
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

 

T A X I S L U Ž B A    

Žádos t  o  záp i s  do  ev i dence   

v oz i de l  t ax i s l užby   
podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 21a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“)  

IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  DOPRAVCE  
FYZICKÁ OSOBA 
Jméno a příjmení, 
(odlišující dodatek): 

IČO: 

Datum nar.: 

Místo podnikání: 

Adresa místa trvalého pobytu (je-li odlišná od místa podnikání): 

PRÁVNICKÁ OSOBA 
Obchodní firma: 

IČO: 

Sídlo: 

Adresa pro doručování a kontaktní údaje (nepovinné údaje)   
Telefon:  Email: 
Adresa pro doručování: 

 

 
VOZIDLO  
 
Žádám o zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby podle § 21a zákona o silniční dopravě, nebo změnu 

v údajích taxametru:  
      Vozidlo bude zařazeno pokud: 

a) Jde o vozidlo kategorie L nebo M1 (nebudou zařazena vozidla kategorie N);  
b) dopravce je zapsán jako provozovatel vozidla v registru vozidel (ve velkém TP); 
c) vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce; 
d) vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence z důvodů podle § 21a  odst. 5 písm. d) zákona o silniční dopravě     

  
K oznámení přiložte: doklad o zaplacení správního poplatku 500 Kč (potvrzení z pokladny Magistrátu nebo platebního automatu) 

 
SPZ Tovární značka a obchodní označení  

     ..…………………………………………………………………………………………………  
  

a)*) Uvádím, že vozidlo taxislužby  b u d e  při provozování taxislužby vybaveno taxametrem       
Typ  Výrobní číslo taxametru   

………………………………………………………………………………………………….. 

 b)*) Uvádím,  že vozidlo  n e b u d e  při provozování taxislužby vybaveno taxametrem      

a na základě § 21a odst. 2 písm. b) zákona o silniční dopravě tímto vozidlem budu poskytovat 
přepravu výhradně na základě předchozí písemné smlouvy podle § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě. 

*) vhodnou variantu označte křížkem:    

 

 

X 



Dále žádám:     (VYPLŇTE POUZE PŘÍSLUŠNÝ ODDÍL) 
 
  

A)  Žádám o VYŘAZENÍ těchto vozidel z evidence vozidel taxislužby: 
 

SPZ Tovární značka a obchodní označení 
  
  
  
  
  
  

 

B) Žádám o vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby k vozidlu: 

 
 K oznámení přiložte: doklad o zaplacení správního poplatku 50 Kč (potvrzení z pokladny Magistrátu nebo platebního automatu) 
 

SPZ Tovární značka a obchodní označení 

  

 
 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů příslušnými útvary MHMP ve věci dopravce evidence vozidel taxislužby.   
 
 
 
 
 
V .................................... dne .................................... ........................................................................ 
 razítko, podpis**) 
 
 
 
 
**) Pokud provádíte úkon jménem právnické osoby jako její statutární orgán, uveďte pod podpisem čitelně své jméno a 

příjmení, datum narození a Vaši funkci a nebylo-li tak již učiněno, doložte doklad opravňující Vás jednat jménem 
právnické osoby. 
Pokud provádíte úkon jako zástupce fyzické osoby, uveďte pod podpisem čitelně své jméno a příjmení a datum 
narození a nebylo-li již tak učiněno, přiložte k oznámení písemný originál plné moci. 


