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1. Identifikační číslo




2. Kód




3. Pojmenování (název) životní situace


Řidičský průkaz po autoškole

4. Základní informace 
k životní situaci 


Řidičský průkaz se vydává osobě, která splnila podmínky pro udělení řidičského oprávnění.

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


Osoba, která splnila podmínky pro udělení řidičského oprávnění.

6. Jaké jsou podmínky 
a postup pro řešení životní situace 


Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která:
 
a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem,
 
b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
 
c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
 
d) má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 
6 měsíců studuje,
 
e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,
 
f) není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, není povinným 
v exekuci pozastavením řidičského oprávnění, osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení 
se řízení motorových vozidel, nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
 
g) není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,
 
h) není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu 
na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, 
pokud se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby. 

• Podmínky podle písm. b), c) a e) musí splňovat držitel řidičského oprávnění po celou dobu držení řidičského oprávnění.
• Řidičské oprávnění nelze udělit osobě, jejíž řidičské oprávnění bylo 
v jiném členském státě pozastaveno nebo odejmuto, nebo jí byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, pokud neuplynula lhůta pro opětovné udělení řidičského oprávnění.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace


Podáním písemné žádosti, která se tiskne přímo na přepážce
na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého podal žádost.


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


1. Platný doklad totožnosti

2. Doklad o odborné způsobilosti

3. Posudek o zdravotní způsobilosti

4. Při rozšíření řidičského oprávnění stávající řidičský průkaz


11. Jaké jsou potřebné formuláře 
a kde jsou k dispozici


„Žádost o vydání řidičského průkazu“ se tiskne přímo na přepážce pracoviště Magistrátu města Frýdku-Místku.

12. Jaké jsou poplatky 
a jak je uhradit


200,-Kč – prvopis, rozšíření
700,- Kč – při vydání řidičského průkazu ve lhůtě 5 pracovních dnů (nelze u prvopisu)

(Hotově při podání žádosti)


13. Jaké jsou lhůty 
pro vyřízení


kratší lhůta 5 pracovních dnů (700,-Kč)

20 dnů


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


Nejsou stanoveni

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány


Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého podal žádost.

 Držitel řidičského oprávnění je povinen při převzetí řidičského průkazu odevzdat řidičský průkaz, jehož je držitelem, pokud jej neodevzdal dříve nebo pokud neohlásil jeho ztrátu, odcizení nebo zničení.


16. Elektronická služba, kterou lze využít


Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

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. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


19. Jaké jsou opravné prostředky


Pokud je žádosti vyhověno, nejsou stanoveny.
Pokud není žádosti vyhověno, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti


Nejsou stanoveny

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





