
Čestné prohlášení

podle § 92 odst. 4 písm. e) a podle § 109 odst. 8 písm. g) zákona o silničním provozu

Městský úřad Holice
Odbor dopravy

Jméno a příjmení       Datum narození

Adresa trvalého pobytu

Adresa přechodného pobytu

Předchozí obvyklá bydliště, pokud se nacházela mimo území České republiky, a současné obvyklé bydliště
mimo území České republiky, pokud žadatel v České republice pouze studuje.

Důvod prohlášení

Udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění.

Výměna řidičského průkazu (ŘP) členského státu Evropské unie nebo ŘP vydaného cizím státem za ŘP   
nebo vydání ŘP náhradou (duplikát) za ŘP členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený.

Jsem držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem Evropské unie.

Prohlašuji podle § 92 odst. 4 písm. e) bod 2 nebo podle § 109 odst. 8 písm. g) zákona o silničním provozu, že mi 
nebyl jiným členským státem Evropské unie uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových 
vozidel, nebo mi nebylo řidičské oprávnění 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 o výměnu  ŘP členského  státu  Evropské unie  nebo ŘP cizího státu jiným 
členským státem Evropské unie omezeno nebo podmíněno,  uvede žadatel tuto skutečnost a rozsah omezení 
nebo podmínění v tomto čestném prohlášení (viz § 109 odst. 8 písm. g ) zákona o silničním provozu).

Ano Ne

Poučení

Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, v platném znění, se 
přestupku dopustí ten, kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu 

požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný nebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu. Podle 
odst. 4 § 2 citovaného zákona může za uvedený přestupek být uložena pokuta až 20 000 Kč.

Prohlašuji, že jsem významu textu a obsahu výše uvedeného čestného prohlášení porozuměl a že uvedené údaje 
jsou pravdivé a úplné.

V Holicích dne          Podpis

1.

2.

3.

Čučiak Jan
Razítko
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