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Profesní způsobilost ridiče
- Žádost o profesní způsobilost je k dispozici na přepážce nebo na webových stránkách úřadu.
- Od 19.1.2013 se držitelům českých řidičských průkazů zaznamenává profesní způsobilost jen do řidičského
průkazu. Záznam bude proveden v položce 12 harmonizovaným kódem 95 s platností na 5 let, ve formátu: 95
(24.04.2018).
- Držitel českého řidičského průkazu musí se žádostí o profesní způsobilost podat také žádost o výměnu
řidičského průkazu.
- Držiteli řidičského průkazu vydaného např. členským státem Evropského společenství se vydá jako doposud
„Průkaz profesní způsobilosti řidiče“.
S žádostí předkládá:

- Nový žadatel:
Doklad o úspěšně vykonané zkoušce profesní způsobilosti řidiče (podle § 52b odst. 7 zákona č. 247/2000 Sb.),
který není starší 6 měsíců nebo
potvrzení o absolvování pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu 7 hodin
se neuplatní. Podmínkou je, že řidičské oprávnění bylo tomuto žadateli uděleno pro skupiny nebo podskupiny
C1, C1+E, C, C+E před 10.9.2009 a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D, D+E,
před 10.9.2008 (podle § 48 odst. 4, 5 zákona č. 247/2000 Sb.)

- Stávající držitel profesní způsobilosti:
Potvrzení o absolvování pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data
vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin (podle § 48 odst. 2 zákona
č. 247/2000 Sb.)
- Platný doklad totožnosti.
- Platný řidičský průkaz.
- 1 ks fotografie 3,5x4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti. Pozor, dokládá se jen u držitele
cizího řidičského průkazu, kterému se bude vydávat „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“!

- U cizince, občana jiného členského státu EU je nutné prokázat, že má na území České republiky trvalý
nebo přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v roce.
- U cizince, občana jiného než členského státu EU prokázat, že vykonává závislou práci pro zaměstnavatele
usazeného na území České republiky nebo podnikání na území České republiky.

- Správní poplatek je 200 Kč.

