniční dopravě bylo pravomocně odloženo
b) řízení o správním deliktu podle zákona o silniční dopravě bylo pravomocně zastaveno
c) řízení o správním deliktu podle zákona o silniční dopravě bylo pravomocně ukončeno vydáním
rozhodnutí
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9. 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
10.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
11.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 dnů od 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
12.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
13.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 dne ode dne, kdy dopravce písemně sdělí tomuto správnímu orgánu potřebné
údaje o bankovním účtu, na který lze kauci vrátit
14.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
15.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
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16.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
17.Záznam o provozu vozidla taxislužby obsahuje
a) výrobce taxametru
b) typ a výrobní číslo taxametru
c) číslo knihy taxametru
18.Záznam o provozu vozidla taxislužby obsahuje
a) tovární značku vozidla taxislužby
b) barvu vozidla taxislužby
c) státní poznávací značku vozidla taxislužby
19.Záznam o provozu vozidla taxislužby obsahuje
a) součet kilometrů ujetých při provozování taxislužby ze dne, k němuž se zaznamenané denní hodnoty o
provozu vozidla taxislužby vztahují
b) součet kilometrů ujetých při provozování taxislužby za poslední týden
c) součet kilometrů ujetých při provozování taxislužby za kalendářní měsíc
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
20.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
21.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
22.Záznam o přepravě obsahuje
a) státní poznávací značku vozidla taxislužby
b) tovární značku vozidla taxislužby
c) typ vozidla taxislužby
23.Záznam o přepravě obsahuje
a) rodné číslo řidiče
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče
c) adresa místa trvalého pobytu řidiče
24.Kdo je podle zákona o silniční dopravě dopravcem?
a) fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem silničního nákladního vozidla nebo autobusu
b) fyzická nebo právnická osoba provozující silniční dopravu
c) fyzická nebo právnická osoba, která požádala o vydání koncese
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25.Jakou pokutu může uložit dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy dopravci, který
neumožní výkon státního odborného dozoru a vrchního státního dozoru?
a) do výše 100 000 Kč
b) do výše 750 000 Kč
c) do výše 500 000 Kč
26.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
27.Kdo je podnikatel v silniční dopravě?
a) tuzemský dopravce provozující silniční dopravu pro cizí potřeby
b) fyzická osoba provozující silniční dopravu pro vlastní potřeby
c) právnická osoba provozující dopravu
28.V žádosti o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby dopravce uvede
a) údaje o vozidle, obchodní ﬁrmu, popřípadě název, sídlo, identiﬁkační číslo provozovatele
taxislužby, je-li provozovatelem taxislužby právnická osoba, nebo obchodní ﬁrmu, popřípadě
jméno a příjmení, případně odlišující dodatek, adresu místa trvalého pobytu, a identiﬁkační číslo
fyzické osoby, je-li provozovatelem taxislužby fyzická osoba,
b) státní poznávací značku, tovární značku a obchodní označení vozidla, typ a výrobní číslo taxametru
a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru, který bude ve vozidle při provozování taxislužby užíván,
případně uvede, že vozidlo taxislužby nebude vybaveno taxametrem a tímto vozidlem bude poskytovat
přepravu výhradně na základě předchozí písemné smlouvy
c) registrační značku, tovární značku, obchodní označení, rok výroby a barvu vozidla, typ a výrobní
číslo taxametru, datum, k němuž má být vozidlo zařazeno do evidence vozidel taxislužby a kopii
dokladu o kategorii vozidla podle zvláštního právního předpisu
29.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
30.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
31.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
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32.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
33.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 byl v posledních 3 letech uložen správní trest za přestupek spáchaný při výkonu práce
řidiče taxislužby spočívající v poškození cestujícího na ceně jízdného nebo požadování ceny ve
výši, která není v souladu s cenovými předpisy
c) komu byla v posledních 5 letech dvakrát nebo vícekrát uložena sankce za přestupek nebo jiný
správní delikt spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby spočívající v poškození cestujícího na
ceně jízdného nebo porušení cenových předpisů
34.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
35.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
36.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 spočívajícího 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
37.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) komu byl v posledních 3 letech uložen správní trest za přestupek spáchaný při výkonu práce řidiče
taxislužby spočívající v nepořízení záznamu o přepravě
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38.Za spolehlivého se pro účely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, nepovažuje ten
a) kdo se v posledních 3 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 nevydání dokladu o zaplacení jízdného nebo dokladu o přepravě cestujícímu
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
39.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 nebo
jízdě na zvířeti 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 2 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
40.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 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 2 letech 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 nebo
jízdě na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím alkoholického nápoje nebo
užitím jiné návykové látky
41.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 odmítnutí podrobit
se vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti 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 byla v posledních 2 letech uložena sankce za správní delikt spočívající v řízení vozidla po
požití alkoholického nápoje nebo psychotropní látky
42.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
43.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
44.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
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45.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
46.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
47.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
48.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
49.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
50.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
51.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
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52.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
53.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
54.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
55.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
56.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 a tyto záznamy spolu se záznamy o přepravě uchovávat
nejméně po dobu 1 roku od ukončení přepravy, k níž se vztahují
57.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
58.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
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59.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
60.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
61.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
62.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
63.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
c) vozidlo nebylo v posledních dvou letech vyřazeno z evidence vozidel taxislužby
64.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
65.Pokud o to dopravce požádá
a) dopravní úřad vyřadí vozidlo z evidence vozidel taxislužby
b) dopravní úřad tuto žádost poznamená do spisu vozidla
c) dopravní úřad odejme dopravci státní poznávací značku
66.Dopravní úřad vyřadí vozidlo z evidence vozidel taxislužby, pokud
a) řidiči byl pravomocně uložen trest za přestupek, kdy nezajistil, aby vozidlem taxislužby
neprovozovala taxislužbu jiná osoba
b) dopravci byla pravomocně uložena sankce za správní delikt, kdy nezajistil, aby vozidlem taxislužby,
které je pro něj zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, neprovozovala taxislužbu jiná osoba
c) dopravci byla pravomocně uložena sankce za správní delikt, kdy nezajistil, aby vozidlem taxislužby,
které je pro něj zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, neprovozovala taxislužbu osoba, které byl
odebrán řidičský průkaz
67.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
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68.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
69.Osvědčení o složení zkoušky
a) je veřejnou listinou
b) není veřejnou listinou
c) je dokladem totožnosti řidiče taxislužby
70.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
71.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
72.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
73.Oprávnění řidiče taxislužby se uděluje
a) na dobu 5 let
b) na dobu neurčitou
c) na dobu 10 let
74.Průkaz řidiče taxislužby
a) je veřejnou listinou
b) není veřejnou listinou
c) je dokladem totožnosti
75.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
76.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
77.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
78.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
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79.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
80.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
81.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
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
82.Je při poskytování přepravy vozidlem cestujícího řidič taxislužby povinen mít u sebe
průkaz řidiče taxislužby
a) ano
b) ne
c) jen na území obce
83.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
84.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
85.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
86.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
87.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
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88.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
89.Místní příslušnost dopravního úřadu určuje
a) podle sídla účastníka řízení, jde-li o právnickou osobu, nebo místa podnikání účastníka řízení, jdeli 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
90.Státní odborný dozor v silniční dopravě vykonávají
a) živnostenské úřady a Ministerstvo ﬁnancí
b) Policie ČR, celní úřady a obecní policie
c) dopravní úřady, celní úřady a Ministerstvo dopravy
91.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
92.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
93.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
94.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
95.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
96.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
97.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
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98.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
99.Kdo je oprávněn vybírat kauce?
a) orgány Policie České republiky nebo celní úřady při provádění kontroly a rovněž strážník
obecní policie nebo dopravní úřad
b) dopravní úřady nebo obecní policie při provádění kontroly
c) orgány Policie České republiky nebo živnostenské úřady při provádění kontroly
100.
a)
b)
c)

V jaké výši mohou být kauce vybírány?
v rozmezí od 5 000 Kč do 100 000 Kč podle uvážení kontrolního orgánu
v rozmezí od 10 000 Kč do 50 000 Kč podle závažnosti porušené povinnosti
v rozmezí od 10 000 Kč do 100 000 Kč podle závažnosti přestupku

101.
a)
b)
c)

Pro účely vybírání kaucí při kontrole
řidič nezastupuje dopravce
řidič zastupuje jen sám sebe
řidič vždy zastupuje dopravce

102. 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,
zadržet řidiči doklady k vozidlu a doklady související s prováděnou přepravou
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 k nákladu a
zakázat pokračování v jízdě
103. 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
104. 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
105. 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, dopravní úřad, popřípadě strážník
obecní policie 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
106. 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
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107. Jestliže nebude kauce složena
a) do 48 hodin od zjištění porušení, budou příslušnému dopravnímu úřadu spolu s potvrzením o
zabránění v jízdě a protokolem o výsledcích kontroly zaslány i doklady k vozidlu
b) do 72 hodin od zjištění porušení, budou příslušnému správnímu orgánu k vedení řízení o
správním deliktu spolu s potvrzením o zabránění v jízdě a protokolem o výsledcích kontroly
zaslány i doklady k vozidlu a doklady související s prováděnou přepravou
c) do 5 dnů od zjištění porušení, budou ﬁnančnímu úřadu spolu s potvrzením o zabránění v jízdě a
protokolem o výsledcích kontroly zaslány i doklady související s prováděnou přepravou
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9. Zkoušky řidiče taxi
1. 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
2. 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
3. Co je obsahem zkoušky?
a) prokázání znalostí místopisu území hlavního města Prahy, právních předpisů upravujících
taxislužbu a ochranu spotřebitele a obsluhy taxametr
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
4. 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
5. 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
6. 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
7. Jakým způsobem lze přihlášku podat?
a) telefonicky
b) písemně nebo elektronicky
c) ústně do protokolu
8. 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
9. 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
10. Z kolika členů je složena zkušební komise?
a) zkušební komise je pětičlenná
b) zkušební komise je tříčlenná
c) zkušební komise je dvoučlenná
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11. 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
12. 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
13. 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
14. 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
15. 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
16. Na kolik termínů zkoušek může být řidič taxislužby přihlášen
a) pouze na jediný
b) počet není omezen
c) na jeden řádný a jeden opravný
17. 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
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
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10.Živnostenský zákon
1. Vzniká-li živnostenské oprávnění fyzické osobě, které dosud nebylo přiděleno identiﬁkační číslo
osoby:
a) přidělí jí dopravní úřad identiﬁkační číslo osoby poskytnuté z registru osob
b) přidělí jí živnostenský úřad evidenční číslo osoby poskytnuté správcem registru fyzických osob
c) přidělí jí živnostenský úřad identiﬁkační číslo osoby poskytnuté správcem základního
registru osob
2. Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění:
a) do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu nebo
pravomocným rozhodnutím o udělení koncese
b) do vydání výpisu čestným prohlášením doručeným živnostenskému úřadu nebo rozhodnutím o
udělení koncese
c) do vydání opisu stejnopisem doručeným živnostenskému úřadu nebo rozhodnutím dopravního
úřadu o udělení koncese
3. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, upravuje
a) podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním
b) organizační strukturu a působnost živnostenských úřadů, jakož i podmínky živnostenského
oprávnění
c) soustavu živnostenských úřadů a jejich působnost, podmínky živnostenského podnikání
a kontrolu dodržování právních předpisů
4. Živností je
a) činnost provozovaná státem nebo určenou právnickou osobou
b) soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za
účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem
c) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony a jejich původci
5. Živnost může provozovat
a) fyzická osoba nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem o silniční dopravě,
pokud se nejedná o občana členského státu EU
b) fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území ČR za stejných podmínek
a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z živnostenského zákona nebo zvláštního předpisu
nevyplývá něco jiného
c) fyzická osoba, jíž bylo přiznáno postavení uprchlíka podle zvláštních předpisů za stejných podmínek
jako občan České republiky s bydlištěm na území České republiky
6. Všeobecnou podmínkou provozování živnosti fyzickou osobou je
a) bezúhonnost
b) dosažení věku 21 let
c) ﬁnanční způsobilost
7. Byl-li uložen trest nebo sankce zákazu činnosti soudem nebo správním orgánem fyzické
osobě týkající se provozování živnosti, nemůže být živnost touto osobou provozována po
dobu
a) 3 let
b) 5 let
c) dokud zákaz trvá
8. Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob
včetně řidiče je živností
a) ohlašovací
b) řemeslnou
c) koncesovanou
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9. Živnostenské oprávnění k provozování koncesované živnosti „Silniční motorová doprava
osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ vzniká
a) dnem ohlášení živnosti, pokud je v ohlášení uveden pozdější den zahájení živnosti, tímto dnem
b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese
c) dnem podání žádosti o udělení koncese
10.Podnikatel podnikající v „Silniční motorové dopravě osobní provozované vozidly určenými
pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ prokazuje své živnostenské oprávnění
a) živnostenským listem
b) koncesí s údaji podle živnostenského rejstříku
c) výpisem ze živnostenského rejstříku
11.Může být živnostenské oprávnění přeneseno na jinou osobu?
a) ne, nemůže být přeneseno na jinou osobu. Smí však být vykonáváno v případech, kdy tak
stanoví živnostenský zákon
b) ano, může být přeneseno na jinou osobu
c) ne, nemůže, pokud s tím podnikatel nesouhlasí
12.Živnostenské oprávnění zaniká
a) smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové, správce dědictví nebo insolvenční správce
b) v případě ztráty nebo zničení koncesní listiny
c) v případě odcizení koncesní listiny
13.Kde se podává žádost o koncesi?
a) u dopravního úřadu
b) u živnostenského úřadu
c) u Ministerstva dopravy
14.Živnostenské oprávnění zaniká
a) uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou
b) v případě ztráty nebo zničení koncesní listiny
c) v případě přenesení koncesní listiny na jinou osobu
15.Živnostenské oprávnění zaniká
a) uplynutím 5 let od jeho vydání
b) rozhodnutím dopravního úřadu o odebrání živnostenského oprávnění
c) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění
16.Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví provozování živnosti, jestliže
a) podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení
koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy
b) podnikatel i prostřednictvím svého zaměstnance závažným způsobem porušil nebo porušuje
podmínky stanovené koncesí, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy, ale
pouze se souhlasem správce daně
c) podnikatel i prostřednictvím svého zaměstnance závažným způsobem porušil nebo porušuje
podmínky stanovené koncesí, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy, ale
pouze se souhlasem profesního sdružení
17.Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit
a) na návrh Ministerstva dopravy, jestliže podnikatel neplní požadavky zákona o cenách
b) na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu
c) pokud podnikatel přestal splňovat podmínku způsobilosti
18.Jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené
koncesní listinou, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy,
živnostenský úřad může
a) vydat předběžné opatření o dočasném zastavení provozování živnosti
b) zrušit živnostenské oprávnění nebo v odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit
c) odebrat koncesi a další doklady na místě poslední kontroly
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19.Živnostenskou kontrolu v rámci své působnosti provádějí
a) Česká obchodní inspekce
b) dopravní úřady
c) živnostenské úřady
20.Pracovníci živnostenských úřadů v rámci své kontrolní působnosti
a) sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními
zvláštních právních předpisů, vztahujícími se na živnostenské podnikání a podmínky provozování
živnosti uložené v rozhodnutí o koncesi
b) pouze kontrolují platnost vydaného živnostenského oprávnění
c) pouze sledují, zda jsou plněny povinnosti uložené zvláštními zákony
21.Kontrolní činnost v rámci živnostenské kontroly vykonávají
a) kontrolní pracovníci České obchodní inspekce
b) policisté dopravní a pořádkové služby Policie ČR
c) zaměstnanci živnostenských úřadů
22.Neoprávněného podnikání v silniční motorové dopravě osobní provozované vozidly
určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče se dopouští
a) právnická osoba provozující činnost, která je předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto
živnost měla živnostenské oprávnění
b) právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku a provozující tuto dopravu osobní na základě
platné koncese
c) právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku a provozující silniční motorovou dopravu na
základě koncese, která je v právní moci
23.Neoprávněného podnikání v silniční motorové dopravě osobní provozované vozidly
určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče se dopouští
a) fyzická osoba provozující činnost, která je předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost
měla živnostenské oprávnění
b) fyzická osoba provozující činnost na základě živnostenského oprávnění, která není
zapsána v obchodním rejstříku
c) fyzická osoba provozující činnost na základě živnostenského listu
24.Právnické osobě jako podnikateli, nebo podnikající fyzické osobě, která
provozuje koncesovanou živnost bez živnostenského oprávnění, může být
uložena pokuta
a) do výše 50 000 Kč
b) do výše 100 000 Kč
c) do výše 1 000 000 Kč
25.Fyzické osobě, která provozuje bez živnostenského oprávnění činnost, která je
předmětem živnosti koncesované, může být uložena pokuta
a) do výše 1 000 000 Kč
b) do výše 100 000 Kč
c) do výše 500 000 Kč
26.Při kontrole se zaměstnanci živnostenského úřadu
a) prokazují občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti
b) prokazují pověřením ve formě písemného pověření nebo ve formě průkazu
c) neprokazují žádným pověřením nebo průkazem; postačuje ústní prohlášení
27.Může živnostenský úřad svým rozhodnutím uložit podnikateli odstranění nedostatků
při provozování živnosti?
a) ne
b) ano
c) pouze v souvislosti s uložením pokuty
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28.Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování
živnosti přerušeno
a) je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu do 1 měsíce po datu pokračování
b) je podnikatel povinen oznámit předem písemně živnostenskému úřadu
c) není povinen živnostenskému úřadu oznamovat
29.Všeobecnými podmínkami pro provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
a) zletilost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k
samostatnému provozování podnikatelské činnosti bezúhonnost, doklad o odborné způsobilosti
b) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého
k samostatnému provozování podnikatelské činnosti
c) svéprávnost, kterou nelze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k
samostatnému provozování podnikatelské činnosti
30.Zvláštními podmínkami provozování živnosti je
a) odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo jiné předpisy vyžadují
b) splnění všeobecných podmínek provozování živnosti a platný řidičský průkaz
c) splnění všeobecných podmínek provozování živnosti, odborná způsobilost,
pokud je živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují
31.Živnostenský úřad může zrušit živnostenské oprávnění jestliže
a) podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 2 roky
b) podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 1 rok
c) podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky
32.Za bezúhonnou se pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba,
a) která byla odsouzena pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže byl tento trestný čin
spáchán v souvislosti s provozováním živnosti, anebo se živností, o kterou žádá nebo kterou
ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena
b) která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný správní delikt, jestliže byl tento správní delikt
spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který
ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena
c) která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin
spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který
ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena
33.Bezúhonnost se u občanů České republiky prokazuje
a) výpisem z evidence Rejstříku trestů
b) čestným prohlášením
c) výpisem z registru řidičů
34.Bezúhonnost se u osob, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie prokazuje
a) výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným příslušným soudním nebo
správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát
výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o
bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před
notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3
měsíce
b) výpisem z Rejstříku trestů, a je-li občanem jiného státu než jiného státu Evropské unie, výpisem z
evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem.
Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba
čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem,
nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 4
měsíce
c) výpisem z Rejstříku trestů nebo čestným prohlášením. Tyto doklady nesmí být starší než 6
měsíců
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35.Bezúhonnost se u osob, které nejsou občany České republiky, ani jiného členského
státu Evropské unie prokazuje
a) výpisem z Rejstříku trestů nebo čestným prohlášením. Tyto doklady nesmí být starší než 6
měsíců
b) výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným státem, jehož je fyzická osoba
občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická
osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je
občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu a výpisem z evidence
Rejstříku trestů. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce
c) výpisem z evidence Rejstříku trestů u osob, které jsou občany jiného členského státu Evropské unie.
Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního
právního předpisu. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku
trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup
36.Provozovnou se podle živnostenského zákona rozumí
a) prostor, v němž je živnost provozována i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží
nebo poskytování služeb a mobilní provozovna
b) každá místnost, kterou se podnikatel rozhodne užívat k provozování živnosti
c) každý prostor, i když k nim podnikatel nemá vlastnické nebo užívací právo
37.Jestliže podnikatel oznámí živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti
a) je provozování živnosti přerušeno prvním dnem následujícího měsíce a končí posledním dnem v
témže kalendářním roce; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování
živnosti přerušit nejdéle na dobu tří měsíců
b) je provozování živnosti přerušeno dnem rozhodnutí živnostenského úřadu a končí dnem
uvedeným v rozhodnutí; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze
provozování živnosti přerušit nejdéle na dobu stanovenou živnostenským úřadem
c) je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti
živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v
oznámení; je-li živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, lze provozování živnosti
přerušit nejdéle na dobu trvání tohoto oprávnění
38.Podnikatel je povinen při provozování živnosti
a) dodržovat povinnosti vyplývající z obsahu jím vykonávané živnosti
b) dodržovat povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů
c) dodržovat práva vyplývající ze živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů
39.Osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost
a) podá žádost o vydání koncese u příslušného dopravního úřadu
b) podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu
c) podá žádost o vydání koncese u Ministerstva dopravy
40.Podání podle živnostenského zákona obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit
a) prostřednictvím Ministerstva dopravy
b) prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
c) prostřednictvím státního zastupitelství
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11.Organizace dopravy
1. Ulice Na Příkopě je:
a) obousměrná
b) jednosměrná od ulice Hybernské k ulici Panské
c) jednosměrná od ulice Panské k ulici Hybernské
2. Dvořákovo nábřeží je:
a) obousměrné
b) jednosměrné od nám. Curieových k ulici Na rejdišti
c) jednosměrné od ulice Na rejdišti k nám. Curieových
3. Hořejší nábřeží je:
a) jednosměrné od ulice Nábřežní k ulici Strakonické
b) jednosměrné od ulice Strakonické k ulici Nábřežní
c) obousměrné
4. Ulice Jaromírova je:
a) jednosměrná od Ostrčilova nám. k ulici Křesomyslově
b) obousměrná
c) jednosměrná od ulice Křesomyslovy k Ostrčilovu nám.
5. Ulice Legerova je:
a) obousměrná
b) jednosměrná od Nuselského mostu k ulici Wilsonově
c) jednosměrná od ulice Wilsonovy k Nuselskému mostu
6. Ulice Truhlářská je:
a) obousměrná
b) jednosměrná od Petrského nám. k ulici Revoluční
c) jednosměrná od ulice Revoluční k Petrskému nám.
7. Ulice Letenská je:
a) jednosměrná od ulice Klárov k Malostranskému nám.
b) obousměrná
c) jednosměrná od Malostranského nám. k ulici Klárov
8. Ulice Pařížská je v úseku Široká - Staroměstské nám.:
a) jednosměrná od Široké ulice ke Staroměstskému nám.
b) obousměrná
c) jednosměrná od Staroměstského nám. k Široké ulici
9. Smetanovo nábřeží je:
a) jednosměrné od Křižovnického nám. k ulici Národní
b) obousměrné
c) jednosměrné od ulice Národní ke Křižovnickému nám.
10.Ulice Krakovská je:
a) obousměrná
b) jednosměrná od Václavského nám. k Žitné ulici
c) jednosměrná od Žitné ulice k Václavskému nám.
11.Ulice Politických vězňů je v úseku Opletalova - Jindřišská:
a) jednosměrná od Opletalovy ulice k Jindřišské ulici
b) obousměrná
c) obousměrná Jindřišská – Olivova a jednosměrná Olivova - Opletalova
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12.Janáčkovo nábřeží je v úseku mezi ulicí Vítěznou a Jiráskovým mostem:
a) obousměrné
b) jednosměrné od Vítězné ulice k Jiráskovu mostu
c) jednosměrné od Jiráskova mostu k Vítězné ulici
13.Ulice Korunní je v úseku Blanická - Šumavská:
a) obousměrná
b) jednosměrná od ulice Blanické k ulici Šumavské
c) jednosměrná od ulice Šumavské k ulici Blanické
14.Ulice Valdštejnská a Tomášská je:
a) jednosměrná od Malostranského nám. k ulici Pod Bruskou
b) jednosměrná od ulice Pod Bruskou k Malostranskému nám.
c) obousměrná
15.Ulice V Botanice je:
a) jednosměrná od ulice Kartouzské k ulici Zborovské
b) obousměrná
c) jednosměrná od Dienzenhoferových sadů (ulice Zborovské) k ulici Kartouzské
16.Ulice Křižovnická je:
a) jednosměrná od náměstí Jana Palacha ke Křižovnickému nám.
b) obousměrná
c) jednosměrná od Křižovnického nám. k náměstí Jana Palacha
17.Ulice Zlatnická je:
a) obousměrná
b) jednosměrná od Petrského nám. k ulici Na poříčí
c) jednosměrná od ulice Na poříčí k Petrskému nám.
18.Ulice Národní mezi ulicí Spálenou a Perlovou je:
a) jednosměrná od ulice Spálené k ulici Perlové
b) obousměrná
c) jednosměrná od ulice Perlové k ulici Spálené
19.Ulice Matoušova je:
a) jednosměrná od Dienzenhoferových sadů k ulici Štefánikově
b) jednosměrná od ulice Štefánikovy k Dienzenhoferovým sadům
c) obousměrná
20.Ulice Anglická a Žitná jsou:
a) obousměrné
b) jednosměrné od Karlova nám. k náměstí Míru
c) jednosměrné od náměstí Míru ke Karlovu nám.
21.Ulice Resslova je:
a) jednosměrná od Jiráskova nám.ke Karlovu náměstí
b) obousměrná
c) jednosměrná od Karlova nám. k Jiráskovu náměstí
22.Ulice Štěpánská je v úseku Václavské nám.- Žitná:
a) obousměrná
b) jednosměrná od ulice Žitné k Václavskému nám.
c) jednosměrná od Václavského nám. k ulici Žitné
23.Ulice Senovážná je:
a) jednosměrná od ulice Hybernské k Senovážnému nám.
b) obousměrná
c) jednosměrná od Senovážného nám. k ulici Hybernské
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24.Ulice Hybernská je mezi ulicí Senovážnou a Opletalovou:
a) jednosměrná od ulice Opletalovy k ulici Na příkopě
b) obousměrná
c) jednosměrná od ulice Senovážné k ulici Opletalově
25.Ulice Revoluční je:
a) obousměrná
b) jednosměrná od náměstí Republiky ke Štefánikovu mostu
c) jednosměrná od Štefánikova mostu k náměstí Republiky
26.Ulice Havlíčkova mezi ulicí Na Florenci a ulicí Hybernskou je:
a) jednosměrná od ulice Hybernské k ulici Na Florenci
b) obousměrná
c) jednosměrná od ulice Na Florenci k ulici Hybernské
27.Ulice Sokolovská mezi ulicí Prvního pluku a Karlínským nám. je:
a) obousměrná
b) jednosměrná od ulice Prvního pluku ke Karlínskému nám.
c) jednosměrná od Karlínského nám. k ulici Prvního pluku
28.Ulice Perlová je:
a) jednosměrná od ulice Rytířské k ulici Národní
b) jednosměrná od ulice Národní k ulici Rytířské
c) obousměrná
29.Ulice Zborovská je:
a) jednosměrná od (ul. V botanice) Diezenhoferových sadů k ulici Vítězné
b) obousměrná
c) jednosměrná od ulice Vítězné k (ulici Matoušově) Dienzenhoferovým sadům
30.Ulice Vrchlického a Duškova jsou:
a) obousměrné
b) jednosměrné od ulice Plzeňské k ulici Mozartově
c) jednosměrná od ulice Mozartovy k ulici Plzeňské
31.Ulice Mezibranská a Sokolská jsou:
a) jednosměrné od Nuselského mostu k Václavskému nám.
b) obousměrné
c) jednosměrné od Václavského nám. k Nuselskému mostu
32.Ulice Panská je:
a) obousměrná
b) jednosměrná od ulice Na příkopě k ulici Jindřišské
c) jednosměrná od ulice Jindřišské k ulici Na příkopě
33.Ulice Soukenická je:
a) jednosměrná od ulice Revoluční k Petrskému náměstí
b) obousměrná
c) jednosměrná od Petrského náměstí k ulici Revoluční
34.Ulice Na Poříčí mezi ulicí Zlatnickou a ulicí Těšnov je:
a) jednosměrná od ulice Těšnov k ulici Zlatnické
b) obousměrná
c) jednosměrná od ulice Zlatnické k ulici Těšnov
35.Ulice Sokolovská mezi ulicí Ke Štvanici a ulicí Prvního pluku je:
a) obousměrná
b) jednosměrná od ulice Ke Štvanici k ulici Prvního pluku
c) jednosměrná od ulice Prvního pluku k ulici Ke Štvanici
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36.Ulice U Bulhara je:
a) jednosměrná od ulice Hybernská k ulici Bolzanova
b) obousměrná
c) jednosměrná od ulice Bolzanova k ulici Hybernská
37.Ulice Gogolova je:
a) jednosměrná od ulice Chotkova k ulici Skořepka
b) obousměrná mezi ul. Chotkova a přístupovou komunikací ke Kramářově vile
c) jednosměrná od ulice Skořepka k ulici Chotkokva
38.Ulice Harantova je:
a) jednosměrná od ulice Karmelitská k ulici Nebovidská
b) obousměrná
c) jednosměrná od ulice Nebovidská k ulici Karmelitská
39.Ulice Nebovidská je:
a) jednosměrná od ulice Harantova k ulici Hellichova
b) obousměrná
c) jednosměrná od ulice Hellichova k ulici Harantova
40.Ulice U Sluncové je:
a) jednosměrná od ulice Za Invalidovnou k ulici Pod plynojemem
b) jednosměrná od ulice Pod plynojemem k ulici Za Invalidovnou
c) obousměrná
41.Ulice U Trojice je:
a) obousměrná
b) jednosměrná od ulice Plzeňská k ulici Duškova
c) jednosměrná od ulice Duškova k ulici Plzeňská
42.Ulice Stroupežnického je:
a) obousměrná
b) jednosměrná od ulice Ostrovského k ulici Bozděchova
c) jednosměrná od ulice Bozděchova k ulici Ostrovského
43.Ulice Jindřicha Plachty je:
a) obousměrná
b) jednosměrná od ulice Nádražní k ulici Svornosti
c) jednosměrná od ulice Svornosti k ulici Nádražní

43

12.Určení polohy ulic
1. Ulice Na Petřinách je:
a) v Praze 7 a spojuje ulici U Výstaviště s ulicí Veletržní
b) v Praze 6 a spojuje ulici Milady Horákové s ulicí V průhledu
c) v Praze 6 a spojuje Heyrovského nám. s ulicí Střešovickou
2. Ulice Dělnická je:
a) v Praze 7 a spojuje Libeňský most s ulicí Argentinskou
b) v Praze 8 a spojuje ulici Střelničnou s ulicí Jandovou
c) v Praze 1 a spojuje ulici Revoluční se Staroměstským nám.
3. Ulice Freyova je:
a) v Praze 8 a spojuje ulici Sokolovskou s ulicí Pod Krejcárkem
b) v Praze 9 a spojuje ulici Vysočanskou s ulicí K Žižkovu
c) v Praze 10 a spojuje ulici Černokosteleckou s ulicí Průběžnou
4. Ulice Michelská je:
a) v Praze 10 a spojuje ulici Moskevskou s ulicí Vršovickou
b) v Praze 4 a spojuje nám. Bratří Synků s ulicí Na Jezerce
c) v Praze 4 a spojuje ulici Vídeňskou s ulicí Nuselskou
5. Ulice Střelničná je:
a) v Praze 9 a spojuje ulici Proseckou s ulicí Mladoboleslavskou
b) v Praze 6 a spojuje ulici Bělohorskou s ulicí Na Petřinách
c) v Praze 8 a spojuje ulici Pod sídlištěm s ulicí Vysočanskou
6. Ulice Jeremiášova je:
a) v Praze 13, Praha-Ŕeporyje
b) v Praze 10, Vršovice
c) v Praze 4, Podolí
7. Ulice Türkova je:
a) v Praze 6, Dejvice
b) v Praze 11, Chodov
c) v Praze 7, Bubeneč
8. Ulice Průmyslová je:
a) v Praze 5, Motol
b) v Praze 4, Nusle
c) v Praze 10, Malešice
9. Ulice Chlumecká je:
a) v Praze 4, Lhotka
b) v Praze 14, Černý Most
c) v Praze 6, Ruzyň
10.Ulice Kollárova je:
a) v Praze 8, Troja
b) v Praze 8, Letňany
c) v Praze 8, Karlín
11.Ulice Italská je:
a) v Praze 3 a spojuje Olšanské nám. s ulicí Jana Želivského
b) v Praze 2, z části v Praze 3 a spojuje nám. Míru s nám. Winstona Churchilla
c) v Praze 4 a spojuje Dvorecké nám. s ulicí Na strži
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12.Ulice Vršovická je:
a) v Praze 2 a spojuje nám. Bratří Synků s Tylovým nám.
b) v Praze 10 a spojuje ulici Otakarovu s ulicí V olšinách
c) v Praze 10 a spojuje ulici Úvalskou s ulicí V olšinách
13.Ulice Patočkova je:
a) v Praze 5 a spojuje křižovatku Anděl s ulicí Na Radosti
b) v Praze 10 a spojuje ulici Průmyslovou s ulicí Jižní spojka
c) v Praze 6 a spojuje ulici Bělohorskou s ulicí Milady Horákové
14.Ulice Jana Želivského je:
a) v Praze 3 a spojuje ulici Votickou s ulicí Pod Krejcárkem
b) v Praze 3 a spojuje Olšanské nám. s ulicí Husitskou
c) v Praze 3 a spojuje Olšanské nám. s ulicí Vinohradskou
15.Ulice Komunardů je:
a) v Praze 6 a spojuje Letenské nám. s ulicí Pod kaštany
b) v Praze 8 a spojuje Rohanské nábř. s ulicí Šaldovou
c) v Praze 7 a spojuje Bubenské nábř. s ulicí Plynární
16.Ulice Plzeňská je:
a) v Praze 6 a spojuje křižovatku Bílý Beránek s ulicí Karlovarskou
b) v Praze 5 a spojuje křižovatku Anděl (ulici Lidickou) s ulicí Na Radosti
c) v Praze 5 a spojuje nám. Kinských s ulicí Podbělohorskou
17.Ulice Nuselská je:
a) v Praze 2 a spojuje nám. Bratří Synků s ulicí Anglickou
b) v Praze 10 a spojuje ulici V olšinách s ulicí Švehlovou
c) v Praze 4 a spojuje nám. Bratří Synků s ulicí U plynárny
18.Ulice Horňátecká je:
a) v Praze 8 a spojuje Kobyliské nám. s ulicí Ústeckou
b) v Praze 2 a spojuje nám. Míru s ulicí Seifertovou
c) v Praze 5 a spojuje Kříženeckého nám. s ulicí Lamačovou
19.Ulice Mukařovského je:
a) v Praze 10, Malešice
b) v Praze 13, Stodůlky
c) v Praze 4, Lhotka
20.Ulice Chilská je:
a) v Praze 8, Střížkov
b) v Praze 11, Chodov
c) v Praze 9, Prosek
21.Ulice Pražská je:
a) v Praze 15, Hostivař
b) v Praze 4, Záběhlice
c) v Praze 8, Bohnice
22.Ulice Broumarská je:
a) v Praze 7, Bubeneč
b) v Praze 6, Vokovice
c) v Praze 14, Kyje – Černý Most
23.Ulice Lhotecká je:
a) v Praze 5, Jinonice
b) v Praze 12, Kamýk
c) v Praze 6, Liboc
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24.Ulice Ankarská je:
a) v Praze 10 a spojuje ulici Vinohradskou s ulicí Dřevčickou
b) v Praze 6 a spojuje Kukulovu ulici s ulicí Na Petřinách
c) v Praze 7 a spojuje Hlávkův most s ulicí Železničářů
25.Ulice Seifertova je:
a) v Praze 2 a spojuje ulici Sokolskou s nám. Míru
b) v Praze 4 a spojuje ulici Zelený pruh s ulicí Sedlčanskou
c) v Praze 3 a spojuje ulici Husitskou s ulicí Táboritskou
26.Ulice Argentinská je:
a) v Praze 7 a spojuje Bubenské nábř. s Mostem Barikádníků
b) v Praze 4 a spojuje Rašínovo nábř. s ulicí Modřanskou
c) v Praze 6 a spojuje ulici Milady Horákové s Vítězným nám.
27.Ulice Jeremenkova je:
a) v Praze 5 a spojuje ulici Radlickou s ulicí Plzeňskou
b) v Praze 1 a spojuje Most legií s Jungmannovým nám.
c) v Praze 4 a spojuje ulici Modřanskou s ulicí Olbrachtovou
28.Ulice V Holešovičkách je:
a) v Praze 7 a spojuje ulici U Výstaviště s ulicí Veletržní
b) v Praze 2 a spojuje Nuselský most s ulicí Wilsonovou
c) v Praze 8 a spojuje Most Barikádníků s ulicí Libereckou
29. Ulice Bucharova je:
a) v Praze 7 - Troja
b) v Praze 13 - Stodůlky
c) v Praze 9 - Letňany
30.Ulice Hviezdoslavova je:
a) v Praze 4 - Libuš
b) v Praze 10 - Vinohrady
c)  c) v Praze 11 - Chodov
31. Ulice Milánská je:
a) v Praze 8 - Čimice
b) v Praze 15 - Horní Měcholupy
c) v Praze 6 - Ruzyň
32.Ulice Rožmberská je:
a) v Praze 14 - Kyje
b) v Praze 6 - Lysolaje
c) v Praze 8 - Střížkov
33. Ulice Meteorologická je:
a) v Praze 5 - Zbraslav
b) v Praze 12 - Libuš
c) v Praze 6 – Řepy
34. Ulice Střešovická je:
a) v Praze 6 a spojuje ulici Na Petřinách s ulicí Patočkovou
b) v Praze 7 a spojuje Bubenské nábř. s Mostem Barikádníků
c) v Praze 8 a spojuje nábř. Ludvíka Svobody s ulicí Sokolovskou
35. Ulice Jičínská je:
a) v Praze 3 a spojuje ulici Koněvovu s ulicí Vinohradskou
b) v Praze 3 a spojuje nám. Jiřího z Lobkovic s ulicí Šrobárovou
c) v Praze 3 a spojuje Olšanské nám. s ulicí Korunní
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36. Vysočanská je:
a) v Praze 8 a spojuje ulici Pod lisem s ulicí Klapkovou
b) v Praze 4 a spojuje Litochlebské nám. s ulicí K Hrnčířům
c) v Praze 9 a spojuje ulici Střelničnou s ulicí Jandovou
37. Ulice Budějovická je:
a) v Praze 10 a spojuje ulici Černokosteleckou s Malešickým nám.
b) v Praze 4 a spojuje ulici Na Pankráci s ulicí Vídeňskou
c) v Praze 4 a spojuje ulici Zálesí s ulicí Dobronickou
38. Ulice Zenklova je:
a) v Praze 5 a spojuje ulici Kartouzskou s Dienzenhoferovými sady
b) v Praze 8 a spojuje ulici Nad Šutkou s Elsnicovým nám. (s ulicí Sokolovskou)
c) v Praze 9 a spojuje ulici Pod Táborem s Malešickým nám.
39. Ulice Oistrachova je:
a) v Praze 13, Stodůlky
b) v Praze 6, Liboc
c) v Praze 8, Ďáblice
40. Ulice Opatovská je:
a) v Praze 1, Nové Město
b) v Praze 8, Dolní Chabry
c) v Praze 11, Chodov
41. Ulice Ocelkova je:
a) v Praze 8, Bohnice
b) v Praze 6, Suchdol
c) v Praze 14, Černý Most
42. Ulice Tomášská je:
a) v Praze 5 a spojuje ulici Vrchlického s ulicí Plzeňskou
b) v Praze 1 a spojuje Valdštejnské nám. s Malostranským nám.
c) v Praze 1 a spojuje Hradčanské nám. s Loretánským nám.
43. Ulice Lípová je:
a) v Praze 2, Nové Město
b) v Praze 8, Dolní Chabry
c) v Praze 4, Chodov
44. Ulice Liliová je:
a) v Praze 1, Staré Město
b) v Praze 8, Dolní Chabry
c) v Praze 4, Chodov
45. Ulice Boženy Němcové:
a) v Praze 4, Chodov
b) v Praze 8, Dolní Chabry
c) v Praze 2, Nové Město
46. Ulice Cihelná je:
a) v Praze 1, Malá Strana
b) v Praze 8, Dolní Chabry
c) v Praze 4, Chodov
47. Ulice Bolzanova je:
a) v Praze 1 a spojuje ulici U Bulhara se Senovážným nám.
b) v Praze 1 a spojuje Jungmannovou s ulicí Spálenou
c) v Praze 2 a spojuje nám. Míru s ulicí Seifertovou
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48. Ulice Diskařská je:
a) v Praze 1, Nové Město
b) v Praze 6, Břevnov
c) v Praze 4, Chodov
49. Ulice Divadelní je:
a) v Praze 1, Staré a Nové Město
b) v Praze 8, Dolní Chabry
c) v Praze 4, Michle
50. Ulice Mlynářská je:
a) v Praze 3, Žižkov
b) v Praze 1, Nové Město
c) v Praze 4, Chodov
51. Ulice Martinská je:
a) v Praze 6, Vokovice
b) v Praze 1, Staré Město
c) v Praze 4, Chodov
52. Ulice Samcova je:
a) v Praze 1, Nové Město
b) v Praze 8, Dolní Chabry
c) v Praze 4, Chodov
53. Ulice Školská je:
a) v Praze 4, Chodov
b) v Praze 8, Dolní Chabry
c) v Praze 1, Nové Město
54. Ulice Elišky Krásnohorské je:
a) v Praze 1, Josefov
b) v Praze 9, Prosek
c) v Praze 6, Střešovice
55. Ulice Gogolova je:
a) v Praze 9, Letňany
b) v Praze 10, Vršovice
c) v Praze 1, Hradčany
56. Ulice Harantova je:
a) v Praze 1, Malá Strana
b) v Praze 6, Dejvice
c) v Praze 10, Strašnice
57. Ulice Na hrobci je:
a) v Praze 1, Nové Město
b) v Praze 9, Vysočany
c) v Praze 2, Nové Město
58. Ulice Templová je:
a) v Praze 1, Nové Město
b) v Praze 1, Staré Město
c) v Praze 8, Karlín
59. Ulice Thunovská je:
a) v Praze 1, Malá Strana
b) v Praze 9, Vysočany
c) v Praze 4, Chodov
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60. Ulice Trojanova je:
a) v Praze 2, Nové Město
b) v Praze 8, Kobylisy
c) v Praze 3, Jarov
61. Ulice Na Opyši je:
a) v Praze 6, Dejvice
b) v Praze 1, Malá Strana - Hradčany
c) v Praze 10, Hrdlořezy
62. Ulice Holbova je:
a) v Praze 1, Staré Město
b) v Praze 8, Dolní Chabry
c) v Praze 4, Nusle
63. Ulice U kasáren je:
a) v Praze 3, Žižkov
b) v Praze 8, Troja
c) v Praze 1, Hradčany
64. Ulice Hroznová je:
a) v Praze 1, Malá Strana
b) v Praze 5, Košíře
c) v Praze 4, Šeberov
65. Ulice U Písecké brány je:
a) v Praze 1, Nové Město
b) v Praze 6, Hradčany
c) v Praze 4, Podolí
66. Ulice Jilská je:
a) v Praze 6, Břevnov
b) v Praze 5, Slivenec
c) v Praze 1, Staré Město
67. Ulice Neklanova je:
a) v Praze 2, Nové Město
b) v Praze 5, Hodkovičky
c) v Praze 2, Vyšehrad
68. Ulice K Haštalu je:
a) v Praze 1, Staré Město
b) v Praze 8, Libeň
c) v Praze 7, Troja
69. Ulice V tůních je:
a) v Praze 2, Nové Město
b) v Praze 3, Žižkov
c) v Praze 4, Nusle
70. Ulice Keplerova je:
a) v Praze 2, Nové Město
b) v Praze 6, Hradčany
c) v Praze 4, Chodov
71. Ulice Vězeňská je:
a) v Praze 10, Vršovice
b) v Praze 8, Ďáblice
c) v Praze 1, Staré Město - Josefov
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72. Ulice Konviktská je:
a) v Praze 1, Staré Město
b) v Praze 6, Dejvice
c) v Praze 4, Michle
73. Ulice Králodvorská je:
a) v Praze 4, Nusle
b) v Praze 1, Staré Město
c) v Praze 5, Jinonice
74. Ulice Vratislavova je:
a) v Praze 8, Bohnice
b) v Praze 6, Dejvice
c) v Praze 2, Vyšehrad
75. Ulice Přemyslova je:
a) v Praze 2, Vyšehrad
b) v Praze 19, Kbely
c) v Praze 4, Podolí
76. Ulice Koubkova je:
a) v Praze 6, Suchdol
b) v Praze 8, Bohnice
c) v Praze 2, Vinohrady
77. Ulice Peckova je:
a) v Praze 1, Nové Město
b) v Praze 8, Karlín
c) v Praze 21, Klánovice
78. Ulice Nekvasilova je:
a) v Praze 1, Staré Město
b) v Praze 3, Žižkov,
c) v Praze 8, Karlín
79. Ulice Pod plynojemem je:
a) v Praze 8, Karlín – Libeň - Žižkov
b) v Praze 20, Horní Počernice
c) v Praze 4, Záběhlice
80. Ulice Molákova je:
a) v Praze 2, Nové Město
b) v Praze 7, Holešovice
c) v Praze 8, Karlín
81. Ulice Za Poříčskou bránou je:
a) v Praze 8, Karlín
b) v Praze 1, Staré Město
c) v Praze 1, Malá Strana
82. Ulice Prvního pluku je:
a) v Praze 6, Břevnov
b) v Praze 8, Karlín
c) v Praze 4, Chodov
83. Lyčkovo nám. je:
a) v Praze 2, Nové Město
b) v Praze 7, Holešovice
c) v Praze 8, Karlín
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84. Ulice Atletická je:
a) v Praze 6, Břevnov
b) v Praze 8, Dolní Chabry
c) v Praze 4, Chodov
85. Ulice Mošnova je:
a) v Praze 6, Dejvice
b) v Praze 5, Smíchov
c) v Praze 3, Žižkov
86. Ulice Pivovarská je:
a) v Praze 5, Smíchov
b) v Praze 8, Dolní Chabry
c) v Praze 4, Chodov
87. Ulice Pod Kotlářkou je:
a) v Praze 2, Nové Město
b) v Praze 8, Libeň
c) v Praze 5, Košíře - Smíchov
88. Ulice Preslova je:
a) v Praze 5, Smíchov
b) v Praze 9, Letňany
c) v Praze 4, Nusle
89. Ulice Viktora Huga je:
a) v Praze 10, Malešice
b) v Praze 5, Smíchov
c) v Praze 4, Záběhlice
90. Ulice Dlouhá je:
a) v Praze 10, Vršovice
b) v Praze 1, Staré Město
c) v Praze 3, Žižkov
91. Ulice Lazarská je:
a) v Praze 1 a spojuje ulici Jungmannovou s ulicí Spálenou
b) v Praze 1 a spojuje ulici Vodičkovou s ulicí Spálenou
c) v Praze 2 a spojuje ulici Resslovou s ulicí Ječnou
92. Ulice Pařížská je:
a) v Praze 1 a spojuje ulici Křižovnické nám. s nám. Jana Palacha
b) v Praze 1 a spojuje Staroměstské nám. s nám. Curierových
c) v Praze 4 a spojuje nám. Bratří Synků s ulicí Nuselskou
93. Ulice Anglická je:
a) v Praze 1 a spojuje ulici Hellichovou s ulicí Tržiště
b) v Praze 2 a spojuje nám. Míru s ulici Legerovou
c) v Praze 3 a spojuje Olšanské nám. s ulicí Jana Želivského
94. Ulice Kokořínská je:
a) v Praze 8 a spojuje ulici Chřibskou s ulicí Na Štamberku
b) v Praze 8 a spojuje Zenklovou s ulicí Na žertvách
c) v Praze 9 a spojuje ulici Českomoravskou s ulicí Sokolovskou
95. Ulice Moskevská je:
a) v Praze 10 a spojuje ulici Francouzskou s ulicí Bohdaleckou
b) v Praze 4 a spojuje Křesomyslovou s ulicí Táborskou
c) v Praze 5 a spojuje ulici Karmelitskou s ulicí Vítěznou
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96. Ulice Pod Královkou je:
a) v Praze 6 a spojuje ulici Patočkovou s Pohořelcem
b) v Praze 6 a spojuje ulici Patočkovou s ulicí Bělohorskou
c) v Praze 6 a spojuje ulici Podbělohorskou s ulicí Pod stadiony
97. Ulice Myslbekova je:
a) v Praze 1 a spojuje Masarykovo nábř. s ulicí Resslovou
b) v Praze 6 a spojuje Bělohorskou s ulicí Patočkovou
c) v Praze 6 a spojuje ulici Na Petřinách s ulicí Sokolovskou
98. Ulice Jugoslávských partyzánů je:
a) v Praze 6 a spojuje ulici Evropskou s ulicí Keplerovou
b) v Praze 6 a spojuje Vítězné nám. s ulicí Podbabskou
c) v Praze 7 a spojuje ulici Pod kaštany s ulicí Dejvickou
99. Ulice Limuzská je:
a) v Praze 10 a spojuje ulici Černokosteleckou s ulicí Káranskou
b) v Praze 8 a spojuje ulici Pod plynojemem s ulicí Sokolovskou
c) v Praze 9 a spojuje ulici Drahobejlovou s ulicí Sokolovskou
100.
a)
b)
c)

Ulice V jámě je:
v Praze 1 a spojuje ulici Štěpánskou s ulicí Vodičkovou
v Praze 2 a spojuje nám. Míru s ulicí Ruskou
v Praze 4 a spojuje ulici Kloboučnickou s ulicí Nuselskou

101.
a)
b)
c)

Ulice Francouzská je:
v Praze 10, Vršovice
v Praze 2 - 10, Vinohrady - Vršovice
v Praze 3, Žižkov

102.
a)
b)
c)

Ulice Opatovická je:
v Praze 1, Nové Město
v Praze 4, Háje
v Praze 7, Bubeneč

103.
a)
b)
c)

Ulice Křemencova je:
v Praze 1, Nové Město
v Praze 2, Vinohrady
v Praze 4, Chodov

104.
a)
b)
c)

Ulice Žatecká je:
v Praze 1, Staré Město - Josefov
v Praze 4, Modřany
v Praze 9, Kyje

105.
a)
b)
c)

Ulice Hvězdova je:
v Praze 1, Staré Město
v Praze 4, Nusle
v Praze 5, Smíchov

106.
a)
b)
c)

Ulice Kukulova je:
v Praze 2, Vinohrady
v Praze 4, Háje
v Praze 5 - 6, Motol - Břevnov

107.
a)
b)
c)

Ulice Ostrovní je:
v Praze 1, Nové Město
v Praze 3, Žižkov
v Praze 6, Vokovice
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108. Ulice Vojtěšská je:
a) v Praze 1, Nové Město
b) v Praze 3, Žižkov
c) v Praze 7, Bubeneč
109. Ulice Na Jezerce je:
a) v Praze 10, Hostivař
b) v Praze 4, Nusle
c) v Praze 6, Dejvice
110. Ulice Izraelská je:
a) v Praze 1, Staré Město
b) v Praze 3 - 10, Žižkov - Strašnice
c) v Praze 6, Petřiny
111. Ulice Švédská je:
a) v Praze 1, Staré Město
b) v Praze 4, Nusle
c) v Praze 5, Smíchov
112. Ulice Vladislavova je:
a) v Praze 4 a spojuje ulici Na strži s Dvoreckým nám.
b) v Praze 1 a spojuje ulici Lazarskou s ulicí Charvátovou
c) v Praze 8 a spojuje Kobyliské nám. s ulicí Libereckou
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13.

Trasy

1. Označte správnou cestu os. automobilem od botelu Racek do Zrcadlové kaple Klementina:
a) Podolské nábř.- Rašínovo nábř.- Masarykovo nábř.- Divadelní - Smetanovo nábř.- Křižovnická - Platnéřská - Mariánské nám.
b) Hořejší nábř.- Nábřežní - Janáčkovo nábř.- most Legií - Smetanovo nábř.- Křižovnická - náměstí
Jana Palacha
c) Podolské nábř.- Rašínovo nábř.- Masarykovo nábř.- Národní - Perlová - Rytířská - Ovocný trh
2. Označte správnou cestu os. automobilem od hotelu Inter-Continental k Zastupitelskému
úřadu Německa:
a) nám. Curieových - Dvořákovo nábř.- nám. Jana Palacha - Mánesův most - Letenská –
Malostranské nám.- Karmelitská - Tržiště
b) nám. Curieových - Čechův most - nábř. E. Beneše - Klárov - Valdštejnská - Tomášská Malostranské nám.- Karmelitská - Tržiště - Vlašská
c) nám. Curieových - Čechův most - nábř. E. Beneše - Klárov - Valdštejnská - Tomášská - Thunovská
3. Označte správnou cestu os. automobilem od autobusového nádraží Florenc k hotelu
Meteor Plaza:
a) Křižíkova - Na Florenci - Těšnov
b) Křižíkova - Na Florenci - Na poříčí - Zlatnická - Petrská - Těšnov
c) Křižíkova - Na Florenci - Havlíčkova - Dlážděná - Senovážné nám. - Senovážná - Hybernská
4. Označte správnou cestu os. automobilem od City Hotel Moráň k Rudolﬁnu:
a) Václavská - Resslova - Karlovo nám. - Spálená - Na Perštýně - Husova - Mariánské nám.
b) Václavská - Na Moráni - Gorazdova - Trojanova - Rašínovo nábř. - Jiráskovo nám. Masarykovo nábř. - Divadelní - Smetanovo nábř.- Křižovnické nám. - Křižovnická - nám. Jana
Palacha
c) Václavská - Resslova - Masarykovo nábř. - Národní - Perlová - Rytířská - Ovocný trh
5. Označte správnou cestu os. automobilem od Hlavního nádraží k hotelu Prague Marriott:
a) Wilsonova - Křižovatka Bulhar - Hybernská - Havlíčkova - Na poříčí
b) Wilsonova - Ke štvanici - Křižíkova - Na Florenci - V celnici
c) Wilsonova - Hlávkův most - Bubenská - Veletržní
6. Označte správnou cestu os. automobilem od botelu Vodník k obchodnímu domu Tesco (Máj):
a) Podolské nábř.- Rašínovo nábř.- Masarykovo nábř.- Na struze - V jirchářích - Voršilská –
Národní
b) Strakonická - Hořejší nábř.- Nábřežní - Janáčkovo nábř.- Vítězná - most Legií - Národní
c) Hořejší nábř.- Na bělidle - Svornosti - Lidická - Palackého most - Rašínovo nábř.- Masarykovo
nábř.- Národní
7. Označte správnou cestu os. automobilem od Masarykova nádraží k hotelu Bohemia:
a) Na Florenci - Havlíčkova - Na poříčí - Revoluční - Dlouhá - Rybná - Haštalské nám.
b) Na Florenci - Havlíčkova - Zlatnická - Petrské nám. - Soukenická - Revoluční Králodvorská - Rybná
c) Na Florenci - V celnici –nám. Republiky - Celetná - Králodvorská
8. Označte správnou cestu os. automobilem od hotelu Meteor Plaza na autobusové nádraží
Florenc:
a) Na poříčí - Ke štvanici - Křižíkova
b) Těšnov - Na Florenci - Křižíkova
c) Hybernská - Wilsonova - Ke štvanici – Křižíkova
9. Označte správnou cestu os. automobilem od Staronové synagógy k Městské knihovně
a) Jáchymova - Maiselova - Platnéřská - Mariánské nám.
b) U starého hřbitova - Břehová - 17. listopadu - nám. Jana Palacha - Křižovnická - Platnéřská Mariánské nám.
c) Maiselova - Široká - Žatecká - Mariánské nám.
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10.Označte správnou cestu os. automobilem od hotelu Hoffmeister k Zastupitelskému úřadu USA:
a) Pod bruskou - Klárov - Valdštejnská - Tomášská - Malostranské nám.- Karmelitská - Tržiště
b) Pod bruskou - Klárov - Letenská - Malostranské nám.- Nerudova - Úvoz
c) Pod bruskou - Klárov - U lužického semináře - Míšeňská - Mostecká - Lázeňská - Maltézské nám.
11.Označte správnou cestu os. automobilem od hotelu Atlantic ke klášteru Sv. Anežky České:
a) Na poříčí - nám. Republiky - Revoluční - Dlouhá - Rybná - Haštalské nám.
b) Na poříčí - Zlatnická - Truhlářská - Králodvorská - Rybná - Jakubská - Malá Štupartská
c) Na poříčí - Zlatnická - Petrské nám. - Soukenická - Dlouhá - Rybná - Haštalské nám. - Anežská
12.Označte správnou cestu os. automobilem od Divadla na Vinohradech k City Hotel Moráň:
a) nám. I.P. Pavlova - Ječná - Karlovo nám. - Resslova - Václavská
b) nám. Míru - Anglická - Žitná - Karlovo nám. - Na Moráni - Václavská
c) Rytířská - Skořepka - Na Perštýně - Karlovo nám. - Resslova - Václavská - Na Moráni
13.Označte správnou cestu os. automobilem od City Hotel Moráň k Divadlu na Vinohradech:
a) Na Moráni - Karlovo nám. - Žitná - Sokolská - nám. I.P.Pavlova
b) Václavská - Resslova - Karlovo nám. - Ječná - nám. I.P.Pavlova - Jugoslávská - Tylovo nám.
c) Václavská - Resslova - Karlovo nám. - Ječná - Sokolská - Rumunská - nám. Míru
14. Označte správnou cestu os. automobilem od City Hotel Moráň k Hlavnímu nádraží:
a) Václavská - Resslova - Karlovo nám. - Žitná - Mezibranská - Wilsonova - Ke Štvanici Křižíkova
b) Na Moráni - Karlovo nám. - Žitná - Legerova - Wilsonova - Hybernská
c) Václavská - Resslova - Karlovo nám. - Ječná - nám. I.P. Pavlova - Legerova – Wilsonova
15. Označte správnou cestu os. automobilem od hotelu Union k Národnímu divadlu:
a) Sekaninova - Na slupi - Vyšehradská - Karlovo nám. - Spálená - Národní
b) Ostrčilovo nám - Na slupi - Svobodova - Rašínovo nábřeží - Masarykovo nábřeží - Národní
c) Jaromírova - Vnislavova - Rašínovo nábř. - Masarykovo nábř. - Divadelní
16.Označte správnou cestu os. automobilem od hotelu Union k Hlavnímu nádraží:
a) nám. bratří Synků - Bělehradská - Škrétova - Legerova - Wilsonova
b) Sekaninova - Na slupi - Vyšehradská - Karlovo nám. Žitná - Mezibranská - Wilsonova
c) Ostrčilovo nám. - Na slupi - Benátská - Kateřinská - Lípová - Ječná - nám. I.P. Pavlova Legerova - Wilsonova
17. Označte správnou cestu os. automobilem od Hlavního nádraží k hotelu Union:
a) Wilsonova - Mezibranská - Žitná - Štěpánská - Lípová - Kateřinská - Benátská - Na slupi Ostrčilovo nám.
b) Wilsonova - Legerova - nám. I.P. Pavlova - Ječná - Karlovo nám. Vyšehradská - Na slupi Sekaninova
c) Havlíčkova - Dlážděná - Senovážné nám. - Jindřišská - Václavské nám. Vodičkova - Lazarská Spálená
18. Označte správnou cestu os. automobilem od hotelu Don Giovanni k Divadlu na Vinohradech:
a) Vinohradská - Votická - Soběslavova - Šrobárova - Korunní
b) Vinohradská - Boleslavská - Slezská - nám. Míru
c) Vinohradská - Italská - nám. W. Churchilla
19. Označte správnou cestu os. automobilem od hotelu Don Giovanni k Hlavnímu nádraží:
a) Kongresová - 5. května - Nuselský most - Legerova - Wilsonova
b) Vinohradská - Jana Želivského - Olšanská - Táboritská - Seifertova - Hybernská
c) Vinohradská - Legerova - Wilsonova
20. Označte správnou cestu os. automobilem od Hlavního nádraží k hotelu Don Giovanni:
a) Wilsonova - Legerova - Žitná - Slezská - Jičínská – Šrobárova
b) Wilsonova - Seifertova -Táboritská - Olšanská - Jana Želivského - Vinohradská
c) Wilsonova - Václavské nám. Mezibranská - Sokolská - Nuselský most - 5.května - Kongresová
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21. Označte správnou cestu os. automobilem od divadla Archa k hotelu Prezident:
a) Na poříčí - nám. Republiky - Revoluční - Dlouhá - Staroměstské nám. - Pařížská - nám.
Curieových
b) Na poříčí - Zlatnická - Petrské nám. - Soukenická - Revoluční – Lannova – Nové mlýny- nábř.
Ludvíka Svobody – Dvořákovo nábř. (-Dušní)
c) Na poříčí - Biskupská - Samcova - Holbova - nábř. Ludvíka Svobody - Na Františku - nám.
Curieových
22.Označte správnou cestu os. automobilem od City Hotel Moráň k Masarykovu nádraží:
a) Václavská - Resslova - Karlovo nám. - Vodičkova - Václavské nám. - Jindřišská - Senovážné nám. Dlážděná - Hybernská
b) Václavská - Resslova - Karlovo nám. - Ječná - nám.I.P.Pavlova - Legerova - Wilsonova - Ke
štvanici - Křižíkova - Na Florenci
c) Václavská - Na Moráni - Karlovo nám. - Spálená - Lazarská - Vodičkova - Václavské
nám. - Jindřišská - Panská - Na příkopě - Hybernská
23.Označte správnou cestu os. automobilem od Betlémské kaple k pivnici u Fleků:
a) Betlémské nám. - Jilská - Karlova -Malé nám. -U radnice -Maiselova
b) Betlémské nám. - Na Perštýně - Národní – Masarykovo nábř. – Na struze – Pštrossova Opatovická - Křemencova
c) Betlémské nám. - Skořepka - Uhelný trh - Perlová - Jungmannova - Palackého - Vodičkova
24. Označte správnou cestu os. automobilem od City Hotel Moráň k pivnici u Fleků :
a) Václavská - Na Moráni - Karlovo nám. - Myslíkova - Křemencova
b) Václavská - Trojanova - Gorazdova - Jiráskovo nám. Náplavní - Myslíkova - Křemencova
c) Václavská - Na Moráni - Gorazdova - Trojanova - Rašínovo nábř. - Jiráskovo nám. –
Masarykovo nábř. - Myslíkova - Pštrossova - Opatovická - Křemencova
25.Označte správnou cestu os. automobilem od City hotel Moráň k Národnímu muzeu:
a) Václavská - Resslova - Karlovo nám. - Ječná - Štěpánská - Václavské nám.
b) Václavská - Resslova - Karlovo nám. - Žitná - Krakovská - Václavské nám.
c) Václavská -Karlovo nám. - Vodičkova - Václavské nám. - Jindřišská - Senovážné nám. – Dlážděná Havlíčkova - Na Florenci - Křižíkova - Na štvanici
26.Označte správnou cestu os. automobilem od Činoherního klubu k hotelu Prague Marriott:
a) Ve Smečkách - Václavské nám. - Opletalova - Hybernská - Husitská - Trocnovská - Prvního
pluku - Křižíkova - Na Florenci - V celnici
b) Ve Smečkách - Žitná - Legerova - Wilsonova - Ke štvanici - Sokolovská - Na poříčí Havlíčkova - V celnici
c) Ve Smečkách - Václavské nám. - Jindřišská - Senovážné nám. - Dlážděná - Havlíčkova - V celnici
27. Označte správnou cestu os. automobilem od divadla ABC k hotelu Olšanka:
a) Vodičkova - Václavské nám. - Jindřišská - Senovážné nám. - Bolzanova - Seifertova - Táboritská
b) Vodičkova - Václavské nám. - Jindřišská - Senovážné nám. - Dlážděná - Hybernská - Seifertova Táboritská
c) Vodičkova - Karlovo nám. - Ječná - nám. I.P.Pavlova - Legerova - Wilsonova - Seifertova Táboritská
28. Označte správnou cestu os. automobilem od Hlavního nádraží k Fakultní Thomayerově
nemocnici:
a) Wilsonova - Mezibranská - Sokolská - Nuselský most - ul. 5 května - Vyskočilova - Michelská Vídeňská
b) Opletalova - Václavské nám. - Štěpánská - Žitná - Legerova - Nuselský most - ul. 5. května c) Budějovická - Vídeňská
d) Opletalova - Politických vězňů - Wilsonova - Legerova - Anglická - Bělehradská - nám. Bratří
Synků - Nuselská - Michelská - Vídeňská
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29. Označte správnou cestu os. automobilem od hotelu Meteor Plaza k Městské knihovně:
a) Hybernská - Dlážděná - Senovážné nám. - Jindřišská - Václavské nám. - Vodičkova Palackého - Jungmannova - Jungmannovo nám. - Perlová - Uhelný trh - Skořepka - Husova Mariánské nám.
b) Hybernská - Wilsonova - Ke Štvanici - Těšnovský tunel - nábř. Ludvíka Svobody - Dvořákovo
nábř. - Na rejdišti - ul. 17. listopadu - nám. Jana Palacha - Křižovnická - Platnéřská - Mariánské
nám.
c) Hybernská - Havlíčkova - V Celnici - nám. Republiky- Revoluční - Řásnovka - Klášterecká - Na
Františku - nám. Curieových - ul. 17. listopadu - nám. J. Palacha - Kaprova - Valentinská Platnéřská - Mariánské nám.
30.Označte správnou cestu os. automobilem od hotelu NH k chrámu sv. Mikuláše:
a) Mozartova - Kartouzská - Drtinova - Holečkova - nám. Kinských - Újezd - Karmelitská Malostranské nám.
b) Mozartova - Plzeňská – U Paliárky - Holečkova – nám.Kinských - Újezd - Karmelitská Malostranské nám.
c) Mozartova - Plzeňská - Radlická - Ostrovského - Vltavská - Svornosti - Zborovská - Vítězná Šeříkova - Říční - Újezd - Karmelitská - Malostranské nám.
31.Označte správnou cestu os. automobilem od hotelu NH k Valdštejnské jízdárně:
a) Mozartova - Kartouzská - Drtinova - Holečkova - nám. Kinských - Újezd - Karmelitská Malostranské nám. - Tomášská - Valdštejnské nám. - Valdštejnská
b) Mozartova - Plzeňská – U Paliárky – Holečkova – mám.Kinských – Újezd – Karmelitská Malostranské nám. – Letenská – Klárov - Valdštejnská
c) Mozartova - Plzeňská - Radlická - Ostrovského - Vltavská - Svornosti - Zborovská - V Botanice Jiráskův most - Masarykovo nábř. - Smetanovo nábř. - Křižovnické nám. - Křižovnická - nám. J.
Palacha - Mánesův most - Klárov - Valdštejnská
32. Označte správnou cestu os. automobilem od hotelu NH k Zastupitelskému úřadu Japonska
a) Mozartova - Plzeňská - Radlická - Ostrovského - Vltavská - Svornosti -Zborovská Vítězná - Šeříkova - Říční - Újezd - Karmelitská - Prokopská - Maltézské nám.
b) Mozartova - Kartouzská - Drtinova - Holečkova - nám. Kinských - Újezd - Karmelitská Prokopská - Maltézské nám.
c) Mozartova - Plzeňská – U Paliárky – Holečkova – nám.Kinských – Újezd – Karmelitská –
Harantova – Maltézské nám.
33. Označte správnou cestu os. automobilem od hotelu Olšanka k divadlu ABC:
a) Táboritská - Seifertova - Wilsonova - Mezibranská - Žitná - Karlovo nám. - Vodičkova
b) Táboritská - Seifertova - Hybernská - Panská - Jindřišská - Václavské nám. - Vodičkova
c) Táboritská - Seifertova - Hybernská - Opletalova - Václavské nám. - Vodičkova
34. Označte správnou cestu os. automobilem od hotelu Olympik k hotelu Olšanka:
a) Sokolovská - Ke štvanici - Křižíkova - Prvního pluku - Trocnovská - Husitská - Prokopova Olšanské nám. - Táboritská
b) Sokolovská - Pod plynojemem - Pod Krejcárkem - Jana Želivského - Olšanská - Olšanské nám. Táboritská
c) Sokolovská - Pod Plynojemem - Pod Krejcárkem - Jana Želivského -Jeseniova - Prokopova Olšanské nám. - Táboritská
35.

Označte správnou cestu os. automobilem od hotelu Olympik k Hlavnímu nádraží:
a) Sokolovská - ke štvanici - Těšnovský tunel - Holbova - Klimentská - Wilsonova
b) Sokolovská - Rohanské nábř. - Těšnovský tunel - Holbova - Klimentská - Wilsonova
c) Sokolovská - Na poříčí - Havlíčkova - Hybernská - Na příkopě - Panská - Politických vězňů Opletalova

36. Označte správnou cestu os. automobilem od Palace hotelu ke Španělské synagoze:
a) Panská - Na příkopě - nám. Republiky - Revoluční - Dlouhá - Kozí - Vězeňská
b) Panská - Na příkopě - Hybernská - Havlíčkova - V Celnici - nám. Republiky - Revoluční - Dlouhá
- Rybná - Haštalské nám. - Haštalská - Vězeňská
c) Panská - Na příkopě - Hybernská - Wilsonova - Ke štvanici Sokolovská - Na poříčí - Zlatnická Petrské nám. - Soukenická - Dlouhá - V Kolkovně - Vězeňská
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37. Označte správnou cestu os. automobilem od hotelu Prezident k pivnici U Vejvodů:
a) Dušní - Dvořákovo nábř. - Na rejdišti - ul. 17. listopadu - nám. J. Palacha - Křižovnická Křižovnické nám. - Smetanovo nábř. - Národní - Perlová - Uhelný trh - Skořepka - Jilská
b) nám. Curieových - Pařížská - Široká - Žatecká - Kaprova - nám. Franze Kafky - U radnice - Malé
nám. - Karlova - Jilská
c) nám. Curieových - ul. 17. listopadu - nám. J. Palacha - Kaprova - Valentinská - Platnéřská Mariánské nám. - Seminářská - Karlova - Liliova - Betlémské nám. Jilská
38. Označte správnou cestu os. automobilem od hotelu Merkur k Činohernímu klubu:
a) Těšnov - Na poříčí - Havlíčkova - Hybernská - Panská - Jindřišská - Václavské nám.
- Ve smečkách
b) Těšnov - Na Florenci - Havlíčkova - Dlážděná - Senovážné nám. - Opletalova - Václavské nám. Ve smečkách
c) Těšnov - Na Florenci - Havlíčkova - Hybernská - Wilsonova - Žitná - Ve smečkách
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14.

Orientační vzdálenost

1. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Hlavního nádraží k hotelu
Hilton Old Town:
a) 4 km
b) 2 km
c) 6 km
2. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Divadla na Vinohradech k
City Hotel Moráň:
a) 4 km
b) 2 km
c) 7 km
3. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od City Hotel Moráň k
Hlavnímu nádraží:
a) 7 km
b) 5 km
c) 2 km
4. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od křižovatky Anděl k ulici
Lamačova:
a) 3 km
b) 6 km
c) 9 km
5. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od křižovatky Anděl k ulici
Dostihová:
a) 4 km
b) 10 km
c) 7 km
6. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od křižovatky Anděl na nám.
Osvoboditelů:
a) 17 km
b) 8 km
c) 12 km
7. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od letiště v Ruzyni k hotelu
Diplomat:
a) 11 km
b) 8 km
c) 15 km
8. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od nádraží Holešovice k
nemocnici Motol:
a) 6 km
b) 9 km
c) 15 km
9. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Národního muzea k
Thomayerově nemocnici:
a) 7 km
b) 4 km
c) 12 km
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10.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Národního muzea k
Fakultní nemocnici Na Bulovce:
a) 7 km
b) 4 km
c) 12 km
11.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu International k
Národnímu divadlu:
a) 5 km
b) 8 km
c) 11 km
12.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Dorint Novotel Don
Giovanni na letiště v Ruzyni:
a) 10 km
b) 15 km
c) 19 km
13.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Dorint Novotel Don
Giovanni k Národnímu divadlu:
a) 5 km
b) 8 km
c) 11 km
14.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Prague Hilton
(Atrium) na letiště v Ruzyni:
a) 11 km
b) 16 km
c) 21 km
15.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem z Kobyliského nám. k
Hlavnímu nádraží:
a) 7 km
b) 10 km
c) 14 km
16.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem z Malešického nám. k
Národnímu muzeu:
a) 3 km
b) 6 km
c) 9 km
17.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Corinthia Towers na
letiště v Ruzyni:
a) 18 km
b) 14 km
c) 10 km
18.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Golf na letiště v
Ruzyni:
a) 7 km
b) 12 km
c) 17 km
19.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Golf k Národnímu
divadlu:
a) 3 km
b) 6 km
c) 10 km
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20.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Hoffmeister na
letiště v Ruzyni:
a) 10 km
b) 13 km
c) 20 km
21.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od botelu Racek ke Staronové
synagoze:
a) 3 km
b) 5 km
c) 8 km
22.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od botelu Vodník k
Zastupitelskému úřadu USA:
a) 3 km
b) 6 km
c) 9 km
23.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Parkhotelu k Muzeu
hlavního města Prahy:
a) 2 km
b) 4 km
c) 6 km
24.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od botelu Vodník k
obchodnímu domu Tesco - Máj:
a) 5 km
b) 3 km
c) 7 km
25.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Divadla na Vinohradech k
Pentahotelu Prague:
a) 4 km
b) 2 km
c) 7 km
26.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Arcibiskupského paláce k
hotelu Ambassador Zlatá husa:
a) 5 km
b) 7 km
c) 3 km
27.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Arcibiskupského palácek
zámku Zbraslav:
a) 11 km
b) 16 km
c) 19 km
28.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od autobusového nádraží
Florenc k A&O Hotel and Hostel:
a) 6 km
b) 9 km
c) 11 km
29.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Bertramky k Českému
muzeu hudby:
a) 3 km
b) 5 km
c) 7 km
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30.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Bertramky k Rudolﬁnu:
a) 4 km
b) 6 km
c) 8 km
31.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od botelu Vodník k Jízdárně
Pražského hradu:
a) 5 km
b) 7 km
c) 9 km
32.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Bránického divadla k
Rudolﬁnu:
a) 3 km
b) 6 km
c) 9 km
33.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Bránického divadla k
vinárně U Malířů:
a) 7 km
b) 11 km
c) 9 km
34.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od City Hotel Moráň k
Národnímu technickému muzeu:
a) 2 km
b) 4 km
c) 7 km
35.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od České národní banky k
A&O Hotel and Hostel:
a) 7 km
b) 9 km
c) 5 km
36.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Dejvického divadla k
hotelu Olympik:
a) 3 km
b) 5 km
c) 7 km
37.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od divadla Pod Palmovkou k
pivnici U kalicha:
a) 6 km
b) 3 km
c) 10 km
38.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Fakultní nemocnice na
Bulovce k Hlavnímu nádraží:
a) 6 km
b) 3 km
c) 9 km
39.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Fakultní nemocnice v
Motole k Vítěznému nám.:
a) 3 km
b) 6 km
c) 10 km
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40.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Galerie Hollar k Trojskému
zámku:
a) 11 km
b) 7 km
c) 5 km
41.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Galerie Platýz k Bílkově
vile:
a) 3 km
b) 5 km
c) 1 km
42.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Atlantic k letišti
Ruzyně:
a) 13 km
b) 19 km
c) 16 km
43.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Diplomat k
Národnímu divadlu:
a) 7 km
b) 5 km
c) 9 km
44.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Diplomat k zámku
Zbraslav:
a) 12 km
b) 16 km
c) 19 km
45.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Dorint Novotel Don
Giovanni k hotelu Panorama:
a) 4 km
b) 6 km
c) 2 km
46.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Dorint Novotel Don
Giovanni k Městské knihovně:
a) 6 km
b) 8 km
c) 10 km
47.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Dorint Novotel Don
Giovanni k Zastupitelskému úřadu Rakouska:
a) 8 km
b) 6 km
c) 4 km
48.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Dorint Novotel Don
Giovanni na Vítězné nám.
a) 8 km
b) 10 km
c) 13 km
49.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Golf k Českému
muzeu hudby:
a) 3 km
b) 6 km
c) 9 km
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50.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Hoffmeister k
Zastupitelskému úřadu Chorvatska:
a) 3 km
b) 5 km
c) 7 km
51.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu International k
Betlémskému nám.
a) 9 km
b) 3 km
c) 6 km
52.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu International k
letišti Ruzyně:
a) 16 km
b) 10 km
c) 12 km
53.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Pentahotelu Prague k
Branickému divadlu:
a) 11 km
b) 13 km
c) 9 km
54.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Pentahotelu Prague k
Národnímu divadlu:
a) 4 km
b) 8 km
c) 5 km
55.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od A&O Hotel and Hostel k
Činohernímu klubu:
a) 12 km
b) 9 km
c) 6 km
56.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od A&O Hotel and Hostel k
Hlavnímu nádraží:
a) 10 km
b) 7 km
c) 3 km
57.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od A&O Hotel and Hostel k
Hostinci U kocoura:
a) 9 km
b) 7 km
c) 5 km
58.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od A&O Hotel and Hostel k
Vrchnímu soudu ČR:
a) 8 km
b) 5 km
c) 12 km
59.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od A&O Hotel and Hostel k
Zastupitelskému úřadu Francie:
a) 13 km
b) 7 km
c) 9 km
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60.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Merkur k Fakultní
Thomayerově nemocnici:
a) 9 km
b) 11 km
c) 5 km
61.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Merkur k Nemocnici
s poliklinikou Na Homolce:
a) 8 km
b) 5 km
c) 11 km
62.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu NH Prague City k
Divadlu na Vinohradech:
a) 6 km
b) 4 km
c) 1 km
63.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu NH Prague City k
Fakultní nemocnici Královské Vinohrady:
a) 7 km
b) 10 km
c) 5 km
64.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Olympik Garni k
Zastupitelskému úřadu Německa:
a) 6 km
b) 3 km
c) 10 km
65.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Olympik k Bílkově
vile:
a) 4 km
b) 8 km
c) 6 km
66.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Olympik k Divadlu
Na zábradlí:
a) 2 km
b) 7 km
c) 5 km
67.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Olympik k
Zastupitelskému úřadu Švýcarska:
a) 4 km
b) 7 km
c) 9 km
68.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Corinthia Panorama
k chrámu Sv. Mikuláše (katolický – Malostranské nám.):
a) 7 km
b) 5 km
c) 9 km
69.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Corinthia Panorama
k Rudolﬁnu:
a) 10 km
b) 3 km
c) 7 km
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70.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Prague Hilton
(Atrium) k Památníku národního písemnictví:
a) 6 km
b) 10 km
c) 4 km
71.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Prague Hilton
(Atrium) k Thomayerově nemocnici:
a) 7 km
b) 9 km
c) 12 km
72.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Pyramida k
Hlavnímu nádraží:
a) 5 km
b) 7 km
c) 11 km
73.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Pyramida k
Petchkově paláci (Pečkárna):
a) 4 km
b) 9 km
c) 7 km
74.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Pyramida k
Rudolﬁnu:
a) 4 km
b) 2 km
c) 8 km
75.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Pyramida k
Vinohradskému divadlu:
a) 2 km
b) 5 km
c) 8 km
76.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Radisson (Alcron)
na Loretánské náměstí:
a) 4 km
b) 11 km
c) 7 km
77.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Savoy k hotelu
Dorint Novotel Don Giovanni:
a) 7 km
b) 11 km
c) 9 km
78.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Savoy ke Karolinu:
a) 8 km
b) 3 km
c) 5 km
79.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Ungelt k nádraží
Praha - Holešovice:
a) 4 km
b) 2 km
c) 7 km
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80.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Union k letišti
Ruzyně:
a) 14 km
b) 16 km
c) 19 km
81.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od hotelu Vítkov k Trojskému
zámku:
a) 6 km
b) 8 km
c) 10 km
82.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Chodovské tvrze k
Náprstkově muzeu:
a) 11 km
b) 9 km
c) 13 km
83.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od chrámu sv. Mikuláše
(katolického) k Trojskému zámku:
a) 9 km
b) 5 km
c) 7 km
84.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Jízdárny Pražského hradu
k botelu Racek:
a) 5 km
b) 9 km
c) 7 km
85.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od kláštera sv. Anežky české k
hotelu Olympik:
a) 6 km
b) 4 km
c) 1 km
86.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Klementina k Památníku
národního písemnictví:
a) 4 km
b) 6 km
c) 7 km
87.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od letiště Ruzyně k Hlavnímu
nádraží Praha:
a) 13 km
b) 16 km
c) 11 km
88.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od letiště Ruzyně ke
Královskému letohrádku:
a) 15 km
b) 10 km
c) 13 km
89.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Lorety ke Corinthia Towers
Hotel (Fórum):
a) 8 km
b) 10 km
c) 6 km
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90.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Masarykova nádraží k
hotelu Hoffmeister:
a) 3 km
b) 5 km
c) 7 km
91.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Masarykova nádraží k
Památníku národního písemnictví:
a) 3 km
b) 6 km
c) 8 km
92.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Městské knihovny k
Národnímu muzeu:
a) 7 km
b) 1 km
c) 4 km
93.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Muzea B. Smetany k hotelu
Dorint Novotel Don Giovanni:
a) 2 km
b) 4 km
c) 6 km
94.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Muzea hl.m. Prahy ke
Galerii hl. m. Prahy:
a) 3 km
b) 5 km
c) 1 km
95.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Muzea hl.m.Prahy ke
Královskému letohrádku:
a) 6 km
b) 2 km
c) 4 km
96.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Muzea letectví a
kosmonautiky k Muzeu městské hromadné dopravy:
a) 15 km
b) 10 km
c) 12 km
97.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Muzea Policie ČR k
Trojskému zámku:
a) 8 km
b) 11 km
c) 6 km
98.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od nádraží Holešovice k
hotelu Corinthia Panorama:
a) 5 km
b) 8 km
c) 10 km
99.Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Náprstkova muzea k
hotelu Dorint Novotel Don Giovanni:
a) 4 km
b) 6 km
c) 8 km
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100. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Náprstkova muzea k
Pedagogickému muzeu J.A.Komenského:
a) 2 km
b) 4 km
c) 7 km
101. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Národního divadla k
hotelu Dorint Novotel Don Giovanni:
a) 5 km
b) 2 km
c) 9 km
102. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Národního muzea k
Bertramce:
a) 3 km
b) 5 km
c) 8 km
103. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Národního technického
muzea k Památníku národního písemnictví:
a) 2 km
b) 4 km
c) 6 km
104. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Národního technického
muzea k Trojskému zámku:
a) 7 km
b) 3 km
c) 5 km
105. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Nemocnice na Františku k
Fakultní nemocnici na Bulovce:
a) 8 km
b) 3 km
c) 6 km
106. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Nemocnice s poliklinikou
Na Homolce k Hlavnímu nádraží:
a) 5 km
b) 8 km
c) 11 km
107. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Památníku národního
písemnictví k hotelu International:
a) 5 km
b) 3 km
c) 1 km
108. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Památníku národního
písemnictví k Národnímu muzeu:
a) 3 km
b) 6 km
c) 9 km
109. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Parkhotelu k Divadlu na
Vinohradech:
a) 2 km
b) 7 km
c) 4 km
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110. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od pivnice U Fleků k hotelu
Crowne Plaza Prague (International):
a) 5 km
b) 3 km
c) 7 km
111. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od pivnice U kalicha k hotelu
Diplomat:
a) 12 km
b) 7 km
c) 10 km
112. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Hostince U kalicha k
Pentahotelu Prague:
a) 10 km
b) 6 km
c) 4 km
113. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od pivnice U kocoura k
Pivovaru Národní:
a) 6 km
b) 4 km
c) 2km
114. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Poštovního muzea k
Muzeu Antonína Dvořáka:
a) 4 km
b) 1 km
c) 6 km
115. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Poštovního muzea ke
křižovatce Anděl:
a) 5 km
b) 7 km
c) 1 km
116. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Prašné brány k hotelu
Dorint Novotel Don Giovanni:
a) 6 km
b) 4 km
c) 2 km
117. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Rudolﬁna k hotelu
Olympik:
a) 6 km
b) 1 km
c) 4 km
118. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Rudolﬁna k pivnici U
kalicha:
a) 1 km
b) 3 km
c) 5 km
119. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Smíchovského nádraží k
Poštovnímu muzeu:
a) 7 km
b) 2 km
c) 5 km
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120. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Státní opery Praha k
hotelu Diplomat:
a) 6 km
b) 4 km
c) 8 km
121. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Státní opery Praha k
Parkhotelu:
a) 5 km
b) 3 km
c) 1 km
122. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Strakovy akademie (Úřad
vlády) k A&O Hotel and Hostel:
a) 9 km
b) 5 km
c) 7 km
123. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Trojského zámku k
Ledeburské zahradě:
a) 4 km
b) 6 km
c) 8 km
124. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Trojského zámku k
Parkhotelu:
a) 4 km
b) 6 km
c) 8 km
125. Označte
vzdálenost
odpovídající
nejkratší
Uměleckoprůmyslového muzea k Muzeu Policie ČR:
a) 2 km
b) 4 km
c) 6 km

cestě

os.

automobilem

od

126. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Uměleckoprůmyslového
muzea ke Galerii Václava Špály:
a) 2 km
b) 4 km
c) 6 km
127. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Ústavu pro péči o matku
a dítě na letiště Ruzyně:
a) 11 km
b) 13 km
c) 17 km
128. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Veletržního paláce k
hotelu Panorama:
a) 5 km
b) 7 km
c) 9 km
129. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Veletržního paláce ke
chrámu sv. Mikuláše (katolický):
a) 6 km
b) 1 km
c) 3 km
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130. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Výstavní síně Mánes k
Trojskému zámku:
a) 5 km
b) 8 km
c) 11 km
131. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od zámku Zbraslav k letišti
Ruzyně:
a) 21 km
b) 24 km
c) 18 km
132. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Zastupitelského úřadu
Portugalska (Pevnostní 9, Praha 6) k botelu Racek:
a) 5 km
b) 7 km
c) 9 km
133. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Zastupitelského úřadu
Bulharska k letišti Ruzyně:
a) 13 km
b) 16 km
c) 11 km
134. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Zastupitelského úřadu
Dánska k nádraží Holešovice:
a) 2 km
b) 8 km
c) 4 km
135. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Zastupitelského úřadu
Francie k nádraží Holešovice:
a) 2 km
b) 7 km
c) 4 km
136. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Zastupitelského úřadu
Polska k letišti Ruzyně:
a) 11 km
b) 14 km
c) 16 km
137. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Zastupitelského úřadu
Švédska k hotelu Prague Hilton (Atrium):
a) 5 km
b) 2 km
c) 7 km
138. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Zastupitelského úřadu
USA k letišti Ruzyně:
a) 14 km
b) 12 km
c) 16 km
139. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem z Karlínského nám. k
Pedagogickému muzeu J.A.Komenského:
a) 3 km
b) 1 km
c) 6 km
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140. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem z letiště Ruzyně k hotelu
Corinthia Towers Hotel (Fórum):
a) 19 km
b) 16 km
c) 22 km
141. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem z letiště Ruzyně k hotelu
Olympik:
a) 14 km
b) 18 km
c) 20 km
142. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem z letiště Ruzyně k
Zastupitelskému úřadu Rakouska:
a) 18 km
b) 12 km
c) 15 km
143. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem z Malešického nám. k
Českému muzeu hudby:
a) 9 km
b) 7 km
c) 11 km
144. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem z Vítězného nám. k
Nemocnici na Františku:
a) 2 km
b) 4 km
c) 6 km
145. Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem ze Strossmayerova nám. k
Ústřední vojenské nemocnici:
a) 6 km
b) 4 km
c) 8 km
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15.

Určení adres objektů

1. Vyhlídkové espresso Starbucks coffee je:
a) v Praze 1, Na poříčí
b) v Praze 1, Hradčanské nám.
c) v Praze 3, Cimburkova
2. Nádraží Praha - Libeň je:
a) v Praze 9, Českomoravská
b) v Praze 14, Poděbradská
c) v Praze-Čakovice, Jizerská
3. Nádraží Praha - Smíchov je:
a) v Praze 5, Zborovská
b) v Praze 5, U nádraží
c) v Praze 5, Nádražní
4. Praha - hlavní nádraží je:
a) v Praze 1, Wilsonova
b) v Praze 2, Španělská
c) v Praze 1, Washingtonova
5. Praha- Masarykovo nádraží je:
a) v Praze 1, Hybernská
b) v Praze 1, V celnici
c) v Praze 1, Washingtonova
6. Galerie hlavního města Prahy v Bílkově vile je:
a) v Praze 6, Mickiewiczova 1
b) v Praze 1. Celetná
c) v Praze 1, Malé nám.
7. Galerie Hollar je:
a) v Praze 5, Hořejší nábř.
b) v Praze 1, nábř. Ludvíka Svobody
c) v Praze 1, Smetanovo nábř.
8. Galerie Václava Špály je:
a) v Praze 1, Rytířská
b) v Praze 1, Ovocný trh
c) v Praze 1, Národní
9. Galerie Platýz je:
a) v Praze 1. Vodičkova
b) v Praze 1, Národní
c) v Praze 1, Václavské nám.
10.Národní muzeum je:
a) v Praze 1, Ke Karlovu
b) v Praze 1, Václavské nám.
c) v Praze 8, Na poříčí
11.České muzeum hudby je:
a) v Praze 1, Karmelitská
b) v Praze 7, Kostelní
c) v Praze 6, Patočkova
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12. Národní technické muzeum je:
a) v Praze 3, U památníku
b) v Praze 8, Na poříčí
c) v Praze 7, Kostelní 42
13.Muzeum české literatury - Památník národního písemnictví je:
a) v Praze 5, Mozartova
b) v Praze 1, Smetanovo nábřeží
c) v Praze 1, Strahovské nádvoří
14.Muzeum hlavního města Prahy je:
a) v Praze 1, Jáchymova
b) v Praze 8, Na poříčí
c) v Praze 1, Hradčanské nám.
15.Muzeum městské hromadné dopravy je:
a) v Praze 10, Za strašnickou vozovnou
b) v Praze 3, Na vápence
c) v Praze 6, Patočkova
16.Letecké muzeum je:
a) v Praze Zbraslav
b) v Praze Kbely
c) v Praze Ruzyně
17.Hotel Meteor Plaza je:
a) v Praze 4, Jeremenkova
b) v Praze 1, Hybernská
c) v Praze 6, Libocká
18.Hotel Corinthia -Towers – (bývalé Forum) je:
a) v Praze 17 Makovského
b) v Praze 7, Ovenecká
c) v Praze 4, Kongresová
19. Hotel Pyramida je:
a) v Praze 7, Veletržní
b) v Praze 6, Bělohorská
c) v Praze 4, Milevská
20. Botel Racek je:
a) v Praze 5, Janáčkovo nábř.
b) v Praze 4, Podolské nábř.
c) v Praze 1, Smetanovo nábř.
21.Hotel Paříž je:
a) v Praze 7, Janovského
b) v Praze 10, Záběhlická
c) v Praze 1, U Obecního domu
22.Hotel Golf je:
a) v Praze 9, Teplická
b) v Praze 5, Plzeňská
c) v Praze 4, Branická
23.Hotel Diplomat je:
a) v Praze 6, Evropská
b) v Praze 9, Na břehu
c) v Praze 8, U Sluncové
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24.Hotel A&O Hotel and Hostel je:
a) v Praze 15, K Horkám
b) v Praze 4, Nuselská
c) v Praze 8, Děčínská
25. Hotel Atlantic je:
a) v Praze 8, Kubišova
b) v Praze 3, Koněvova
c) v Praze 1, Na poříčí
26.Hotel Don Giovanni je:
a) v Praze 12, Kutilova
b) v Praze 3, Vinohradská
c) v Praze - Čakovice, Cukrovarská
27.Hotel Hilton Prague (bývalé Atrium) je:
a) v Praze 5, Svornosti
b) v Praze 10, Záběhlická
c) v Praze 8, Pobřežní
28.City Hotel Moráň je:
a) v Praze 9, Lihovarská
b) v Praze 7, U papírny
c) v Praze 2, Václavská
29.Botel Albatros je:
a) v Praze 1, nábř. Ludvíka Svobody
b) v Praze 7, Bubenské nábř.
c) v Praze 8, Rohanské nábř.
30.Hotel Esplanade je:
a) v Praze 6, Atletická
b) v Praze 1, Washingtonova
c) v Praze 3, Cimburkova
31.Hotel Olšanka je:
a) v Praze 5, Geologická
b) v Praze 4, Táborská
c) v Praze 3, Táboritská
32.Hotel Pentahotel je:
a) v Praze 8, Křižíkova
b) v Praze 8, Šaldova
c) v Praze 8, Thámova
33.Hotel Union je:
a) v Praze 2, Ostrčilovo nám.
b) v Praze 1, Václavské nám.
c) v Praze 3, Prokopovo nám.
34.Botel Admirál je:
a) v Praze 8, U Českých loděnic
b) v Praze 7, nábř. Edvarda Beneše
c) v Praze 5, Hořejší nábř.
35.Restaurace U dvou Slunců je:
a) v Praze 1, Nerudova
b) v Praze 3, Koněvova
c) v Praze 2, Žitná
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36.Restaurace U prince je:
a) v Praze 1, Štupartská
b) v Praze 2, Ostrčilovo nám.
c) v Praze 1, Staroměstské nám.
37.Restaurace Valdštejnská hospoda je:
a) v Praze 1, Malostranské nám.
b) v Praze 2, Londýnská
c) v Praze 1, Valdštejnské nám.
38.Pivnice U dvou koček je:
a) v Praze 2, Korunní
b) v Praze 7, Ortenově nám.
c) v Praze 1, Uhelný trh
39.Pivnice U Fleků je:
a) v Praze 1, Křemencova
b) v Praze 3, Cimburkova
c) v Praze 2, Legerova
40. Pivnice U kocoura je:
a) v Praze 3, Chvalova
b) v Praze 9, Na Rozcestí
c) v Praze 1, Nerudova
41.Pivnice U kalicha je:
a) v Praze 7, Milady Horákové
b) v Praze 2, Na bojišti
c) v Praze 8, Za Poříčskou bránou
42.Vinárna U Golema je:
a) v Praze 1, Maiselova
b) v Praze 1, Široká
c) v Praze 1, Pařížská
43.Vinárna U Lorety je:
a) v Praze 1, Hradčanské nám.
b) v Praze 1, Loretánské nám.
c) v Praze 1, Malostranské nám.
44.Vinárna U Malířů je:
a) v Praze 1, Malostranské nám.
b) v Praze 1, Velkopřevorské nám.
c) v Praze 1, Maltézské nám.
45.British Council je:
a) v Praze 1, Politických. vězňů
b) v Praze 3, Jesseniova
c) v Praze 7, Kostelní
46.Aula Cervantes je:
a) v Praze 7, Bubenská
b) v Praze 2, Americká
c) v Praze 1, Celetná
47.Goethe Institut je:
a) Praze 5, Plzeňská
b) v Praze 1, Masarykovo nábř.
c) v Praze 4, Libušská
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48.Orientální ústav ČSAV je:
a) v Praze 8, Na Poříčí
b) v Praze 8, Pod vodárenskou věží
c) v Praze 5, Jindřicha Plachty
49.Italský kulturní institut je:
a) v Praze 15, Hostivařská
b) v Praze 14, Poděbradská
c) v Praze 1, Šporkova
50.Polský institut je:
a) v Praze 1, Malé nám.
b) v Praze 1, Malostranské nám.
c) v Praze 4, Vídeňská
51.Maďarské kulturní středisko je:
a) v Praze 9 Ciglerova
b) v Praze 1, Rytířská
c) v Praze 7, Ortenově nám.
52.Rakouské kulturní fórum je:
a) v Praze 1, Jungmannovo nám.
b) v Praze 1, Nekázanka
c) v Praze 6, Unětická
53.Vrchní státní zastupitelství Praha je:
a) v Praze 1, nám Curieových
b) v Praze 4, nám. Hrdinů
c) v Praze 5, nám. Kinských
54.Nejvyšší kontrolní úřad je:
a) v Praze 1, Národní
b) v Praze 7, Jankovcova
c) v Praze 5, nám. Kinských
55.Úřad městské části Prahy 1 má sídlo:
a) Národní
b) Spálená
c) Vodičkova
56.Úřad městské části Prahy 2 má sídlo:
a) na Karlově nám.
b) na nám. I.P:Pavlova
c) na Nám. Míru
57.Úřad městské části Prahy 3 má sídlo:
a) na Havlíčkově nám.
b) na nám W. Churchilla
c) na Olšanském nám.
58.Úřad městské části Prahy 4 má sídlo:
a) Michelská
b) Nuselská
c) Antala Staška
59.Úřad městské části Prahy 5 má sídlo:
a) na Kříženeckého nám.
b) na nám. 14. října
c) na nám. Kinských
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60.Úřad městské části Prahy 6 má sídlo:
a) Československé armády
b) Jugoslávských partyzánů
c) Milady Horákové
61.Úřad městské části Prahy 7 má sídlo:
a) na Bubenském nábř.
b) na nábř. E. Beneše
c) na nábř. kpt. Jaroše
62.Úřad městské části Prahy 8 má sídlo:
a) Horňátecká
b) Střelničná
c) Zenklova
63.Úřad městské části Prahy 9 má sídlo:
a) Poděbradská
b) Sokolovská
c) Spojovací
64.Úřad městské části Prahy 10 má sídlo:
a) Průběžná
b) Ruská
c) Vršovická
65.Zastupitelský úřad Německa je:
a) v Praze 1, Vlašská
b) v Praze 3, Hradecká
c) v Praze 6, Na Ořechovce
66.Zastupitelský úřad Rakouska je:
a) v Praze 1, Maltézské nám.
b) v Praze 2, Budečská
c) v Praze 5, Viktora Huga
67.Zastupitelský úřad Francie je:
a) v Praze 1, Velkopřevorské nám.
b) v Praze 10, Ruská
c) v Praze 5, nám. Kinských
68.Zastupitelský úřad Švédska je:
a) v Praze 1, Úvoz
b) v Praze - Troja, Nad Kazankou
c) v Praze 6, Na Ořechovce
69.Zastupitelský úřad Polska je:
a) v Praze 1, Valdštejnská
b) v Praze 10, Hradešínská
c) v Praze 6, Sibiřské nám.
70. Zastupitelský úřad Spojených států amerických je:
a) v Praze 1, Tržiště
b) v Praze 5, Nad Buďánkami II
c) v Praze 6, Pod kaštany
71.Zastupitelský úřad Slovenska je:
a) v Praze 2, Budečská
b) v Praze 5, nám. Kinských
c) v Praze 6, Pelléova
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72. Zastupitelský úřad Slovinska je:
a) v Praze 6, Pod Hradbami
b) v Praze 5, nám. Kinských
c) v Praze 2, Budečská
73.Úřad vlády ČR je:
a) v Praze 5, nám Kinských
b) v Praze 2, Rašínovo nábř.
c) v Praze 1, nábř. Edvarda Beneše
74.Krajské státní zastupitelství Praha je:
a) v Praze 1, Husova
b) v Praze 5, nám. Kinských
c) v Praze 1, nám. Curieových
75. Vrchní soud v Praze je:
a) v Praze 1, nám. Jana Palacha
b) v Praze 5, nám. Kinských
c) v Praze 4, nám. Hrdinů
76.Nemocnice s poliklinikou Na Homolce je:
a) v Praze 4, Podolské nábř.
b) v Praze 5, Roentgenova
c) v Praze 5, U Malvazinky
77.Ústav pro péči o matku a dítě je:
a) v Praze 2, Italská
b) v Praze 4, Podolské nábř.
c) v Praze 4, Vídeňská
78.Psychiatrické centrum v Praze je:
a) v Praze 6, U vojenské nemocnice
b) v Praze 8, Budínova
c) v Praze 8, Ústavní
79.Svatováclavská (Železniční) nemocnice je:
a) v Praze 1, Vlašská
b) v Praze 2, Italská
c) v Praze 5, V úvalu
80.Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je:
a) v Praze 10, Šrobárova
b) v Praze 10, Murmaňská
c) v Praze 3, Soběslavská
81.Všeobecná fakultní nemocnice je:
a) v Praze 1, Na Františku
b) v Praze 2, U nemocnice
c) v Praze 4, Vídeňská
82.Fakultní nemocnice s poliklinikou na Bulovce:
a) v Praze 8, Budínova
b) v Praze 8, Zenklova
c) v Praze 8, Ústavní
83.Nemocnice Milosrdných sester - sv. Karla Boromejského je:
a) v Praze 1, Vlašská
b) v Praze 5, U Malvazinky
c) v Praze 6, Maďarská
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84.Fakultní nemocnice v Motole je:
a) v Praze 5, Kartouzská
b) v Praze 5, Roentgenova
c) v Praze 5, V úvalu
85.Chrám sv. Mikuláše (katolický) je:
a) v Praze 1, Hradčanské nám.
b) v Praze 1, Křižovnické nám.
c) v Praze 1, Malostranské nám.
86.Valdštejnská zahrada je:
a) v Praze 1, Letenská
b) v Praze 5, nám. Kinských
c) v Praze 7, U Výstaviště
87.Lichtenštejnský palác je:
a) v Praze 1, Malostranské nám.
b) v Praze 2, Vyšehradská
c) v Praze 8, Karlínské nám.
88.Ledeburská zahrada je:
a) v Praze 1, Valdštejnské nám.
b) v Praze 5, nám. Kinských
c) v Praze 7, Letenské nám.
89.Petschkův palác je:
a) v Praze 1, Politických vězňů
b) v Praze 1, Tomášská
c) v Praze 2, Kateřinská
90.Bertramka je:
a) v Praze 1, Pštrossova
b) v Praze 1, Smetanovo nábř.
c) v Praze 5, Mozartova
91.Pinkasova synagóga je:
a) v Praze 1, Jeruzalémská
b) v Praze 1, Panská
c) v Praze 1, Široká
92.Staronová synagóga je:
a) v Praze 1, Červená
b) v Praze 1, Vězeňská
c) v Praze 1, Perlová
93.Vysoká (radniční) synagóga je:
a) v Praze 1, Červená
b) v Praze 1, Jeruzalémská
c) v Praze 1, Vězeňská
94.Dům U Kamenného zvonu je:
a) v Praze 1, Malostranské nám.
b) v Praze 1, Staroměstské nám.
c) v Praze 2, nám. Míru
95.Arcibiskupský palác je:
a) v Praze 1, Hradčanské nám.
b) v Praze 10, Malešické nám.
c) v Praze 5, nám. Kinských
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96. Klementinum - Zrcadlová kaple je:
a) v Praze 1, Mariánské nám.
b) v Praze 3, Olšanské nám.
c) v Praze 8, Elznicovo nám.
97.Starý židovský hřbitov je
a) v Praze 1, U Starého hřbitova
b) v Praze 3, Jana Želivského
c) v Praze 5, Plzeňská
98.Karolinum je:
a) v Praze 1, nám. Jana Palacha
b) v Praze 1, Železná
c) v Praze 6, Technická
99.Černínský palác (Ministerstvo zahraničí) je:
a) v Praze 1, Loretánské nám.
b) v Praze 4, nám. Pařížské komuny
c) v Praze 5, Mozartova
100. Klausova synagoga je:
a) v Praze 1, U starého hřbitova
b) v Praze 3, Kostnické nám.
c) v Praze 8, Karlínské nám.
101. Stavovské divadlo je:
a) v Praze 1, Železná
b) v Praze 8, Křižíkova
c) v Praze 6, Zelená
102. Studio Ypsilon je:
a) v Praze 3, Štítného
b) v Praze 4, Branická
c) v Praze 1, Spálená
103.
a)
b)
c)

Činoherní klub je:
v Praze 8, Zenklova
v Praze 1, Ve Smečkách
v Praze 6, Dejvická

104. Hudební divadlo v Karlíně je:
a) v Praze 8, Thámova
b) v Praze 8, Zenklova
c) v Praze 8, Křižíkova
105.
a)
b)
c)

Divadlo Na zábradlí je:
v Praze 3, Škroupovo nám.
v Praze 1, Anenské nám.
v Praze 2, nám. I.P.Pavlova

106.
a)
b)
c)

Divadlo na Vinohradech je:
v Praze 3, Škroupovo nám.
v Praze 2, nám. Míru
v Praze 1, Náměstí Republiky

107.
a)
b)
c)

Divadlo ABC je:
v Praze 4, Křesomyslova
v Praze 1, Vodičkova
v Praze 8, Kobyliské nám.

82

108. Laterna magika je:
a) v Praze 1, Národní
b) v Praze 1, Spálená
c) v Praze 1, Vodičkova
109. Letecká společnost Aeroﬂot je:
a) v Praze 1, Žitná
b) v Praze 1, Václavské nám.
c) v Praze 1, Rybná 14, Burzovní palác
110. Letecká společnost Air France je:
a) v Praze 1, Nekázanka
b) v Praze 1, Jungmannova
c) v Praze 2, Jana Masaryka
111. Letecká společnost Delta Air Lines je:
a) v Praze 1, Štěpánská
b) v Praze 2, Na bojišti
c) v Praze 1, Národní 32
112. Letecká společnost Lufthansa je:
a) v Praze 1, Letenská
b) v Praze 6, Aviatická ul.
c) v Praze 2, Belgická
113.
a)
b)
c)

Letecká společnost Austrian Airlines je:
v Praze 1, Pařížská
v Praze 6, Aviatická ul.
v Praze 1, Václavské nám.

114. Letecká společnost British Airways je:
a) v Praze 1, Václavské nám.
b) v Praze 1, Revoluční
c) v Praze 6, Aviatická
115. Městské centrum služeb ČSA je:
a) v Praze 1, V celnici
b) v Praze 1, Revoluční
c) v Praze 1, Hradební
116. Autobusové nádraží Praha - Holešovice je: Vrbenského, Partyzánská, Bondyho
a) v Praze 7, Plynární
b) v Praze 7, Bubenská
c) v Praze 7, Železničářů
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