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V Praze dne 11.března 2009 

  

Vážený pane ministře, 

  

v roce 2004 byly novelou zákona o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisky 496 a 496/2) přeřazeny 

taxislužba a služby radiodispečinků taxi SKP 6022 ze sazby DPH snížené do sazby DPH základní a tento 

stav dosud trvá. K výše uvedeným sněmovním tiskům jsem doporučoval a žádal zařadit taxislužbu a 

služby radiodispečinků taxi do snížené sazby DPH, následně jsem o totéž opakovaně žádal ministra 

financí České republiky, a to vždy v době jednání o novele zákona o DPH. Důvodem mých žádostí byly 

a jsou následující skutečnosti: taxislužba je zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, definována 

jako veřejná osobní (ne pravidelná hromadná) doprava, kterou ale také používají často osoby, které 

nemohou a nebo mohou pouze za ztížených podmínek užívat pravidelnou hromadnou dopravu osob 

(MHD), dále osoby, kterým nebyla poskytnuta přeprava zdravotnickými zařízeními při návštěvách 

zdravotnických zařízení a taxi jim v některých případech proplácí příslušné zdravotní pojišťovny, 

přičemž existují další analogické případy. Snaha o zachování taxislužby a služeb radiodispečinků taxi, 

jako služeb cenově dostupných, je vyjádřena také Magistrátem hlavního města Prahy uplatňovanou 

cenovou regulací maximální cenou za taxi na území hlavního města Prahy, z které lze odvodit sociální 

aspekt problematiky. Samozřejmě, že k výše uvedeným důvodům se v současné době připojuje i další 

důvod, kterým je tzv. světová finanční krize, která začíná negativně dopadat i na taxislužbu, která 

funguje v České republice z velké části na základě drobného živnostenského podnikání. 

 

Vážený pane ministře, 

ž á d á m 

  

Vás o opětovné zvážení možnosti přeřazení taxislužby a služby radiodispečinků taxi SKP 6022 do 

služeb podléhajících snížené sazbě DPH, jak je to běžné v zemích Evropské unie, a to v souladu se 

směrnicí č. 6, přílohy h) Evropské unie, pro podporu zachování služeb v oblasti taxislužby na 

dostupných cenách pro zákazníky, kteří taxislužbu potřebují, zachování svobodného drobného 

živnostenského podnikání v oblasti české taxislužby, a to na základě nedávno zveřejněné zprávy 

teletextem ČT o tom, že hodláte osobně prosazovat rozšíření seznamu zboží podléhajícího snížené 

sazbě daně z přidané hodnoty také v oblasti služeb a v souvislosti s právě probíhajícím projednáváním 



senátního tisku č. 43/0 (novela zákona o dani z přidané hodnoty) Senátem Parlamentu České 

republiky. 

  

S pozdravem 

  

Jiří   K v a s n i č k a 

jednatel společnosti A A A radiotaxi s.r.o.  


