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Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary 

 

č. 5/2015, 

 

kterou se stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních 

komunikacích ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary a Provozní řád upravující 

v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovištích taxislužby zřízených 

na místních komunikacích ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary 
 

 

Zastupitelstvo statutárního města Karlovy Vary se na svém zasedání dne 

23.6.2015  usnesením ZM/248/6/15 usneslo vydat na základě § 21b odst. 2 zákona č. 

111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a 

ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „Vyhláška“): 

 

  

Čl. 1 

Vymezení stanoviště vozidel taxislužby 
  

(1) Stanoviště taxislužby  zřízená na místních komunikacích ve vlastnictví statutárního 

města Karlovy Vary jsou vyznačená dopravní značkou IP 12 s  nápisem „TAXI“ a 

dodatkovou tabulkou E13 text „se souhlasem města K. Vary“.  “ Seznam stanovišť 

taxislužby je uveden v příloze č. 1. 

(2) Stanoviště taxislužby mohou užívat jen vozidla taxislužby, jejichž provozovatelé mají 

uzavřenou smlouvu se statutárním městem Karlovy Vary o užívání stanoviště 

taxislužby,  a to za podmínek ve smlouvě uvedených. 

  

Čl. 2 

Podmínky užívání stanoviště taxislužby 

 

Smlouvu o užívání stanoviště taxislužby může uzavřít provozovatel taxislužby se statutárním 

městem  Karlovy Vary při splnění podmínky předem vydaného Souhlasu k užívání stanoviště 

taxislužby (dále jen „Souhlas"), který je nedílnou součástí smlouvy. Za statutární město 

Karlovy Vary vydává Souhlas technický odbor Magistrátu města Karlovy Vary. 

 

(1) Souhlas je vydáván pro provozovatele taxislužby na základě podané žádosti, ke které 

žadatel přiloží:   

 

a) aktuální výpis z obchodního rejstříku, nebo výpis z živnostenského rejstříku,  

b) doklad o bezdlužnosti u příslušného finančního úřadu, který nesmí být ke dni 

podání žádosti starší než 3 měsíce, 

c) doklad o bezdlužnosti u příslušné správy sociálního zabezpečení, který nesmí 

být ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce,  

d) výpis z rejstříku trestů fyzické osoby nebo právnické osoby, který nesmí být ke 

dni podání žádosti starší než 3 měsíce, 

e) kopii platného technického průkazu silničního motorového vozidla, který 

provozuje taxislužbu,  

f) kopii dokladu o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby,  
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g) doklad o ověření taxametru umístěného ve vozidle taxislužby,  

h) kopii platného průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby od všech řidičů 

taxislužby, kteří činnost řidiče taxislužby u žadatele vykonávají,  

i) výpis z evidenční karty řidiče od všech řidičů taxislužby, kteří činnost řidiče 

taxislužby u žadatele vykonávají, který nesmí být ke dni podání žádosti starší 

než 3 měsíce, 

j) kopii listiny osvědčující pracovněprávní vztah řidičů taxislužby k žadateli,  

jako k zaměstnavateli. 

 

(Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí - u podpisu je nutno uvést „v 

zastoupení“ nebo „na základě plné moci“). 

 

 

(2) Souhlas není vydán provozovateli taxislužby, který 

a) nesplňuje podmínky stanovené touto vyhláškou,    

b) je podle zákona o silniční dopravě osobou nespolehlivou
1)

,  

c) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. 

 

 

(3) Žadateli, který splní podmínky pro vydání Souhlasu, vydá souhlas technický odbor 

Magistrátu města Karlovy po zaplacení částky 3650 Kč/1 rok/1 vozidlo.  Souhlas má 

platnost 12 měsíců. Souhlas je nepřenosný. 

 

 

(4) Souhlas pro vozidlo taxislužby, u nějž je doba do naplnění podmínky maximálního 

stáří vozidla kratší, než na jakou je Souhlas dle odstavce 3 vydáván, bude Souhlas 

vydán jen na tuto kratší dobu. 

 

 

(5) Pokud provozovatel taxislužby uzavřel se statutárním městem Karlovy Vary smlouvu 

o užívání stanoviště taxislužby a z důvodů porušení smluvních podmínek statutární 

město Karlovy Vary odstoupilo od smlouvy, lze vydat Souhlas nejdříve ve lhůtě 2 let 

od data odstoupení od smlouvy o užívání stanoviště taxislužby. 

 

 

(6) Pokud dojde ke změně údajů uvedených v odst. 2 tohoto článku, je držitel souhlasu 

povinen tuto skutečnost písemně oznámit technickému odboru Magistrátu města 

Karlovy Vary nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.  Na 

základě tohoto oznámení, pokud dojde ke změně identifikačních údajů provozovatele 

taxislužby nebo vozidla, kterým je taxislužba provozována, a které jsou uvedeny na 

Souhlasu, technický odbor vydá náhradní Souhlas. Poplatek za náhradní Souhlas je ve 

výši 100 Kč. Vydání náhradního Souhlasu nemá vliv na platnost Souhlasu  vydaného 

dle odstavce 3. Provozovatel taxislužby má právo kdykoli osobně odevzdat Souhlas a 

technický odbor jej vyřadí z evidence.  

 

 

(7) Technický odbor udělený Souhlas zruší v případě zjištění, že práci řidiče taxislužby 

vykonává osoba, která je podle zákona o silniční dopravě osobou nespolehlivou
1)

. 
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Čl. 3 

Provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na 

stanovištích taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví statutárního 

města Karlovy Vary 
 

  

(1) Řidič vozidla taxislužby je povinen: 

a) mít na určeném místě ve vozidle doklad vystavený statutárním městem Karlovy 

Vary, kterým může doložit, že je oprávněn stanoviště vozidel taxislužby užívat. 

b) respektovat zákazníkovu svobodnou volbu vozidla, které hodlá užít k přepravě, 

bez ohledu na to, v jakém pořadí jsou vozidla na stanovišti taxislužby seřazena.  

c) obsluhovat stanoviště taxislužby pouze vozidlem taxislužby, jehož čistota 

odpovídá přiměřeně daným povětrnostním podmínkám. Vozidlo musí být 

uzavřené, minimálně čtyřmístné s nejméně třemi vstupními dveřmi k místu řidiče a 

cestujících a s vyhrazeným celistvým prostorem pro zavazadla a dále se musí 

jednat o vozidlo nejméně střední třídy, MPV, vyšší střední třídy nebo luxusní třídy 

podle klasifikace Svazu dovozců automobilů 
2)

. Vedle výše uvedených parametrů 

musí vozidlo splňovat další požadavky:  
1. vozidlo taxislužby je vybaveno funkční klimatizací,  
2. na obou zadních dveřích vozidla taxislužby je umístěn z venku viditelný ceník 

s uvedením ceny za jednorázovou sazbu (nástup), ceny za 1 km jízdy po území obce a 
ceny za 1 km jízdy mimo území obce, pokud je uplatňována cena v odlišné výši, a 
ceny za 1 minutu čekání nebo s uvedením všech používaných jednorázových sazeb 3)   

3. ceník je proveden černě na bílém podkladu, zřetelně viditelný a čitelný, o výšce 
písmen a číslic nejméně 9 mm, a šířce písmen nejméně 5 mm,  

4.  vozidlo taxislužby je vybaveno taxametrem,  
5. od doby prvního uvedení vozidla do provozu nesmí uplynout více jak 13 let  

d) chovat se tak, aby svým jednáním neznemožňoval ostatním oprávněným uživatelům 
stanovišť vozidel taxislužby výkon jejich práv.  

 

(2) Řidič vozidla taxislužby na stanovišti vozidel taxislužby nesmí:  

a) vzdalovat se od vozidla taxislužby, s výjimkou činností souvisejících s poskytováním služeb 
taxi (např. pomoci při odnesení nebo přinesení zavazadel na přání zákazníka).  

b) provádět jakoukoliv údržbu nebo seřizování vozidla taxislužby, včetně manipulace 

s pohonnými hmotami a jinými ropnými látkami.  

 

(3) Řidič vozidla taxislužby není povinen přijímat plnění platby v cizí měně.  

 

(4) Pokud řidič vozidla  taxislužby chce přijímat platbu v cizí měně, musí to být ve vozidle na 

viditelném místě oznámeno, včetně viditelně umístěného aktuálního kurzovního lístku, ze 

kterého je zcela patrná informace aktuální nabídky ceny, za kterou je služba nabízena.  
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Čl. 4 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Karlovy Vary č. 7/2006, o provozním řádu, 

který upravuje pravidla provozu na stanovištích taxislužby.  

 

 

 

  

Čl. 5 

Účinnost 

  

Tato Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2016  

  

  

  

Ing. Petr Kulhánek v.r.  

Primátor statutárního města Karlovy Vary  

  

Čestmír Bruštík v.r. 

1. náměstek primátora statutárního města Karlovy Vary  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

1) § 9 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

2) Svaz dovozců automobilů – SDA, Kubánské nám. 11, 100 00 PRAHA 10  

3) § 2 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

 

  

  

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.7.2015 

Sejmuto z úřední desky dne: 3.8.2015 
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SEZNAM STANOVIŠŤ TAXISLUŽBY – příloha č.  1 k OZV  č  5/2015, kterou se 

stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních 

komunikacích ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary a Provozní řád upravující 

v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovištích taxislužby zřízených 

na místních komunikacích ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary 

Stanoviště taxislužby 

 

Umístění stanoviště taxislužby Počet stání 

Dr. Davida Bechera – u pasáže  3 stání 

Varšavská ulice – křižovatka s ulicí Zeyerova  4 stání 

Horova ulice – před bistrem Pupík  3 stání 

Nákladní ulice – před budovou horního vlakového nádraží  2 stání 

nábřeží Osvobození  – u Poštovního mostu  2 stání 

Sadová -  naproti hotelu Winsdor 4 stání 

Mariánskolázeňská – u budovy lázní I. 2 stání 

Divadelní náměstí  - před parčíkem 7 stání 

Dr. Janatky – před budovou Správy sociálního zabezpečení 2 stání 

 

 
 

 


