Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend
Odloučené pracoviště: Revoluční 1023

Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo:

Číslo OP:

Adresa pobytu:

Adresa pro doručování:

Telefonní kontakt:

Předpokládané datum zahájení provozování taxislužby:
Podklady pro udělení oprávnění:
1. Žádost
2. Výpis z rejstříku trestů za účelem prověření spolehlivosti
3. Výpis z evidenční karty řidiče za účelem prověření spolehlivosti
4. Prověření řidiče v Registru podnikatelů v silniční dopravě
5. Kopie dokladu o zplacení správního poplatku
6. Fotografie

Datum:

................................................................
podpis žadatele

Podle ust. § 21c odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákona o silniční dopravě“) je práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je
držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění řidiče taxislužby uděluje na žádost dopravní úřad
příslušný podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu žadatele, je-li
žadatel starší 21 let a spolehlivý podle § 9 odst. 3 zákona o silniční dopravě. K žádosti žadatel přiloží
fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.
Podle ust. § 9 odst. 3 zákona o silniční dopravě se za spolehlivého nepovažuje ten,
a) komu byl v posledních 3 letech uložen správní trest za přestupek spáchaný při výkonu práce řidiče
taxislužby spočívající v
1. poškození cestujícího na ceně jízdného nebo požadování ceny ve výši, která není v souladu
s cenovými předpisy,
2. nepořízení záznamu o přepravě,
3. nevydání dokladu o zaplacení jízdného nebo dokladu o přepravě cestujícímu,
4. nezaznamenání skutečného průběhu přepravy, nebo
5. neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru,
b) komu byl v posledních 2 letech uložen správní trest za přestupek spočívající v
1. 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,
2. řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím alkoholického
nápoje nebo užitím jiné návykové látky, nebo
3. odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem
nebo jinou návykovou látkou,
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c) 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, podvodu, nebezpečného vyhrožování, obchodování s lidmi,
ohrožení pod vlivem návykové látky, pohlavního zneužití, poškozování spotřebitele, opilství, obecného
ohrožení nebo teroristického útoku, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen, nebo
d) komu byl uložen správní trest nebo trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce řidiče
taxislužby, a to po dobu výkonu tohoto trestu.
Vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby se zpoplatňuje v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 34 částkou 500 Kč.
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