Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby *)
a vydání průkazu řidiče taxislužby

(§ 21c odst. 1 z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů)

Žádost o vydání průkazu řidiče taxislužby *)
náhradou za ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený

*)

(§ 21c odst. 1 z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů)
označte druh žádosti

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo: x

Rodné příjmení: (liší-li se od příjmení)

Místo a okres narození: x

Adresa pobytu (trvalého nebo jiného oprávněného):

PSČ:

Pozn.: x – pro zjištění údajů z rejstříku trestů při udělení oprávnění řidiče taxislužby
Příloha:
Fotografie o rozměru 3,5 x 4,5 cm (průkazové fotografie - typ OP) odpovídající současné podobě řidiče.
Upozornění:
Oprávnění řidiče taxislužby uděluje na žádost dopravní úřad pokud je žadatel starší 21 let, je spolehlivý podle § 9 odst. 2 zákona
a je 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.
Je-li žadatelem cizinec, je povinen za účelem posouzení spolehlivosti k žádosti dále přiložit 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 a musí doloženy úředním překladem do českého jazyka (doklady v jazyce slovenském se do českého jazyka nepřekládají).
Za vydání průkazu řidiče taxislužby se vybírá správní poplatek 500 Kč dle položky 34 přílohy z. č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který je splatný před vydáním průkazu.
PODROBNĚJI VIZ § 21C ZÁKONA (UVEDENO NA DRUHÉ STRANĚ ŽÁDOSTI).

V ............................................. dne ...............................
..................................................................
Podpis žadatele

Odevzdání průkazu řidiče taxislužby, oznámení ztráty, zničení, odcizení, poškození
Odevzdávám průkaz řidiče taxislužby číslo
Oznamuji ztrátu, zničení, odcizení, poškození průkazu řidiče taxislužby.
(Údaje o řidiči vyplnit výše – jméno, příjmení, nar.)

Vyplní úřad:
žádost 10/2020-1

Datum …………….…...…..…………. podpis ……………………………….

Doklad totožnosti …………….............. číslo: ......................................... ověřil .....................................…

Některé podmínky pro udělení oprávnění řidiče taxislužby a povinnosti vztahující se k průkazu dle § 21c

zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Oprávnění řidiče taxislužby
1. 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
a) starší 21 let,
b) spolehlivý podle § 9 odst. 2 a
c) 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.
2. K žádosti podle odstavce 1 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.
3. 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.

…
Řidič taxislužby je povinen odevzdat průkaz řidiče taxislužby do 7 dnů ode dne pozbytí jeho platnosti kterémukoli dopravnímu
úřadu.

Za spolehlivého se dle § 9 odst. 2 zákona NEPOVAŽUJE ten,
a) komu byl v posledních 3 letech uložen správní trest za přestupek spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby spočívající v
1. užití vozidla, které není označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby,
2. poškození cestujícího na ceně jízdného nebo požadování ceny ve výši, která není v souladu s cenovými předpisy,
3. nepořízení záznamu o přepravě,
4. nevydání dokladu o zaplacení jízdného nebo dokladu o přepravě cestujícímu nebo uvedení nepravdivých údajů
v dokladu o přepravě,
5. nezaznamenání skutečného průběhu přepravy, nebo
6. 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,
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.

žádost 10/2020-1

