Tisk

Městský úřad Holice
Odbor dopravy

Důležité informace pro žadatele o vydání karty řidiče
1. Karta řidiče se vydává na základě žádosti řidiče.
2. Žádost je oprávněna podat fyzická osoba, která hodlá řídit vozidlo vybavené digitálním tachografem (podle
Nařízení Rady (ES) č. 2135/98), je držitelem některého řidičského oprávnění skupiny vozidel
B+E, C, C+E, D nebo D+E, příp. B1 a jedná se o:
a) Občana ČR s trvalým pobytem na území ČR, který je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR.
b) Cizince – občana EU, který je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR nebo jiným členským
státem EU. Tato osoba musí doložit, že má na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt, resp. obvyklé
bydliště, kterým se rozumí pobyt v ČR trvající nejméně 185 dní v kalendářním roce, a to z důvodu osobních
nebo profesních vazeb osoby k území ČR.
c) Cizince – občana třetí země, který je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR nebo jiným
členským státem EU a má platný doklad o trvalém nebo dlouhodobém pobytu v ČR.
3. O vydání karty řidiče je možné požádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (ORP)
a u téhož úřadu doklad převzít.
4. Žadatel musí předložit platný řidičský průkaz, platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas
včetně platného dokladu o pobytu). Žadatel po ověření správnosti údajů žádost před pracovníkem příslušného
úřadu podepíše.
5. Žádost o vydání karty řidiče se podává osobně. Musí být osobně podepsána žadatelem. Podpis žadatele
je jedním z údajů uvedených na kartě.
6. Při podání žádosti o vydání karty řidiče žadatel zaplatí správní poplatek ve výši 700 Kč. Správní poplatek
se platí při každém, i opakovaném, vydání (výměně) karty .
7. Po prověření správnosti vyplněných údajů obecní úřad ORP žádost odešle do výroby. Karta řidiče bude ve lhůtě
15 dnů od přijetí žádosti u příslušného úřadu OÚ ORP (kde byla podána žádost)
připravena k vydání. Kartu řidiče je žadatel povinen převzít osobně, nebo prostřednictvím zmocněné osoby
na základě ověřené plné moci.
8. Karta řidiče se vydává nejdéle na 5 let.
9. Podle Nařízení Rady 85/3821/EHS musí být na kartě řidiče uvedeno číslo řidičského průkazu platného v době
vydání karty. Z toho vyplývá, že pozdější vydání a držení řidičského průkazu s jiným číslem není důvodem
neplatnosti karty řidiče a není ani důvodem pro vydání karty nové.
10. Platná karta nebude měněna při výměně ŘP z důvodu konce platnosti, rozšíření řidičského oprávnění,
zaznamenání profesní způsobilosti, ztráty, zničení, poškození nebo odcizení.
11. Platná karta řidiče bude měněna pří výměně řidičského průkazu z důvodu změny údajů, jako je např. jméno,
příjmení nebo obvyklé bydliště.
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V odůvodněných případech je možné vydat kartu řidiče též osobě, která má pouze řidičské oprávnění skupiny B (jestliže hodlá řídit vozidlo
do 3500 kg a provoz tohoto vozidla je veden v elektronické evidenci podle záznamů digitálního tachografu).
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12. O výměnu (vydání) karty řidiče za kartu, které končí platnost je řidič povinen požádat nejpozději
15 pracovních dnů před uplynutím platnosti karty. Současně platí, že žádost lze podat maximálně 2 měsíce
před vypršením platnosti stávající karty řidiče.
13. Při výměně karty řidiče, které končí platnost, vydávající orgán kartu starou držiteli ponechá, aby mohl řidič
kontrolním orgánům doložit svůj režim práce, přestávek a odpočinku. Po uplynutí 28 denní lhůty, nejdéle však
do 60 dnů po uplynutí její platnosti, jakýmkoli vhodným způsobem držitel úřadu kartu vrátí, aby mohla
být skartována.
14. Při ztrátě nebo odcizení karty řidiče dokládá řidič kontrolním orgánům svůj režim práce, přestávek
a odpočinku výtisky z palubní jednotky pořízené za použití karty podniku anebo manuálním záznamem.
Z praxe plyne i další možnost stažení výkazu činnosti na elektronické médium (CD či USB paměť).
15. Datum počátku platnosti nové karty řidiče je stanoven podle data podání žádosti (stanovit datum začátku
a konce platnosti podle data převzetí není možné).
16. Pokud karta řidiče neztratila platnost, musí být uznávána všemi členskými státy EU.
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