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Žádost - průkaz řidiče taxislužby 
 

 

 

Jméno, příjmení:................................................................... rodné příjmení:1………..…………….……….... 

rodné číslo:............................................................ datum narození: 2…………….....……...……….……....... 

místo narození:1…………………….................…… telefon 3 (nepovinný údaj):............................................. 

adresa trvalého pobytu, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu: 

obec: ......................................... ulice, číslo: ............................................................... PSČ: .......................... 

adresa pro doručování: 4 

obec: ......................................... ulice, číslo: …........................................................... PSČ: .........................  

      žádá o udělení oprávnění řidiče taxislužby (žadatel nemá oprávnění řidiče taxislužby nebo končí jeho platnost) 
5 

 

      žádá o vydání nového průkazu řidiče taxislužby za: 5 

  poškozený               ztracený      odcizený           zničený                 změna údajů 

 

      odevzdává průkaz řidiče taxislužby, který pozbyl platnosti 5 

K žádosti se přikládá: 
− doklad totožnosti žadatele, 

− žadatel cizinec (jen u žádosti o udělení oprávnění řidiče taxislužby): 

• 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 (ne starší 

než 3 měsíce) 6 + jeho úřední překlad, nebo 

• čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před orgánem nebo notářem tohoto státu, nevydává-li takový stát výpis 

z evidence trestů dle předchozí odrážky (ne starší než 3 měsíce) 6 + jeho úřední překlad, 

• občan jiného členského státu doklad o trvalém nebo přechodném pobytu na území České republiky, 

• občan jiného než členského státu, není-li držitelem koncese pro provozování silniční motorové dopravy osobními 

vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, jeho manželem nebo registrovaným partnerem, k žádosti 

rovněž přiloží:  

1) doklad prokazující jeho oprávnění k pobytu na území České republiky,  
2) doklad prokazující jeho oprávnění k výkonu práce (zaměstnání) na území České republiky, je-li podle zákona 

o zaměstnanosti vyžadováno, 

− čestné prohlášení v případě ztráty, odcizení, zničení průkazu řidiče taxislužby nebo jiný doklad prokazující tuto skutečnost. 
 

 

V Olomouci dne: …………………….                      Podpis žadatele: .......................................................... 

 

Doklad totožnosti žadatele - druh, číslo (vyplní úřad) …………………………………………………………. 
 

 

Záznam dopravního úřadu 

 

Výše uvedený žadatel odevzdává průkaz řidiče taxislužby č: ….…………………………………………..

……………………………..                                                  ...................................................................
                    datum                                    podpis oprávněné úřední osoby

 
1 údaj nezbytný pro zajištění výpisu z evidence Rejstříku trestů České republiky, který pořizuje dopravní úřad 
2 vyplnit, pokud není přiděleno rodné číslo 
3 vyplněním telefonního čísla souhlasím s jeho využitím pouze k úkonům ve věci průkazu řidiče taxislužby 
4 vyplnit, pokud se doručovací adresa neshoduje s adresou trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu 
5 požadované zakřížkujte 
6 cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana, nepřikládá tento doklad vydaný/učiněný před orgánem státu, jehož je státním příslušníkem 
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