Poplatky za taxislužby

Vydání licence nebo povolení nebo změna licence nebo povolení 32)
Název poplatku
k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy
K provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné
K provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní

Částka (v Kč)
300 Kč za každou vnitrokrajskou linku a linku
městské autobusové dopravy
500 Kč za každou mezikrajskou linku
5 000 Kč za každou linku
1 000 Kč za každou linku

Vydání povolení 32) k provozování silniční dopravy zahraničním
provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky
Název poplatku
K provedení jedné přepravy
K provedení 2 až 5 přeprav
K provedení neomezeného počtu přeprav

Částka (v Kč)
1 000 Kč
4 000 Kč
20 000 Kč

Vydání povolení 32) zahraničnímu provozovateli
Název poplatku
K provozování příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční dopravy nebo
taxislužby

Částka (v Kč)
5 000 Kč

Vydání vstupního povolení 32)
Název poplatku
K provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním
provozovatelem k provedení jedné přepravy

Částka (v Kč)
5 000 Kč

Vydání 32)
Název poplatku
Vydání náhradního povolení 32) pro zahraničního provozovatele
Vydání eurolicence 32)
Vydání opisu eurolicence 32)
Vydání osvědčení řidiče 32)
Vydání opisu osvědčení řidiče 32)
Vydání osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu 32)
Výpis rejstříku podnikatelů v silniční dopravě 32)
Udělení pověření výkonem činností souvisejících s Dohodou ADR 32)
Vydání průkazu řidiče taxislužby

Částka (v Kč)
10 000 Kč
1 000 Kč
200 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
50 Kč
5 000 Kč
500 Kč

Zmocnění
Správní úřad může na základě vzájemnosti nebo na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
upustit od vybrání poplatku podle bodu 1 písmen b) a c) a bodů 2 až 5 této položky, případně sazbu poplatku snížit nebo
poplatek zvýšit až na pětinásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými
ústředními orgány státní správy.
Předmětem poplatku není
1. Změna licence nebo povolení uvedená v bodě 1 této položky provedená z podnětu správního úřadu.
2. Vydání povolení nebo licence k provozování dopravy z humanitárních důvodů uvedené v této položce.
3. Vydání licence nebo povolení nebo její změna uvedená v bodě 1 této položky, přijme-li dopravce na předmětnou linku
nebo její část závazek veřejné služby.

