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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

17. února 2021 

Vídeň reguluje ceny taxíků. Dodržovat je musí i 

alternativní taxislužby. 

Ve Vídni začnou již brzy platit nové tarify pro taxíky. Oznámili to na společné tiskové konferenci 

zástupci vídeňské radnice, Hospodářské komory a Komory práce. Nové tarify mají být 

transparentní a přehledné. Dodržovat je budou muset i alternativní taxislužby. Od roku 2025 

získají povolení provozovat taxislužby navíc pouze elektroautomobily. 

 

„Pro moderní město je důležité znovu promyslet možnosti pohybu po městě a optimalizovat je dle 

požadavků obyvatel i zahraničních hostů. Tímto krokem dosáhneme nejen zkvalitnění a zlepšení 

nabídky v oblasti dopravy, ale podpoříme i hospodářskou a turistickou pozici Vídně v mezinárodním 

srovnání“, vysvětluje zavedení jednotných tarifů vídeňský radní Peter Hanke. Nové tarify počítají 

s nástupní sazbou 3,40 eur ve dne a 3,80 eur v noci. Sazby přitom platí pro cesty taxíkem, které nebyly 

objednány předem. Cestující je zaplatí tehdy, když taxikáře osloví přímo na stanovištích nebo si je 

odchytí na ulici. Vedle nástupních sazeb upravuje Vídeň i cenu za kilometr. Ta byla pro prvních pět 

kilometrů stanovena na 80 centů za kilometr, za další kilometry pak cestující zaplatí vždy 50 centů za 

kilometr. Úpravy se dočkal i poplatek za čekací dobu, který byl stanoven na 50 centů za minutu. Předem 

objednané cesty se pak mohou pohybovat v pásmu 20 procent, a to jak směrem nahoru, tak dolů.  

Dodatkové služby nijak regulované nebudou. 

 

Nová pravidla mají vytvořit férové podmínky pro všechny provozovatele taxislužeb i cestující. Dojít má 

především ke zlepšení pracovních podmínek a spravedlivému platovému ohodnocení taxikářů. Podle 

Waltera Rucka z Hospodářské komory města Vídně je nejdůležitější, aby pravidla byla nastavená 

spravedlivě, a to pro všechny provozovatele taxislužeb na trhu. Jen tak prý bude moct probíhat 

spravedlivá hospodářská soutěž v moderních podmínkách. V následujícím roce hodlá město kontrolovat 

dodržování pravidel a jejich nastavení průběžně vyhodnocovat v rámci pracovních skupin. Regulace 

tarifů však není jedinou novinkou, která na vídeňské taxikáře čeká. Podle Markuse Orniga, 

ekonomického mluvčího ze strany NEOS, získají nové povolení pro provozování taxislužby od roku 

2025 jen elektroautomobily.  
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Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a 

také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v jedenácti 

zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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