
Informace pro žadatele o řidičský průkaz

Městský úřad Holice
Odbor dopravy

První řidičský průkaz

žádost o řidičské oprávnění a řidičský průkaz (vzor RP102)
žádost lze podat až v době, kdy žadatel dosáhl věku stanoveného pro udělení řidičského oprávnění
(např. žadateli o řidičské oprávnění skupiny vozidel B musí být v okamžiku podání žádosti 18 let); to neplatí, 
pokud se žadatele týká některá z výjimek určených zákonem
na žádosti (vyplňuje se až na místě při jejím podání) musí být podpis zákonného zástup-ce, jestliže o řidičské 
oprávnění žádá osoba, která není plnoletá (18 let) -

-

-

1.

doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být starší 6 měsíců
posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede skutečnosti týkající se udělení řidičského oprávnění jiným 
členským státem EU a údaje o uloženém zákazu řízení motorových vozidel jiným členským státem EU,         
příp. o pozastavení nebo odejmutí řidičského oprávnění (viz § 92 odst. 4 písm. e) bod 1, 2 zákona o silničním 
provozu)
platný občanský průkaz nebo pas
správní poplatek 200 Kč (vydání ve lhůtě do 20 dnů), ve lhůtě 5 pracovních dnů nelze vydat

2.

3.
4.

5.
6.

Rozšíření řidičského průkazu (získání dalšího řidičského oprávnění, např. ke skupině B žadatel nově získal
skupinu A nebo C)

žádost o řidičské oprávnění a řidičský průkaz (vzor RP102)

žádost lze podat až v době, kdy žadatel dosáhl věku stanoveného pro udělení řidičského oprávnění       
(např. žadateli o řidičské oprávnění skupiny vozidel C musí být v okamžiku podání žádosti 21 let); to neplatí, 
pokud se žadatele týká některá z výjimek
na žádosti (vyplňuje se až na místě při jejím podání) musí být podpis zákonného zástupce, jestliže o řidičské 
oprávnění žádá osoba, která není plnoletá (18 let)

doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být starší 6 měsíců

posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede skutečnosti týkající se udělení řidičského oprávnění jiným 
členským státem EU a údaje o uloženém zákazu řízení motorových vozidel jiným členským státem EU, 
příp. o pozastavení nebo odejmutí řidičského oprávnění (viz § 92 odst. 4 písm. e) bod 1, 2 zákona o silničním 
provozu)
platný občanský průkaz nebo pas

stávající řidičský průkaz

správní poplatek 200 Kč (vydání do 20 dnů) nebo 700 Kč (vydání do 5 pracovních dnů)

--

--

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
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Výměna řidičského průkazu z důvodu uplynutí doby jeho platnosti

žádost o vydání řidičského průkazu (vzor RP101) - vyplňuje se až na místě
žádost se podává nejdříve 3 měsíce před koncem platnosti stávajícího řidičského průkazu
platný občanský průkaz nebo pas

stávající řidičský průkaz

správní poplatek 0 Kč (vydání do 20 dnů) nebo 700 Kč (vydání do 5 pracovních dnů)

1.
2.

3.
4.

5.

žádost o vydání řidičského průkazu (vzor RP101) - vyplňuje se až na místě 
vyplněná žádost o profesní způsobilost, se kterou 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 občanský průkaz nebo pas

stávající řidičský průkaz

správní poplatek 200 Kč (vydání do 20 dnů) nebo 700 Kč (vydání do 5 pracovních dnů)

Výměna řidičského průkazu z důvodu zápisu profesní způsobilosti

--

--

--

1.

2.

3.
4.

5.

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

vyplněná žádost o vydání řidičského průkazu (vzor RP101 - vyplňuje se až na místě)
vyplněné oznámení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
platný občanský průkaz nebo pas
správní poplatek 200 Kč (vydání do 20 dnů) nebo 700 Kč (vydání do 5 pracovních dnů)

1.
2.
3.

4.

Změna údajů zapisovaných do řidičského průkazu (např. změna příjmení,změna bydliště, doplnění akademického 
titulu, aj.)

vyplněná žádost o vydání řidičského průkazu (vzor RP101) - vyplňuje se až na místě
platný občanský průkaz nebo pas a potvrzení o změně (potvrzení není třeba, jestliže je již změna zaznamenána 
v dokladu totožnosti)
správní poplatek 200 Kč (vydání do 20 dnů) nebo 700 Kč (vydání do 5 pracovních dnů)

1.
2.

3.
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Další důležité informace

Žádost vyřizuje kterýkoli obecní úřad s rozšířenou působností (ORP)

Žádost je nutné podat osobně, není možné ani v zastoupení na základě ověřené plné moci.

Řidičský průkaz je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci.
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