
Osmero „Jak se stát dopravcem v taxislužbě - smluvní“ 

1. Na Obecní živnostenský úřad dojít zažádat o koncesi (na Nám. 

Přemysla Otakara II. – radnice – vchod č. 3, 1. patro). 

2. Požádat příslušný dopravní úřad podle místa sídla/podnikání 

žadatele (pro České Budějovice: Kněžská 19, 370 01 České Budějovice, 

3. patro, dveře č. 413, popř. č. 416) o „Výpis z evidence vozidel 

taxislužby“ s těmito doklady: 
a. velký technický průkaz k vozidlu (žadatel musí být vlastníkem 

vozidla nebo provozovatelem)  

b. kopie stvrzenky o zaplacení správního poplatku vyměřeného 

podle položky č. 34 bod 11 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve výši 50,-Kč (uhradíte na 

podatelně/pokladně v přízemí dopravního úřadu). 

3. Požádat příslušný dopravní úřad podle místa trvalého pobytu 

žadatele o „Oprávnění řidiče taxislužby“ s těmito doklady: 
a. výpis z evidenční karty řidiče (Matriční úřad, odd. řidičských 

průkazů, Jeronýmova 1, 1.  patro, správní poplatek 15,-Kč) 

b. kopie stvrzenky o zaplacení správního poplatku vyměřeného 

podle položky č. 34 bod 13 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve výši 500,-Kč (uhradíte na 

podatelně/pokladně v přízemí dopravního úřadu) 

c. fotografii 1ks (formát stejný jako na občanský průkaz). 

!!! Povinností podnikatele v silniční dopravě dle § 9 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném (dále jen „zákon“), 

je zajistit, aby práci řidiče vozidla určeného pro přepravu nejvýše 9 osob 

včetně řidiče vykonávala pouze osoba spolehlivá a dle § 21c odst. 1 

zákona osoba starší 21 let !!! 

4. Vyplnit „Oznámení zahájení provozování“ na dopravním úřadě. 

5. Podmínky provozování taxislužby – „smluvní“ dle § 21 zákona 

- odst. 1 písm. a) Dopravce smí provozovat taxislužbu pouze 

vozidlem, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby. 

- odst. 2 Dopravce při provozování taxislužby nesmí použít vozidlo 

taxislužby, které pro něj není zapsáno v evidenci vozidel 

taxislužby a je povinen zajistit, aby vozidlem taxislužby, které je 

pro něj zapsáno, neprovozovala taxislužbu jiná osoba. 

- odst. 3 písm. a), b) Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem 

taxislužby, je povinen zajistit, aby práci řidiče taxislužby 

vykonávala osoba, která je v základním pracovněprávním 

vztahu s dopravcem (není-li touto osobou dopravce nebo 

spolupracující manžel nebo registrovaný partner), která je 



držitelem oprávnění řidiče taxislužby a aby vozidlo taxislužby 

bylo vybaveno aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby. 

- odst. 4 Dopravce je povinen zajistit, aby v den, kdy je vozidlem 

taxislužby poskytována přeprava na základě předchozí písemné 

smlouvy, bylo toto vozidlo vybaveno všemi smlouvami, 

na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni 

prováděna, nebo jejich kopiemi. Smlouva musí obsahovat údaje 

o přepravovaných osobách, datu a trase přepravy a ceně 

za přepravu nebo způsob jejího určení a nesmí být uzavřena 

bezprostředně před zahájením přepravy. 

- odst. 6 Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, 

je dále povinen vést záznamy o provozu vozidla taxislužby 

a tyto záznamy spolu se smlouvami uchovávat nejméně po dobu 

1 roku od ukončení přepravy, k níž se vztahují. 

6. Způsob vedení a náležitosti záznamu o provozu vozidla taxislužby – 

„smluvní“ dle § 11 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí 

zákon (dále jen „prováděcí vyhláška“) 

- odst. 1 písm. b) Dopravce vede záznam o provozu vozidla 

taxislužby průběžným zaznamenáváním denních hodnot 

o provozu vozidla na jiném záznamovém zařízení nebo ručně, 

pokud vozidlo taxislužby není vybaveno taxametrem. 

- odst. 3 Záznam o provozu vozidla taxislužby obsahuje údaje -

jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu 

nebo název, a identifikační číslo osoby dopravce, státní 

poznávací značku vozidla taxislužby, jméno, popřípadě jména, 

příjmení a rok narození řidiče vozidla taxislužby, datum, 

k němuž se zaznamenané denní hodnoty o provozu vozidla 

taxislužby vztahují, součet kilometrů ujetých při provozování 

taxislužby a počet přeprav poskytnutých v ten den, součet 

kilometrů ujetých při přepravách, celkovou tržbu 

za poskytnuté přepravy a součet kilometrů ujetých mimo 

provozování taxislužby v ten den. 

7. Dopravce je povinen do 30 dnů písemně oznámit dopravnímu 

úřadu veškeré změny údajů uvedených v oznámení zahájení 

provozování a datum případného ukončení provozování taxislužby. 

8. Dopravce je povinen osobě pověřené výkonem státního odborného 

dozoru umožnit výkon uvedeného oprávnění a strážníkům obecní 

policie umožnit kontrolu dodržování povinností stanovené 

zákonem. 


