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VYDÁNÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
1. Základní informace:
Řidičský průkaz se vydá osobě:
− které bylo uděleno řidičské oprávnění,
− které bylo rozšířeno řidičské oprávnění o další skupinu vozidel,
− které bylo podmíněno nebo omezeno řidičské oprávnění nebo která se vzdala řidičského
oprávnění pro některou skupinu vozidel,
− které bylo zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
− které končí platnost řidičského průkazu nebo jejíž řidičský průkaz je neplatný,
− která žádá o výměnu řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu
vydaného cizím státem za řidičský průkaz
− která žádá o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském
průkazu.
− která žádá o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu
ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Žádost podává osoba, které má být vydán řidičský průkaz.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Žádost o vydání řidičského průkazu musí mít písemnou formu na předepsaném formuláři
(tiskne pracovník Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města Plzně u přepážky na
základě předložených dokladů) a musí v ní být uvedeno:
− jméno a příjmení žadatele,
− adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místa studia,
− datum a místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno,
Po podání žádosti příslušný pracovník Odboru registru vozidel a řidičů Magistrátu města
Plzně ověří podle dokladu totožnosti údaje uvedené žadatelem v žádosti a doklad totožnosti
vrátí žadateli.
4. Způsob podání žádosti:
Podáním žádosti osobně na úřadě; vyzvednutí řidičského průkazu osobně, případně
prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Magistrát města Plzně
Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
PO, ST 8.00 - 18.00 hod. ÚT, ČT 8.00 - 12.00 hod.
ST: 18:00 - 19:00 - Pro návštěvu v rozšířených úředních hodinách je nutné objednat se
nejpozději den předem na www.uradbezcekani.cz. Objednávku lze vyřídit i na telefonním
čísle 378 031 111 (Po, St 7:30 – 17:00; Út, Čt, Pá 7:30 – 16:00).
Tel.: 378 03 4407, 378 03 4433, 378 03 4435
E-mail: sekretariatORVR@plzen.eu, kulova@plzen.eu, zemanovak@plzen.eu
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
K žádosti o vydání řidičského průkazu musí být přiložen:
a) platný doklad totožnosti žadatele,
b) řidičský průkaz, jde-li o vydání řidičského průkazu, kterému končí platnost nebo jehož
řidičský průkaz je neplatný,
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c) řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, o jehož výměnu
je žádáno za řidičský průkaz České republiky,
d) řidičský průkaz žadatele, jde-li o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů
uvedených v řidičském průkazu.,
e) poškozený řidičský průkaz členského státu, jde-li o vydání řidičského průkazu náhradou za
řidičský průkaz členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený,
f) při odcizení je nutno doložit doklad o nahlášení o odcizení na policii České republiky,
g) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý
pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání (potvrzení o přechodném
pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, výpis z katastru
nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti, nájemní smlouva k nemovitosti,
potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání, 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
členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz nebo
jde-li o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený,
odcizený, zničený nebo poškozený; bylo-li řidičské oprávnění žadateli jiným členským
státem omezeno nebo podmíněno, uvede tuto skutečnost a rozsah omezení nebo podmínění
v čestném prohlášení.
Žadatel je povinen převzít potvrzení o oznámení ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení
řidičského průkazu osobně a před jeho zatavením do ochranné fólie je povinen jej podepsat.
Tento doklad nahrazuje řidičský průkaz a platí nejdéle 30 dní na území České republiky.
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
− za vydání řidičského průkazu se zaplatí správní poplatek ve výši 200,- Kč,
− jde-li o výměnu řidičského průkazu, kterému končí platnost, se správní poplatek
nevybírá
− při zápisu změny a v případě ztráty, odcizení a poškození atd. 200,- Kč,
− při vydání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů je správní poplatek ve výši 700,- Kč
(nelze při udělení prvního řidičského oprávnění)
− poplatek hradí žadatel při podání žádosti na pokladně Odboru registru vozidel a řidičů
hotově nebo bezhotovostně kartou
8. Lhůty pro vyřízení:
Do 20 dnů, případně do 5 pracovních dnů pro vydání nového řidičského průkazu.
Bezodkladně pro vydání náhradního dokladu při ztrátě, poškození ŘP.
9. Účastníci řízení:
Žadatel.
10. Další požadované činnosti:
Žádné.
11. Právní úprava:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Žádné.
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13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Nebude vydán řidičský průkaz.
V případě při nedodržení lhůty - 5 pracovních dnů - pro nahlášení změn údajů, které jsou
zaznamenány v řidičském průkazu, přestupek se sankcí do 30.000,-Kč.
14. Správce postupu:
Odbor registru vozidel a řidičů
15. Datum, od kterého návod platí:
1. 1.2001
16. Datum provedení poslední aktualizace:
30. 6. 2018
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
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