
 l  n   n n  m n n  h   kon       n   n m n   ho  n  h  m n 

 

Z kon  . 361/2000 Sb., o p o o u n  po  mn  h komunik    h   o  m n  h 

n k     h   kon  (  kon o  ilni n m p o o u) 
 

§ 92  

Udělení a rozšíření řidičského oprávnění 

 

(1) Řidičské oprávnění udělí žadateli o řidičské oprávnění příslušný obecní úřad obce s 

rozšířenou působností. 

 

 (2) Řidičské oprávnění se uděluje na základě žádosti o řidičské oprávnění, která musí mít 

písemnou formu. Ž do   m ž  b   pod n  u k   éhokoli  ob  n ho úř du ob     

 o š ř nou p  obno   , k      u o ž do   b  odkl dn  př d  ob  n mu úř du ob     

 o š ř nou p  obno    př  lušnému k ud l n  řidi  kého op   n n .  

 

(3) V žádosti o řidičské oprávnění musí být uvedeno 

 

a) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“), a příjmení žadatele o 

 řidičské oprávnění, 

 

b) adresa obvyklého bydliště žadatele o řidičské oprávnění na území 

 České republiky, nebo místo studia, 

 

c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele o řidičské oprávnění, 

 pokud mu bylo přiděleno, 

 

d) skupina vozidel, pro kterou žadatel žádá o udělení řidičského 

 oprávnění, a zda žádá o udělení výjimky podle § 83 odst. 5 nebo 6, 

 

e) předchozí obvyklá bydliště od dosažení věku stanoveného v § 83, pokud se nacházela mimo 

území České republiky, a současné obvyklé bydliště mimo území České republiky, pokud žadatel 

v České republice pouze studuje. 

 

(4) K žádosti musí být přiložen 

 

a) platný doklad totožnosti žadatele, 

 

b) posudek o zdravotní způsobilosti, 

 

c) doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených 

 do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců, 

 

d) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý 

pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 

82 odst. 4; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména 

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=126602)



 

1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, 

 

2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti, 

 

3. nájemní smlouva k nemovitosti, 

 

4. potvrzení o zaměstnání, 

 

5. výpis z živnostenského rejstříku, 

 

e) čestné prohlášení žadatele, že 

 

1. není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem a 

 

2. jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových 

vozidel, nebo že jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula 

doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění, 

 

f) rozhodnutí o udělení výjimky podle § 83 odst. 4, byla-li udělena, 

 

g) doklad o splnění dalších podmínek podle § 91, 

 

h) jedna fotografie, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských 

průkazech (dále jen „fotografie“); fo og  fi     n přikl d , pokud j  digi  ln  fo og  fi  

ž d   l    d n      id n   ob  n k  h p  k   ,     id n       o n  h dokl d  n bo   

 g ndo ém info m  n m     ému  i in  , od   d n  dokl du, p o j hož ú  l b l  

poř   n , n upl nul  dob  d lš  n ž 5 l  , n došlo k pod    né  m n  podob    ž d   l o 

  ko   po  up pož d . 

 

(5) Po podání žádosti př  lušn  obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně ověří 

podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3, které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti 

vrátí žadateli. Má-li př  lušn  obecní úřad obce s rozšířenou působností pochybnost o 

pravdivosti údajů uvedených v čestném prohlášení podle odstavce 4, ověří si jejich pravdivost u 

příslušného úřadu státu, ve kterém měl žadatel předchozí obvyklé bydliště. 

 

(6) Podle ustanovení odstavců 1 až 5 se postupuje i v případě rozšíření řidičského oprávnění pro 

další skupinu vozidel. 

 

(7) Splňuje-li žadatel o řidičské oprávnění nebo o rozšíření řidičského oprávnění všechny 

podmínky podle § 82, má právní nárok na udělení řidičského oprávnění nebo na jeho rozšíření. 

Byla-li ž do   pod n  u př  lušného ob  n ho úř du ob      o š ř nou p  obno      

vznikl-li ž d   li p   n  n  ok n  ud l n  řidi  kého op   n n  n bo j ho  o š ř n , bud  

mu b    b    ného odkl du   d no po     n  o ud l n  řidi  kého op   n n .  o     n  o 

ud l n  řidi  kého op   n n  pl    30 dn  od  dn  j ho   d n    po  u o dobu n h   uj  

d ži  li řidi  kého op   n n  řidi  k  p  k  . V po     n  o ud l n  řidi  kého op   n n  

mu   b   u  d no:  

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=126602)



 ) jméno   př jm n  d ži  l  řidi  kého op   n n , 

b) ob   ob  klého b dliš   d ži  l  řidi  kého op   n n  n  ú  m  Č  ké   publik ,  

 ) d  um   m   o n  o  n     odné    lo d ži  l  řidi  kého op   n n , pokud mu 

bylo  přid l no, 

d)  kupin   o id l, k   é j  d ži  l řidi  kého op   n n  op   n n ř di ,   d  um 

   niku řidi  kého op   n n  p o k ždou      h o  kupin  o id l,   

 ) d  um   d n  po     n  o ud l n  řidi  kého op   n n .  

 

(8) Vzor žádosti o řidičské oprávnění     o  po     n  o ud l n  řidi  kého op   n n  stanoví 

prováděcí právní předpis. 

 § 105 

 

Údaje zapisované do řidičského průkazu 

 

(1) Řidičský průkaz obsahuje tyto údaje: 

 

a) jméno a příjmení držitele, 

 

b) datum a místo narození držitele, 

 

c) rodné číslo držitele, pokud mu bylo přiděleno, 

 

d) fotografii nebo jinou formou pořízenou podobenku držitele, 

 

 ) ob   ob  klého b dliš   d ži  l  n  ú  m  Č  ké   publik , 

 

e) f) podpis držitele, 

 

f) g) skupiny vozidel, které je držitel oprávněn řídit, a datum vzniku řidičského oprávnění pro 

každou z těchto skupin vozidel, 

 

g) h) datum vydání řidičského průkazu, 

 

h) i) datum platnosti řidičského průkazu, 

 

i) j) název a sídlo úřadu, který řidičský průkaz vydal, 

 

j) k) sérii a číslo řidičského průkazu, 

 

k) l) záznamy o podmínění, omezení nebo rozšíření rozsahu řidičského oprávnění nebo o profesní 

způsobilosti řidiče. 

 

(2) Do řidičského průkazu je možno na žádost držitele řidičského oprávnění zapsat označení 

absolventa vyšší odborné školy (dále jen "označení"), akademický titul, stavovské označení, jiný 

titul absolventa vysoké školy (dále jen "titul") nebo vědeckou hodnost.) Získal-li občan více 

označení, titulů nebo vědeckých hodností, zapíše se na jeho návrh pouze jedno označení, jeden 

titul nebo jedna vědecká hodnost, kterou občan určí. 
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(3)Pokud je pořízení podpisu držitele řidičského průkazu spojeno s těžko překonatelnou 

překážkou, nahradí se otiskem palce ruky. 

 

(4) Řidičský průkaz obsahuje místo pro datový čip, do kterého se zapisují strojově čitelné údaje o 

názvu dokladu, kódu České republiky jako vydávajícího státu, jménu a příjmení držitele, čísle a 

sérii řidičského průkazu, skupinách vozidel, které je držitel oprávněn řídit, a o podmínění, 

omezení nebo rozšíření rozsahu řidičského oprávnění nebo o profesní způsobilosti řidiče. 

 

(5) Prováděcí právní předpis upraví způsob zápisu údajů podle odstavců 1 a 2 v řidičském 

průkazu a podrobnosti o velikosti a umístění místa pro datový čip v řidičském průkazu. 

 

 

Údaje zapisované do mezinárodního řidičského průkazu 

  

§ 108 

 

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu 

 

(1) Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu 

povinen do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, oznámit příslušnému obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností. 

 

(2) Při změně údajů zaznamenávaných v řidičském průkazu vydá příslušný obecní úřad obce s 

rozšířenou působností držiteli řidičského průkazu nový řidičský průkaz. 

 

(3) Podle ustanovení odstavce 1 od       1 a 2 se postupuje i v případě změny údajů 

zaznamenávaných v mezinárodním řidičském průkazu. V tako ém př p d  j  možné  m nu 

ohl  i  k   émukoli ob  n mu úř du ob      o š ř nou p  obno   .   o   d n  

m  in  odn ho řidi  kého p  k  u    použij  § 111.  

 

Vydání řidičského průkazu 

 

§ 109 

 

(1) Řidičský průkaz se vydá osobě, které bylo uděleno řidičské oprávnění. 

 

(2) Řidičský průkaz se rovněž vydá držiteli řidičského oprávnění, 

 

a) kterému bylo rozšířeno řidičské oprávnění o další skupinu vozidel, 

 

b) kterému bylo podmíněno nebo omezeno řidičské oprávnění nebo který se vzdal řidičského 

oprávnění pro některou skupinu vozidel, 

 

c) kterému bylo zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 98 nebo § 99, 

 

d) kterému končí platnost řidičského průkazu nebo jehož řidičský průkaz je neplatný podle § 118, 
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e) který žádá o výměnu řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu vydaného 

cizím státem za řidičský průkaz, 

 

f) který žádá o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu 

podle § 108, 

 

g) který žádá o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, 

odcizený, zničený nebo poškozený. 

 

(3) Řidičský průkaz vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost držitele 

řidičského oprávnění. Ž do   m ž  b   pod n  u k   éhokoli  ob  n ho úř du ob     

 o š ř nou p  obno   , k      u o ž do   b  odkl dn  př d  př  lušnému ob  n mu úř du 

ob      o š ř nou p  obno   .  

 

(4) Podkladem pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění podle odstavce 2 

písm. b) je rozhodnutí o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 93. 

 

(5) Podkladem pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění podle odstavce 2 

písm. c) je rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 98 a 99. 

 

(6) Podkladem pro vydání řidičského průkazu pro držitele řidičského oprávnění podle odstavce 2 

písm. d), e), f) a g) je žádost o vydání řidičského průkazu. 

 

(7) Žádost o vydání řidičského průkazu podle odstavce 6 musí mít písemnou formu a musí v ní 

být uvedeno 

 

a) jméno a příjmení žadatele, 

 

b) adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia, 

 

c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno. 

 

(8) K žádosti o vydání řidičského průkazu podle odstavců 6 a 7 musí být přiložen 

 

a) platný doklad totožnosti žadatele, 

 

b) jedna fotografie podle § 92 odst. 4 písm. h); fo og  fi     n přikl d , pokud j  digi  ln  

fo og  fi  ž d   l    d n      id n   ob  n k  h p  k   ,     id n       o n  h dokl d  

n bo    g ndo ém info m  n m     ému  i in  , od   d n  dokl du, p o j hož ú  l b l  

poř   n , n upl nul  dob  d lš  n ž 5 l  , n došlo k pod    né  m n  podob    ž d   l o 

  ko   po  up pož d , 

 

c) řidičský průkaz, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 1 písm. d), 

 

d) řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, o jehož výměnu je 

žádáno, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. e), 
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e) řidičský průkaz žadatele, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. f), 

 

f) poškozený řidičský průkaz členského státu, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 

2 písm. g). 

 

g) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý 

pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání; dokladem prokazujícím 

obvyklé bydliště žadatele je zejména 

 

1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, 

 

2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti, 

 

3. nájemní smlouva k nemovitosti, 

 

4. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání, 

 

5. výpis z živnostenského rejstříku, 

 

h) čestné prohlášení žadatele, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti 

spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno 

nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro 

opětovné udělení řidičského oprávnění, jde-li o vydání řidičského průkazu podle odstavce 2 písm. 

e) a g); bylo-li řidičské oprávnění žadateli jiným členským státem omezeno nebo podmíněno, 

uvede tuto skutečnost a rozsah omezení nebo podmínění v čestném prohlášení. 

 

(9) Po podání žádosti podle odstavců 6, 7 a 8 ob  n  úř d ob      o š ř nou p  obno   , u 

k   ého b l  ž do   pod n  př  lušn  ob  n  úř d ob      o š ř nou p  obno    

bezodkladně 

 

a) ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 7, které jsou v něm uvedeny, a doklad 

totožnosti vrátí žadateli, 

 

b) zaznamená z přiloženého řidičského průkazu nebo řidičského průkazu členského státu nebo 

řidičského průkazu vydaného cizím státem údaje potřebné pro vydání řidičského průkazu a vrátí 

doklad žadateli. 

 

(10) Prováděcí právní předpis stanoví obsah a vzor žádosti o vydání řidičského průkazu. 

 

§ 110 

 

(1) Řidičský průkaz vydá držiteli řidičského oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností. Řidi  k  p  k   l   př      i u ob  n ho úř du ob      o š ř nou p  obno   , u 

k   ého b l  ž do   pod n , pokud j   o   ž do  i u  d no. 
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(2) Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá příslušný obecní úřad obce s 

rozšířenou působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání 

řidičského průkazu, popř p d  do 20 dn  od  dn , kd  ž do   b l  př  lušnému ob  n mu 

úř du ob      o š ř nou p  obno    př d n . 

 

(3) Řidičský průkaz vydaný podle odstavce 2 platí pro řízení motorových vozidel po dobu 

 

a) 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1, 

C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, 

 

b) 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech. 

 

(4) Výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho platnosti se provádí bezplatně. Žádá-li 

držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, než je lhůta uvedená v 

odstavci 2, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve 

výši 500 Kč. 

 

(5) Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím 

zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou 

působností. Je-li držiteli řidičského oprávnění vydáván řidičský průkaz podle § 109 odst. 2 písm. 

d), e) nebo f), je držitel řidičského oprávnění povinen zároveň s převzetím řidičského průkazu 

odevzdat neplatný řidičský průkaz nebo řidičský průkaz členského státu nebo poškozený řidičský 

průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz 

obsahující již neplatné údaje. 

 

(6) Držitel řidičského oprávnění nesmí mít více než jeden platný řidičský průkaz řidičský průkaz 

členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem. 

 

(7) Držitel řidičského průkazu ani jiná neoprávněná osoba nesmí v řidičském průkazu provádět 

žádné zápisy, změny, opravy nebo úpravy. 

 

(8) Prováděcí předpis upraví způsob nakládání s tiskopisy řidičských průkazů při vydávání 

řidičských průkazů. 

 
§ 111 

 

Vydání mezinárodního řidičského průkazu 

 

(1) Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě jeho žádosti. 

Ž do   l   pod   u k   éhokoli ob  n ho úř du ob      o š ř nou p  obno   .  

 

(2) S žádostí o vydání mezinárodního řidičského průkazu musí držitel řidičského oprávnění 

předložit 

 

a) platný doklad totožnosti žadatele, 
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b) platný řidičský průkaz žadatele nebo platný řidičský průkaz žadatele vydaný cizím státem, 

 

c) jednu fotografii podl  § 92 od  . 4 p  m.  ). 

 

(3) Držitel řidičského oprávnění má při splnění podmínek podle odstavce 2 právní nárok na 

vydání mezinárodního řidičského průkazu osvědčujícího řidičské oprávnění k řízení motorových 

vozidel v rozsahu jeho řidičského oprávnění. 

 

(4) Mezinárodní řidičský průkaz vydá držiteli řidičského oprávnění ob  n  úř d ob   s 

 o š ř nou p  obno   , k   ému b l  ž do   do u  n  j ko p  n mu př  lušn  ob  n  úř d 
ob      o š ř nou p  obno   . 

 

(5) Jsou-li splněny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, příslušný obecní 

úřad obce s rozšířenou působností vydá mezinárodní řidičský průkaz bezodkladně po podání 

žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu. 

 

(6) Žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu je povinen převzít mezinárodní řidičský 

průkaz osobně u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

 

(7) Držitel řidičského oprávnění nesmí mít více než jeden platný mezinárodní řidičský průkaz 

vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a více než jeden platný mezinárodní 

řidičský průkaz vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949). 

 

(8) Držitel mezinárodního řidičského průkazu ani jiná neoprávněná osoba nesmí v mezinárodním 

řidičském průkazu provádět žádné zápisy, změny, opravy nebo úpravy. 

 

(9) Prováděcí právní předpis upraví způsob nakládání s tiskopisy mezinárodních řidičských 

průkazů při vydávání mezinárodních řidičských průkazů. 

 

§ 112 

 

Vydání duplikátu řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu 

 

(1) Za řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo 

zničený se vydává duplikát řidičského průkazu nebo duplikát mezinárodního řidičského průkazu. 

 

(2) Pro vydání duplikátu řidičského průkazu platí obdobně § 109 odst. 3, 6, 7, § 109 odst. 8 písm. 

a) a b), § 109 odst. 9 a § 110. 

 

(3) Pro vydání duplikátu mezinárodního řidičského průkazu platí obdobně § 111. 

 

(4) K žádosti o vydání duplikátu řidičského průkazu nebo duplikátu mezinárodního řidičského 

průkazu za poškozený řidičský průkaz nebo poškozený mezinárodní řidičský průkaz musí žadatel 

přiložit tento poškozený řidičský průkaz nebo poškozený mezinárodní řidičský průkaz. 

 
§ 115 
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Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu 

 

(1) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění 

povinen neprodleně ohlásit k   émukoli př  lušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností. 

 

(2) Zároveň s ohlášením podle odstavce 1 je držitel řidičského oprávnění povinen předložit 

příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností platný doklad totožnosti. 

 

(3) Ob  n  úř d ob      o š ř nou p  obno   , k   ému b lo ohl š n  podl  od       1 

u in no j ko p  n mu,  ř  lušn  ob  n  úř d ob      o š ř nou p  obno    vydá držiteli 

řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení podle odstavce 1 potvrzení o oznámení ztráty, 

odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu. V potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, 

poškození nebo zničení řidičského průkazu musí být uvedeno 

 

a) jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění, 

 

b) obec obvyklého bydliště držitele řidičského oprávnění na území České republiky, 

 

c) datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění, pokud mu bylo přiděleno, 

 

d) skupiny vozidel, které je držitel řidičského oprávnění oprávněn řídit, a datum vzniku 

řidičského oprávnění pro každou z těchto skupin vozidel, 

 

e) datum ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, 

 

f) datum vydání potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského 

průkazu. 

 

(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě uvedeném v odstavci 3 

bezodkladně ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3, které jsou v něm uvedeny, a 

doklad totožnosti vrátí držiteli řidičského oprávnění. 

 

(5) Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu platí 30 dní 

ode dne jeho vydání, po tuto dobu nahrazuje držiteli řidičského oprávnění řidičský průkaz. 

 

(6) Po uplynutí doby platnosti oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského 

průkazu příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vystaví držiteli řidičského oprávnění 

duplikát řidičského průkazu podle § 112. 

 

(7) Odstavce 1 až 6 platí i pro ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského 

průkazu. 

 

(8) Prováděcí právní předpis stanoví vzor potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo 

zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu. 
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§ 120 

 

(1) J   liž  d ži  l řidi  kého p  k  u  m n      l  pob  , j  po in n o n mi  do 5 

pracovn  h dn   m nu ob  n mu úř du ob      o š ř nou p  obno      m     no ého 

    lého pob  u. V  ou i lo  i    ou o  m nou př dlož  řidi  k  p  k  . Ob  n  úř d ob     

 o š ř nou p  obno      m     no ého     lého pob  u p o  d    id n n  úkon      p š  

 m n  do řidi  kého p  k  u nebo   d  řidi  k  p  k   no  . V případě řidiče, který je 

držitelem řidičského průkazu, který nemá na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný 

pobyt na dlouhodobé vízum) na dobu delší než jeden rok, vede registr řidičů obecní úřad obce s 

rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byl poprvé spáchán skutek, na základě kterého 

byl řidič zařazen do registru řidičů. 

 

(2) Záznamy o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 

záznamy o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobilosti a záznamy 

o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel uložených soudem nebo 

správním orgánem se do registru řidičů zapisují až po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí. 

Příslušná rozhodnutí uvedená v předchozí větě jsou orgány, které je vydaly, povinny zaslat 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu občana. 

 

§ 122a 

 

nadpis vypuštěn 

 

(1) Ministerstvo vnitra nebo policie poskytuje ministerstvu pro výkon působnosti podle tohoto 

zákona 

 

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 

 

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 

 

c) údaje z agendového informačního systému cizinců, d) úd j      id n   ob  n k  h p  k    

a  ) úd j      id n       o n  h dokl d . 

 

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 

 

a) příjmení, 

 

b) jméno, popřípadě jména, 

 

c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, 

kde se narodil, 

 

d) adresa místa pobytu, 

 

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum 

úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za 
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mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů 

prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, 

 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

 

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou 

 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

 

b) datum narození, 

 

c) rodné číslo, 

 

d) pohlaví, 

 

e) státní občanství, 

 

f) místo a okres narození, popřípadě místo a stát, pokud se státní občan České republiky narodil v 

cizině, 

 

g) adresa místa trvalého pobytu, 

 

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 

 

i) datum, místo a okres úmrtí; popřípadě datum, místo úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 

jde-li o úmrtí mimo území České republiky, 

 

j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 

který občan prohlášený za mrtvého nepřežil. 

 

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 

 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

 

b) datum narození, 

 

c) rodné číslo, 

 

d) pohlaví, 

 

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

 

f) místo a stát narození, 

 

g) druh a adresa místa pobytu, 

 

h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
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i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 

 

j) datum, místo a okres úmrtí, popřípadě datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo, jde-li o 

úmrtí mimo území České republiky, 

 

k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, 

který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil. 

 

(5) Poskytovan m úd j m podl  od       1 p  m. C), d)    ) j  digi  ln  fo og  fi .  

 

(6) (5)Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z 

agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému 

cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 

 

(7) (6) Ministerstvo může jemu poskytnuté údaje podle odstavce 1 pro účely ověřování údajů 

vedených v evidenci řidičů podle tohoto zákona dále předávat, třídit nebo kombinovat, 

popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění nepřesného údaje 

 Ministerstvo vnitra nebo policii neprodleně informuje. 

 

 (8) (7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou 

nezbytné ke splnění daného úkolu. 

 

HLAVA VI 

 

STÁTNÍ SPRÁVA 

 

§ 124 

 

Působnost 

 

(1) Státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích vykonává ministerstvo, které je 

ústředním orgánem státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, krajský úřad, 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, Ministerstvo vnitra a policie. 

 

(2) Ministerstvo 

 

a) povoluje výjimky podle § 43 odst. 5 a § 83 odst. 5, 

 

b) stanoví po písemném vyjádření Ministerstva vnitra místní a přechodnou úpravu provozu na 

pozemních komunikacích na dálnici a užití zařízení pro provozní informace na dálnici, 

 

c) schvaluje na žádost a náklady výrobce nebo výhradního dovozce provedení a používání 

dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní 

informace, 

 

d) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu vydaného podle tohoto zákona, 
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e) vede centrální registr řidičů, 

 

f) zabezpečuje výrobu a distribuci řidičských průkazů, mezinárodních řidičských průkazů a 

dalších dokladů stanovených tímto zákonem, 

 

g) zabezpečuje výrobu a na základě požadavků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností i 

distribuci paměťových karet řidiče a vede jejich centrální evidenci, 

 

h) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 

 

i) na žádost příslušného orgánu jiného členského státu ověřuje a sděluje údaje o platnosti a 

rozsahu řidičských oprávnění. 

 

(3) Ministerstvo nebo jím pověřená osoba zajišťuje informovanost veřejnosti o situacích v 

provozu na pozemních komunikacích, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu na 

pozemních komunikacích. Za tím účelem jsou policie, obecní policie, silniční správní úřady, 

správci pozemních komunikací a Hasičský záchranný sbor povinni poskytovat ministerstvu 

aktuální informace, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 

komunikacích. Prováděcí právní předpis stanoví druh informací, které mají vliv na bezpečnost a 

plynulost silničního provozu, způsob předávání informací, způsob sběru informací a způsob 

zveřejňování informací pro potřeby dopravní veřejnosti. 

 

(4) Krajský úřad 

 

a) povoluje výjimky podle § 43 odst. 5, 

 

b) stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy a 

užití zařízení pro provozní informace na silnici I. třídy; místně příslušný je krajský úřad, v jehož 

územním obvodu se silnice I. třídy nachází, 

 

c) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

 

(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

 

a) pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel podle § 79 odst. 1 písm. j), 

 

b) uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo 

omezení řidičského oprávnění, 

 

c) nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění, 

 

d) nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění, 

 

e) vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty 

řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů, 
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f) vyměňuje řidičské průkazy členského státu, řidičské průkazy vydané cizím státem podle § 116, 

 

g) zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti podle § 107 

a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal, 

 

h) vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů, 

 

i) vydává speciální označení vozidel podle § 67, 

 

j) projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

podle zvláštního právního předpisu) 

 

k) provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o 

odečtu bodů, 

 

l) projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém 

hodnocení, 

 

m) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 

 

n) informuje orgán činný v trestním řízení, který rozhodl o podmíněném odložení podání návrhu 

na potrestání nebo o podmíněném zastavení trestního stíhání, 

 

1. o odevzdání řidičského průkazu držitelem řidičského průkazu, který se zavázal zdržet se řízení 

motorových vozidel během zkušební doby tohoto podmíněného odložení podání návrhu na 

potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, 

 

2. o žádosti o řidičské oprávnění osoby, která se zavázala během zkušební doby tohoto 

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání 

zdržet se řízení motorových vozidel, pokud nebyl příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 

působností vyrozuměn o tom, zda se tato osoba ve zkušební době osvědčila, nebo o tom, že se má 

za to, že se osvědčila; zároveň obecní úřad obce s rozšířenou působností informuje orgán činný v 

trestním řízení o tom, zda žadatel doložil odbornou způsobilost. 

 

(6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na 

pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové 

komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a 

veřejně přístupné účelové komunikaci. Místně příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, v jehož územním obvodu se pozemní komunikace nachází. 

 

(7) K činnostem uvedeným v odstavci 5 písm. b) až h) a k) a l) je příslušný obecní úřad obce s 

rozšířenou působností, v jehož územním obvodu se nachází obvyklé bydliště žadatele o řidičské 

oprávnění, žadatele o vrácení řidičského oprávnění, držitele řidičského oprávnění nebo držitele 

řidičského průkazu nebo, jde-li o osoby bez obvyklého bydliště na území České republiky, místo 

studia, n n -li     kon  u  d no jin k. 
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Z kon  . 634/2004 Sb., o  p   n  h popl     h 
 

ČÁST II 

 

Položka 26 

 

a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru 

silničních vozidel, jde-li 

 

- o motocykl do 50 cm3…      Kč 300 

 

- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo 

motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky…   Kč 500 

 

- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly…   Kč 800 

 

- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně…   Kč 500 

 

- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti…    Kč 700 

 

b) Vyřazení vozidla z provozu…     Kč 200 

 

c) Vydání tabulky registrační značky…    Kč 200 za každou tabulku 

 

d) Vydání tabulky registrační značky na přání…   Kč 5 000 za každou tabulku 

 

e) Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomutosilničnímu vozidlu 

přidělenou…        Kč 600 za každou tabulku 

 

f) Vydání tabulky zvláštní registrační značky…   Kč 500 za každou tabulku 

 

g) Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel…    

         Kč 50 za každou změnu 

 

h) Vydání řidičského průkazu …     Kč 50 

 

i) V d n  řidi  kého p  k  u, b l -li ž do   pod n  u jiného n ž př  lušného ob  n ho 

úř du ob      o š ř nou p  obno           

 K  100  

j) i) Změna v řidičském průkazu nebo v mezinárodním řidičském průkazu… Kč 10 

 

k) j) vydání paměťové karty podniku …      Kč 700 

 

l) k) vydání paměťové karty dílny…       Kč 700 
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m) l) vydání paměťové karty řidiče…      Kč 700 

 

n) m) rezervace registrační značky na přánípři změně vlastníka nebo provozovatele silničního 

vozidla, při zániku silničníhovozidla nebo jeho vyřazení z provozunebo při přidělení registrační 

značkys omezenou platností pro vývozdo jiného státu…    Kč 300 

 

o) n) rezervace registrační značky na přánív ostatních případech…   Kč 500 

 

Osvobození 

 

1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene h) této položky jsou osvobozeni občané 

se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. 

 

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel 

prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku 

společného jmění manželů. 

 

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při 

změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s 

převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu.) 

 

4. Od poplatku podle písmene f) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační 

značky pro jednorázové použití. 

 

Předmětem poplatku není 

 

1. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení a zápis zániku silničního 

vozidla. 

 

2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu.) 

 

Poznámky 

 

1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako 

duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení, vybírá se 

poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku. 

 

2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo 

provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu 

technického osvědčení vozidla. 

 

3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se 

poplatek podle písmen c), f) a g) této položky. 
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4. Poplatek podle písmene h) této položky se vybírá i za vydání řidičského průkazu po 

požadovaném rozšíření řidičského oprávnění nebo při ztrátě řidičského průkazu, jeho poškození, 

zničení nebo odcizení, jakož i za vydání mezinárodního řidičského průkazu. 

 

5. Spr  n  popl   k podl  p  m n  i)  é o položk      o n m d l m d l  n  př j m ob  , u 

j j hož ob  n ho úř du b l  ž do   pod n ,   ob  , j j ž ob  n  úř d j  př  lušn  k   d n  

řidi  kého p  k  u.  

 

6. 5. Poplatek podle písmene j) i) této položky se vybírá, jde-li o změnu jména, příjmení nebo 

pobytu. 
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