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TAXISLUŽBA
1. Základní informace:
§ 2, § 9, § 21, § 21a, § 21b, § 21c, § 21d, § 21e zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“) a § 11, § 12, § 13, § 14 a
§ 15 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů.
2. Kdo je oprávněn podat žádosti:
Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby podává fyzická osoba u kteréhokoliv
dopravního úřadu.
Ostatní žádosti a oznámení podává dopravce v taxislužbě u dopravního úřadu příslušného
podle sídla podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
I. Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby
Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění
řidiče taxislužby. Oprávnění řidiče taxislužby udělí na žádost kterýkoli dopravní úřad,
pokud je žadatel starší 21 let, spolehlivý podle § 9 odst. 2 zákona o silniční dopravě a
oprávněn k pobytu na území České republiky a, je-li to podle zákona o zaměstnanosti
vyžadováno, oprávněn k výkonu práce na území České republiky, jde-li o občana jiného než
členského státu, který není držitelem koncese pro provozování silniční motorové dopravy
osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, jeho manželem nebo
registrovaným partnerem.
K žádosti žadatel přiloží fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona
o občanských průkazech.
Je-li žadatel občanem jiného než členského státu a není držitelem koncese pro provozování
silniční motorové dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně
řidiče, jeho manželem nebo registrovaným partnerem, k žádosti přiloží rovněž
a) doklad prokazující jeho oprávnění k pobytu na území České republiky a
b) doklad prokazující jeho oprávnění k výkonu práce na území České republiky, je-li podle
zákona o zaměstnanosti vyžadováno.
Je-li žadatelem cizinec, za účelem posouzení spolehlivosti k žádosti dále přiloží výpis
z evidence trestů vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je
státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů,
v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-li takový stát výpis z evidence
trestů, přiloží cizinec čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před orgánem nebo notářem
tohoto státu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Cizinec, kterému byla udělena
mezinárodní ochrana, doklady podle vět první a druhé vydané státem, jehož je státním
příslušníkem, nepřikládá.
Oprávnění řidiče taxislužby se uděluje na dobu 5 let. Pokud dopravní úřad vyhoví žádosti,
vydá místo písemného vyhotovení rozhodnutí průkaz řidiče taxislužby. Průkaz řidiče
taxislužby je veřejnou listinou.
Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození průkazu řidiče taxislužby nebo změnu údajů v něm
zaznamenaných je jeho držitel povinen neprodleně oznámit kterémukoli dopravnímu úřadu.
Na žádost řidiče taxislužby vydá tento dopravní úřad namísto průkazu řidiče taxislužby,
jehož se oznámení podle věty první týká, nový průkaz řidiče taxislužby, je-li žadatel
držitelem oprávnění řidiče taxislužby. K žádosti žadatel přiloží fotografii, která svým
provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.
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Průkaz řidiče taxislužby pozbývá platnosti
a) uplynutím doby, na kterou bylo řidiči taxislužby uděleno oprávnění řidiče taxislužby,
b) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí oprávnění řidiče taxislužby,
c) dnem, kdy řidič taxislužby nahlásil dopravnímu úřadu jeho ztrátu, zničení nebo odcizení,
d) dnem vydání nového průkazu řidiče taxislužby, oznámil-li řidič taxislužby dopravnímu
úřadu jeho poškození nebo změnu údajů v něm zaznamenaných.
Řidič taxislužby je povinen odevzdat průkaz řidiče taxislužby do 7 dnů ode dne pozbytí
jeho platnosti podle písm. a) kterémukoli dopravnímu úřadu; do 7 dnů ode dne pozbytí jeho
platnosti podle písm. b) dopravnímu úřadu příslušnému podle místa trvalého,
dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu řidiče taxislužby, nebo
nejpozději při vydání nového průkazu řidiče taxislužby v případě pozbytí platnosti podle
písm. d) dopravnímu úřadu vydávajícímu nový průkaz řidiče taxislužby.
II. Žádost o zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby (žádost o vyřazení vozidla
z evidence vozidel taxislužby)
Dopravní úřad zapíše vozidlo do evidence vozidel taxislužby na základě žádosti dopravce,
pokud
a) jde o vozidlo kategorie L nebo M1,
b) je dopravce podle zápisu v registru silničních vozidel provozovatelem vozidla,
c) vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce a
d) vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu, že
dopravci byl pravomocně uložen správní trest za přestupek uvedený v § 35 odst. 2 písm. i)
nebo l) zákona o silniční dopravě, kterého se ve vztahu k tomuto vozidlu dopustil.
V žádosti dopravce uvede:
a) státní poznávací značku, tovární značku a obchodní označení vozidla a
b) typ a výrobní číslo taxametru, který bude ve vozidle při provozování taxislužby užíván,
případně uvede, že vozidlo taxislužby nebude vybaveno taxametrem a tímto vozidlem bude
poskytovat přepravu výhradně podle § 21 odst. 5 (na základě písemné smlouvy uzavřené
před zahájením přepravy) nebo podle § 21 odst. 6 (na základě objednávky provedené
elektronickými prostředky jinou než hlasovou službou) zákona o silniční dopravě.
Při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby vydá dopravní úřad žadateli výpis z této
evidence.
Při zápisu vozidla do evidence vozidel taxislužby nebo na žádost dopravce vydá
dopravní úřad dopravci, pro kterého je vozidlo v evidenci vozidel taxislužby zapsáno,
evidenční nálepku vozidla taxislužby. Dopravce je povinen zajistit, aby tato nálepka
nebyla umístěna na jiném vozidle, než pro které byla vydána.
Dopravní úřad vyřadí vozidlo z evidence vozidel taxislužby, pokud o to dopravce požádá a
dále v případech uvedených v § 21a odst. 6 zákona o silniční dopravě.
III. Oznámení změny údajů o taxametru
Dopravce je povinen oznámit dopravnímu úřadu změnu údajů uvedených v § 21a odstavci 2
písm. b) zákona o silniční dopravě nejpozději do 7 dnů od dne vzniku této změny. Jedná se
o tyto údaje: typ a výrobní číslo taxametru, který bude ve vozidle při provozování
taxislužby užíván, případně dopravce uvede, že vozidlo taxislužby nebude vybaveno
taxametrem a tímto vozidlem bude poskytovat přepravu výhradně podle § 21 odst. 5 nebo 6
zákona o silniční dopravě.
Na základě oznámení dopravní úřad vydá dopravci nový výpis z evidence vozidel
taxislužby.
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4. Způsob podání žádosti:
Písemnou žádost nebo oznámení, včetně všech požadovaných příloh, je možné podat
osobně na podatelně Magistrátu města Plzně nebo u Odboru dopravy Magistrátu města
Plzně, případně zaslat tomuto úřadu poštou, případně elektronicky (se zaručeným
elektronickým podpisem).
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Odbor dopravy Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň
PO, ST: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (po předchozí telefonické nebo emailové domluvě lze
domluvit i jiný termín)
Tel.: 378 031 111, 378 034 301, Fax: 378 034 302
E-mail: http://e-podatelna.plzen.eu/
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
Formuláře nejsou předepsány. Žádost lze podat volnou formou s uvedením shora popsaných
údajů, včetně předepsaných příloh. Doporučujeme použít připravené formuláře, které jsou
k dispozici na Odboru dopravy Magistrátu města Plzně a na webových stránkách postupů
pro občany.
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Za vydání průkazu řidiče taxislužby se vybírá správní poplatek dle položky 34 bodu 13.
přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
ve výši 500,- Kč.
Za vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby se vybírá správní poplatek dle položky 34
bodu 14. přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, ve výši 500,- Kč.
Za vydání nového výpisu z evidence vozidel taxislužby z Rejstříku podnikatelů v silniční
dopravě po změně údajů se vybírá správní poplatek dle položky 34 bodu 11. přílohy zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 50,- Kč .
V ostatních případech nejsou vybírány správní poplatky.
8. Lhůty pro vyřízení:
Při splnění všech náležitostí podání, včetně doložení souvisejících příloh - bezodkladně.
Udělení oprávnění řidiče taxislužby nejpozději do 30 dnů.
9. Účastníci řízení:
Žadatel.
10. Další požadované činnosti:
Žádné.
11. Právní úprava:
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Plzně je možné podat do 15 dnů ode dne
oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u Magistrátu města
Plzně.
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13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Přestupky řidičů taxislužby jsou uvedeny v § 34e odst. 2 zákona o silniční dopravě, správní
tresty jsou uvedeny v § 34e odst. 4 a odst. 9 zákona o silniční dopravě.
Přestupky dopravců jsou uvedeny v § 35 zákona o silniční dopravě, správní tresty jsou
uvedeny v § 35 odst. 7 zákona o silniční dopravě.
14. Správce postupu:
Odbor dopravy Magistrátu města Plzně.
15. Datum, od kterého návod platí:
1. 10. 2020
16. Datum provedení poslední aktualizace:
30. 9. 2020
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
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