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1. Identifikační číslo




2. Kód




3. Pojmenování (název) životní situace


Řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz – výměna


4. Základní informace 
k životní situaci 


Řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz (dále jen MŘP) 
se vydává držiteli řidičského oprávnění, který je povinen
 si doklad vyměnit – změna údajů uvedených v řidičském průkazu, MŘP (jméno, příjmení, titul, změna podoby), výměna z důvodu neplatnosti případně končící platnosti stávajícího dokladu, nebo držiteli řidičského oprávnění, který řidičský průkaz, MŘP ztratil, byl mu odcizen, poškozen nebo zničen.


5. Kdo je oprávněn 
v této věci jednat (podat žádost apod.)


Oprávněnou osobou k jednání je držitel řidičského průkazu, MŘP 
a zároveň řidičského oprávnění.

6. Jaké jsou podmínky
 a postup pro řešení životní situace 


• Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu povinen do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, oznámit příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností.

(„Obvyklým bydlištěm“ se rozumí místo, kde osoba obvykle, 
tj. nejméně 185 dní v každém kalendářním roce, žije z důvodů osobních a profesních vazeb nebo v případě osoby bez profesních vazeb z důvodu osobních vazeb, z nichž vyplývá úzké spojení této osoby s místem, kde žije.)

• Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, MŘP je držitel řidičského oprávnění povinen neprodleně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

Možnost podání žádosti o výměnu řidičského průkazu máte po přihlášení 
do Portálu dopravy: https://www.portaldopravy.cz/ nebo Portálu občana:
https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni, a to v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti Vašeho řidičského průkazu, ne však dříve než 90 dnů před koncem platnosti (bez správního poplatku), dále v případě odcizení, ztráty nebo při změně osobních údajů (správní poplatek 200 Kč). Pro všechny uvedené životní situace si můžete také požádat o vydání ve zkrácené lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů (správní poplatek 700 Kč).

Podmínkou pro podání žádosti je mít přístup do Portálu dopravy či Portálu občana (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identita…) a mít zde připojenou datovou schránku fyzické osoby. Více informací na: https://chcidatovku.gov.cz/datova-schranka. 

Využitím datové schránky je splněn jeden z legislativních požadavků na jasné ztotožnění osoby, která žádost podává. Díky datové schránce je však možné nejen ušetřit si cestu na úřad, ale také na poštu. Zřízení datové schránky je navíc bezplatné a lze o ni zažádat online. 
(více na: https://www.datoveschranky.info/)

Platnost jednotlivých řidičských průkazů:

1. řidičský průkaz vydávaný podle vzoru ES je dokument typu plastové polykarbonátové karty o velikosti 54 mm x 86 mm. Vydává se na dobu nejvýše 10 let z důvodu životnosti a čitelnosti plastové karty anebo na dobu 5 let u držitelů ŘO skupiny C, D, C1, D1

2. MŘP je vydáván na dobu jednoho roku (vzor Ženeva 1949 -  nebo na dobu tří let (vzor Vídeň 1968)


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace


Řidičský průkaz – předložením dokladů viz bod 10, na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností - žádost je generována po předložení dokladů. 
 
MŘP – písemnou žádostí, na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností. 


8. Na které instituci životní situace řešit


Magistrát města Frýdku-Místku

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit


Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravně správních agend
Politických obětí 2478, Frýdek-Místek
Přepážkové pracoviště, 3. nadzemní podlaží
Telefon: +420 558 609 621 (dále kl. 622, 623, 626)
Úřední dny: pondělí, středa 8.00 – 17.00, čtvrtek 8.00 – 15.00


10. Jaké doklady
 je nutné mít s sebou


Řidičský průkaz:

1. Platný doklad totožnosti

2. Řidičský průkaz (pokud nejde o ztrátu nebo odcizení)

Mezinárodní řidičský průkaz:

1. Platný doklad totožnosti

2. Řidičský průkaz, MŘP (pokud nejde o ztrátu nebo odcizení)

3. Fotografie 3,5 x 4,5 cm (aktuální, čelní pohled, barevná
 nebo černobílá)


11. Jaké jsou potřebné formuláře 
a kde jsou k dispozici


• Formulář „Žádost o vydání řidičského průkazu“ je generován 
po předložení dokladů viz. Bod 10
 
• „Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu“ je k dispozici na přepážce pracoviště Magistrátu města Frýdku-Místku nebo ke stažení na internetových stránkách města Frýdku-Místku: 
Tiskopisy | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz)


12. Jaké jsou poplatky
 a jak je uhradit


0,- Kč – při výměně za nový vzor řidičského průkazu (pokud není žádost spojena se změnou údajů obsažených v řidičském průkazu)

50,- Kč – MŘP

200,-Kč - při změně údajů, ztrátě, odcizení, poškození, zničení řidičského průkazu
700,- Kč - při vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě 
do 5 pracovních dnů

(hotově při podání žádosti, při elektronickém podání žádosti 
se poplatek vybírá při vyzvednutí nového řidičského průkazu)


13. Jaké jsou lhůty 
pro vyřízení


MŘP - na počkání 
(Ale to jen v případě, že nedošlo současně ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení národního řidičského průkazu, v tomto případě musí být nejdříve vydán řidičský průkaz a na jeho základě pak lze vydat mezinárodní řidičský průkaz.)

ŘP 
kratší lhůta 5 pracovních dnů (poplatek 700,- Kč)

20 dnů

Bezodkladně po oznámení ztráty odcizení, poškození nebo zničení platného řidičského průkazu vydá Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu". Vydané potvrzení nepodléhá správnímu poplatku a platí pouze na území ČR 
po dobu 30 dnů ode dne jeho vydání; po tuto dobu nahrazuje řidičský průkaz. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


Nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány


• Řidičský průkaz je žadatel povinen převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

• MŘP je žadatel povinen převzít osobně

• Odevzdat stávající řidičský průkaz, MŘP (pokud nešlo o ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení dokladu)

• Odevzdat "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu" (pokud jde o ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení dokladu)


16. Elektronická služba, kterou lze využít


Oznámení o změně údajů zaznamenávaných v řidičském průkazu, MŘP lze zaslat i elektronickou formou, pokud je podpis žadatele ověřen podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Doklad totožnosti žadatel nepřikládá.


17. Podle kterého právního předpisu 
se postupuje


• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy


• Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
• Úmluva o silničním provozu z Vídně roku 1968
• Úmluva o silničním provozu ze Ženevy roku 1949
• Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

19. Jaké jsou opravné prostředky

Nejsou stanoveny


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti


Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že dle § 125c odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., v rozporu s § 113 odst. 1 téhož zákona neodevzdá neplatný řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození anebo zničení řidičského průkazu. 
Za přestupek se uloží pokuta od 2 500 do 5 000 Kč.


21. Nejčastější dotazy




22. Další informace




23. Informace
 o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů
 nebo v jiné formě


www.mdcr.cz

www.portal.gov.cz/obcan/

24. Související životní situace a návody 
jak je řešit


https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi/potrebuji-vyridit/" https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-dopravy-a-silnicniho-hospodarstvi/potrebuji-vyridit/


25. Za správnost popisu odpovídá útvar


Magistrát města Frýdku-Místku
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení dopravně správních agend


26. Kontaktní osoba


Bc. Hana Hořavová, referent evidence řidičů

27. Popis je zpracován podle právního stavu 
ke dni


01.03.2023


28. Popis byl naposledy aktualizován


01.03.2023


29. Datum konce platnosti popisu


Není stanoven

30. Případná upřesnění
 a poznámky k řešení životní situace




