Udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče
taxislužby
03. Pojmenování (název) životní situace
Udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby.

04. Základní informace k životní situaci
Každý řidič vozidla taxislužby (pod taxislužbu od 1.5.2013 typově patří i vnitrostátní doprava
prováděná na základě předchozí písemné smlouvy=příležitostná doprava osob, která je
provozována vozidly s nejvýše 9 místy vč. řidiče) musí mít uděleno oprávnění řidiče
taxislužby. Toto oprávnění osvědčuje průkaz řidiče taxislužby. Od 1.5.2013 o udělení
oprávnění a vydání průkazu již nežádá dopravce, ale přímo řidič. Průkaz je pak jeho
majetkem a může jej užívat bez ohledu na to, pro jakého dopravce v dané době pracuje.
Průkaz řidiče taxislužby je řidič povinen mít umístěn ve vozidle tak, aby byl z místa
cestujícího viditelný a čitelný.
Oprávnění řidiče taxislužby lze udělit a průkaz řidiče taxislužby vydat pouze osobě, která je
starší 21 let a splňuje podmínku spolehlivosti. Za spolehlivého se pro tyto účely nepovažuje
ten:
a) 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
1. poškození cestujícího na ceně jízdného nebo porušení cenových předpisů, nebo
2. nepořízení záznamu o přepravě, nebo
3. nevydání dokladu o zaplacení jízdného cestujícímu,
b) komu byla v posledních 3 letech uložena sankce za přestupek spočívající v
1. řízení vozidla 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 ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, nebo
3. odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
c) 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,
d) 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, nebo
e) komu byla uložena sankce nebo trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce řidiče taxislužby, a to po dobu výkonu
tohoto trestu.“.

Pokud řidič splní podmínky pro udělení oprávnění řidiče taxislužby, je mu toto oprávnění
uděleno s platností na 5 let a je mu vydán průkaz řidiče taxislužby s platností taktéž na 5 let.
Po 5 letech je o udělení oprávnění a vydání průkazu nutné požádat opakovaně. V případě
ztráty, poškození nebo odcizení průkazu je řidič povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit
úřadu. Nový průkaz řidiče za ztrátu, poškození nebo odcizení bude vydán s platností, která
byla vyznačena na původním průkazu (= platnost oprávnění).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Fyzická osoba, která má správním obvodu obce z rozšířenou působností Tišnov trvalý
(u cizinců případně dlouhodobý nebo přechodný) pobyt.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa
vašeho trvalého pobytu, v Tišnově.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Osobně na
Městský úřad Tišnov
odbor dopravy a živnostenský úřad
nám. Míru 346, Tišnov
třetí patro budovy
v úředních hodinách:
Po
07.00 hod. – 17.00 hod.
St
07.00 hod. – 17.00 hod.
Pá
07.00 hod. – 12.00 hod.
Mgr. Ing. Renata Loubalová, tel. : 549 439 720
renata.loubalova@tisnov.cz, kancelář č. 406

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Na úřadě předložte:
• žádost o vydání průkazu řidiče taxislužby,
• doklad totožnosti,
• platný řidičský průkaz,
• jednu průkazovou fotografii.
• 500 Kč

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář - "Žádost o vydání průkazu řidiče taxislužby" je k dispozici na obecním úřadě obce
s rozšířenou působností Tišnov a na webových stránkách Městského úřadu Tišnov v sekci
žádosti a formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky jsou stanoveny dle pol. 34/13 zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádost je vyřízena bezodkladně při doložení všech dokladů potřebných k vydání, nejpozději
však do 30 dnů dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

16. Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a jeho prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad

26. Kontaktní osoba
Hana Pulkrábková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.12.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován
1.12.2016

29. Datum konce platnosti popisu
Bez časového omezení.

