Devatero „Jak se stát dopravcem v taxislužbě - klasické“
1.

Na Obecní živnostenský úřad dojít zažádat o koncesi (na Nám.
Přemysla Otakara II. – radnice – vchod č. 3, 1. patro, rozděleno podle
příjmení žadatelů).

2.

Koupit a nechat namontovat taxametr, naučit se ho ovládat.

3.

Ověřit taxametr → Český metrologický institut (Oblastní insp. Č.
Budějovice, U sirkárny 33, 370 21 České Budějovice, tel.: 387 319 071).

4.

Označit vozidlo dle § 21 odst. 3 písm. c) zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, v platném znění (střešní svítilnou žluté barvy
s nápisem TAXI na její přední a zadní straně, obchodní jméno dle koncese
- většinou jméno a příjmení nebo obchodní firma).

5.

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:





6.

velký technický průkaz k vozidlu (žadatel musí
být vlastníkem vozidla nebo provozovatelem)
uživatelská kniha taxametru (ověřená Českým
metrologickým institutem)
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).

Požádat příslušný dopravní úřad podle místa trvalého pobytu
žadatele (pro České Budějovice: Kněžská 19, 370 01 České Budějovice,
3. patro, dveře č. 413, popř. č. 416) o „Oprávnění řidiče taxislužby“
s těmito doklady:






výpis z evidenční karty řidiče (Matriční úřad,
odd. řidičských průkazů, Jeronýmova 1,
1. patro, správní poplatek 15,-Kč)
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)
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 znění (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 !!!

7.

Vyplnit „Oznámení zahájení provozování“ na dopravním úřadě
(Kněžská 19, 370 01 České Budějovice, 3. patro, dveře č. 413, popř. č. 416).

8.

Dopravce je povinen dodržovat zákon (především ustanovení § 21,
§ 21a) a vyhlášku MDS č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon,
dále je povinen do 30 dnů písemně oznámit dopravnímu úřadu
veškeré změny údajů uvedených v oznámení zahájení provozování
a datum případného ukončení provozování taxislužby a dále je
povinen oznámit dopravnímu úřadu změnu údajů o taxametru
nejpozději do 7 dnů ode dne vzniku této změny.

9.

Dopravce je povinen osobě pověřené výkonem státního odborného
dozoru umožnit výkon uvedeného oprávnění a strážníkům obecní
policie umožnit kontrolu dodržování povinností stanovené
zákonem.

