
 
Návrh 

VYHLÁŠKA 
ze dne ............ 2020, 

 
o  náležitostech potvrzení o zadržení řidičského průkazu 

 
Ministerstvo obrany stanoví podle § 9 odst. 8 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské 

policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů: 
 

§ 1 
Předmět úpravy 

Tato vyhláška upravuje 
a) náležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu, 
b) vzor potvrzení zadržení řidičského průkazu. 

 
§ 2 

Náležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu 
 
(1) Potvrzení o zadržení řidičského průkazu se vyhotovuje v českém jazyce a obsahuje 

 
a) označení útvaru Vojenské policie (dále jen „Vojenská policie“), jehož je vojenský policista, 

který řidičský průkaz zadržel, příslušníkem, 
b) jméno, příjmení a adresu pobytu držitele zadrženého řidičského průkazu, 
c) rodné číslo držitele zadrženého řidičského průkazu, pokud mu bylo přiděleno, jinak datum 

jeho narození, 
d) číslo a datum vydání zadrženého řidičského průkazu a označení úřadu, který zadržený 

řidičský průkaz vydal, 
e) důvod zadržení řidičského průkazu, včetně stručného popisu skutku, na jehož základě došlo 

k zadržení řidičského průkazu, s označením místa a času spáchání tohoto skutku, 
f) poučení o důsledku zadržení řidičského průkazu, 
g) datum vystavení potvrzení o zadržení řidičského průkazu a podpis vojenského policisty, 

který řidičský průkaz zadržel, 
h) vyjádření držitele zadrženého řidičského průkazu, chce-li se k zadržení řidičského průkazu 

vyjádřit, 
i) podpis držitele zadrženého řidičského průkazu, případně vojenským policistou učiněnou 

poznámku, že se držitel zadrženého řidičského průkazu odmítl podepsat. 
 
(2) Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu je uveden v příloze. 

 
§ 3 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
 

Ministr: 
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Příloha k vyhlášce ..…..…/2020 Sb. 
 

Vzor potvrzení o zadržení řidičského průkazu 
 

 
 
----------------------------------------- 
Označení útvaru Vojenské policie 
 

POTVRZENÍ 
o zadržení řidičského průkazu 

 
Jméno:                                                                    Příjmení: 
 

Adresa pobytu: 
 

Datum narození:                                                    Rodné číslo: 
 

Jmenovanému byl zadržen 
Řidičský průkaz číslo:                      vydaný dne:                    vydaný kým: 
 

Důvod zadržení řidičského průkazu, včetně stručného popisu skutku, na jehož základě 

došlo k zadržení řidičského průkazu, s označením místa a času spáchání tohoto skutku: 
 
 
 
 
 

Poučení o důsledku zadržení řidičského průkazu podle § 9 odst. 8 zákona č. 300/2013 Sb., o 
Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění 

pozdějších předpisů: „Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmí držitel řidičského 

oprávnění řídit motorové vozidlo.“ 

Vyjádření držitele zadrženého řidičského průkazu: 
 
 
 

Podpis držitele zadrženého řidičského průkazu: 
 

Datum a podpis vojenského policisty: 
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