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1. Identifikační číslo




2. Kód




3. Pojmenování (název) životní situace


Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem

4. Základní informace 
k životní situaci 


Držitel platného řidičského průkazu vydaného cizím státem, který má na území České republiky trvalý pobyt  nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, je povinen požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem.


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


Oprávněnou osobou k jednání je držitel platného řidičského průkazu vydaného cizím státem, který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok. 


6. Jaké jsou podmínky 
a postup pro řešení životní situace 


Držitel platného řidičského průkazu vydaného cizím státem, který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, je povinen požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem, a to do 3 měsíců ode dne návratu do České republiky, jde-li o občana České republiky, nebo ode dne, kdy mu byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok, jde-li o cizince.

Řidičský průkaz vydaný cizím státem, jehož držitel má 
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
na dlouhodobé vízum na dobu delší než 1 rok, neopravňuje 
k řízení motorového vozidla na území České republiky, jestliže tento držitel nepožádal o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz.

Tato povinnost výměny řidičského průkazu vydaného cizím státem 
se nevztahuje na člena diplomatického personálu zastupitelského úřadu cizího státu, který požívá výsad a imunit podle mezinárodního práva. Řidičský průkaz vydaný cizím státem, jehož držitelem je pracovník diplomatické mise a za který byl výměnou vydán řidičský průkaz, uschovává ministerstvo do doby jeho opětovné výměny 
za vydaný řidičský průkaz.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace


Podáním písemné žádosti, která se tiskne přímo na přepážce příslušného obecního úřadu obce 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.) 


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


Žádost musí být doložena:

1. platným dokladem totožnosti,

2. dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele, 
který nemá na území České republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména
a) potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců 
na území České republiky,
b) výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva
 k nemovitosti,
c) nájemní smlouva k nemovitosti,
d) potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání,
e) výpis z živnostenského rejstříku,

3. řidičským průkazem vydaným cizím státem

4. úředně ověřeným překladem řidičského průkazu

5. čestným prohlášením 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, bylo-li řidičské oprávnění žadateli jiným členským státem omezeno nebo podmíněno, uvede tuto skutečnost a rozsah omezení nebo podmínění
 v čestném prohlášení.



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, 

Formulář „Čestné prohlášení“ je k dispozici na pracovišti Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně správních agend 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

700,- Kč  - při vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě 
do 5 pracovních dnů

(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


Odevzdat řidičský průkaz vydaný cizím státem.


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


• Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•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
• Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů


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.

Dále se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že dle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., uvede nesprávný
 nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu.
Za přestupek se uloží pokuta do 20 000 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





