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 Žádost o vydání souhlasu  

k užívání stanoviště taxislužby na území hl.m.Prahy   
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     PODACÍ RAZÍTKO

Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor dopravních agend  
Jungmannova 29 
111 21 Praha 1 
 

 

Vydání souhlasu                      Vydání souhlasu                      Vrácení souhlasu 
stanovište bez správce        stanoviště se správcem        ke dni:                           

                     Správce:                                                 Souhlas č.:                                p ř i k l á d á m                                                        
1. Údaje o řidiči – přikládám výpis z karty řidiče, průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby, osvědčení o zkouškách z místopisu, trestní rejstřík                      
Jméno a příjmení:              
                               

R.č.:   

Osvědčení o zkoušce z místopisu číslo: 
 

Průkaz o způsobilosti 
řidiče taxi číslo: 

Bydliště Ulice,číslo: 
 

tel.: 

 Obec, m.č.:                                                                    PSČ: 
 

E-mail: 

Doručovací adresa: 

 
Zaměstnavatel (provozovatel taxislužby)- přikládám koncesi a pracovní smlouvu se zaměstnavatelem 

 

Obchodní jméno:                                                                   
 

IČO: 

Sídlo  
(místo 
podnikání) 

Ulice,číslo: Telefon: 
 

 Obec, m.č.:                                                                       PSČ:  

Vozidlo TAXI – přikládám doklad o zařazení  vozidla do evidence TAXI a kopii velkého TP    
Typ - přesné označení  SPZ Rok 

výroby 
Barva Poznámka 

 
 

Souhlas nebude vydán řidiči, který  
a)  je osobou nespolehlivou podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění   pozdějších předpisů,     

 
 
 

 

b)  byl mu v předchozích 3 letech zadržen průkaz o způsobilosti řidiče taxislužby nebo mu  byl rozhodnutím odebrán, 
c) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, 
d) byl mu uložen trest zákazu činnosti pro porušení § 23 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990   Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo k takovému řízení dal příslušný úřad hlavního města Prahy podnět,      
e)  řidič nesplatil, nebo se vyhýbá placení závazků vůči hlavnímu městu Praze, vyplývajících  ze sankcí mu uložených ve správním řízení za 
delikty související s výkonem přepravních činnosti pro cizí potřeby, kterých se dopustil jako fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba.      

 

K žádosti přikládám (souhrnně):   
1)  kopie platného průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby, 
2)  kopie platného Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z místopisu,     Podpis správce (pouze u stanoviště se správcem), 
3)  kopie platného technického průkazu silničního motorového vozidla,             který žádost na MHMP podává:  
4)  kopie dokladu o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby, 
5)  výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, 
6)   výpis z evidenční karty řidiče,  který nesmí být starší než 3 měsíce,            V Praze, dne   
7)  kopie oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku), 
8)  u řidičů, kteří poskytují taxislužbu jako zaměstnanci provozovatele taxislužby, kopii platného dokladu osvědčujícího 
pracovněprávní vztah k zaměstnavateli. 

 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů ODA MHMP a TSK ve věci žádosti a prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.    
Datum: 
 

 Podpis řidiče: 

_ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _
 
Prověření rozhodných skutečností ODA-T MHMP dne:  
 
Na základě prověření údajů a splnění podmínek bude Technickou správou komunikací vystavena 
Smlouva a po jejím podepsání řidičem(správcem) vydán průkaz.  Číslo účtu TSK:  29022 – 5157998 / 6000 

Var.s.: 
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