
Úkon správního úřadu Poplatek Poznámka 

Řidičské průkazy (ŘP) a mezinárodní řidičské průkazy (MŘP) 

Vydání prvního ŘP (ve lhůtě 20 pracovních dnů) 200 Kč 
Nelze vydat ve zkrácené 
lhůtě 5 pracovních dnů 

Vydání ŘP z důvodu ztráty, zničení, poškození a odcizení (ve lhůtě  
20 pracovních dnů) 

200 Kč  

Vydání ŘP z důvodu změny jména, příjmení nebo pobytu (ve lhůtě  
20 pracovních dnů) 

200 Kč  

Vydání ŘP z důvodu zápisu profesní způsobilosti (ve lhůtě 20 pracovních dnů) 200 Kč  

Vydání ŘP z důvodu změny rozsahu řidičského oprávnění (např. rozšíření z B 
na C nebo podmínění, příp. omezení oprávnění z důvodu změny zdravotního 
stavu) 

200 Kč  

Vydání ŘP z důvodu konce platnosti stávajícího dokladu (ve lhůtě  
20 pracovních dnů) 

0 Kč  

Vydání ŘP ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů 700 Kč  

Vydání nového MŘP (také ztráta, poškození, zničení, konec platnosti, změna 
údajů aj.) 

50 Kč 
Doklad je vystaven 

zpravidla bezprostředně 
po podání žádosti 

Výdej dat z registru řidičů

Výpis z evidenční karty řidiče a výpis ze záznamů bodového hodnocení řidiče 15 Kč 
Za první stránku; za

každou další stránku 5 Kč

Zkoušky profesní způsobilosti a profesní průkazy

Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč

Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče 200 Kč 
Lze vydat jen držiteli

cizozemského ŘP

Zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění

Kompletní zkouška z odborné způsobilosti (test, údržba, jízda) 700 Kč

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti – test z předpisů 100 Kč

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti – ovládání a údržba vozidla 200 Kč

Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti – praktická jízda 400 Kč

Paměťové karty do digitálního tachografu

Vydání paměťové karty řidiče 700 Kč 
Platí se při každém, i

opakovaném, vydání karty 

Vydání paměťové karty vozidla 700 Kč 
Platí se při každém, i

opakovaném, vydání karty 

Vydání paměťové servisní karty 700 Kč 
Platí se při každém, i

opakovaném, vydání karty

* Správní poplatky se hradí v hotovosti, či bezhotovostně, na pokladně městského úřadu.

** Od poplatku za vydání řidičského průkazu jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým 

byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) - zákon č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích (položka 26f, osvobození: bod 1).

Správní a jiné poplatky -pracoviště registru řidičů a zkušebního komisaře

Městský úřad Holice
Odbor dopravy

Čučiak Jan
Razítko

Topičová Táňa, Mgr.
Zvýraznění




