Platné znění s vyznačením změn
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
§ 92
Udělení a rozšíření řidičského oprávnění
(1) Řidičské oprávnění udělí žadateli o řidičské oprávnění příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností.
(2) Řidičské oprávnění se uděluje na základě žádosti o řidičské oprávnění, která musí
mít písemnou formu.
(3) V žádosti o řidičské oprávnění musí být uvedeno
a) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“), a příjmení žadatele o řidičské
oprávnění,
b) adresa obvyklého bydliště žadatele o řidičské oprávnění na území České
republiky, nebo místo studia,
c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele o řidičské oprávnění, pokud
mu bylo přiděleno,
d) skupina vozidel, pro kterou žadatel žádá o udělení řidičského oprávnění, a
zda žádá o udělení výjimky podle § 83 odst. 5 nebo 6,
e) předchozí obvyklá bydliště od dosažení věku stanoveného v § 83, pokud se
nacházela mimo území České republiky, a současné obvyklé bydliště mimo
území České republiky, pokud žadatel v České republice pouze studuje.
(4) K žádosti musí být přiložen
a) platný doklad totožnosti žadatele,
b) posudek o zdravotní způsobilosti,
c) doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do
příslušné skupiny vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců,
d) doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České
republiky trvalý pobyt, nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho
prokázání, nebo potvrzení o studiu podle § 82 odst. 4; dokladem prokazujícím
obvyklé bydliště žadatele je zejména

1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na
území České republiky,
2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k
nemovitosti,
3. nájemní smlouva k nemovitosti,
4. potvrzení o zaměstnání,
5. výpis z živnostenského rejstříku,
e) čestné prohlášení žadatele, že
1. není

držitelem

platného řidičského

oprávnění uděleného

jiným

členským státem a
2. jiným členským státem mu nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v
zákazu řízení motorových vozidel, nebo že 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,
3. nebyl uložen zákaz řízení motorového vozidla, nebo již
uplynula doba tohoto zákazu,
f) rozhodnutí o udělení výjimky podle § 83 odst. 4, byla-li udělena,
g) doklad o splnění dalších podmínek podle § 91.
(5) Po podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně
ověří podle dokladu totožnosti údaje podle odstavce 3, které jsou v něm uvedeny, a
doklad totožnosti vrátí žadateli. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností
pochybnost o pravdivosti údajů uvedených v čestném prohlášení podle odstavce 4,
ověří si jejich pravdivost u příslušného úřadu státu, ve kterém měl žadatel předchozí
obvyklé bydliště.
(6) Podle ustanovení odstavců 1 až 5 se postupuje i v případě rozšíření řidičského
oprávnění pro další skupinu vozidel.
(7) Splňuje-li žadatel o řidičské oprávnění nebo o rozšíření řidičského oprávnění
všechny podmínky podle § 82, má právní nárok na udělení řidičského oprávnění nebo
na jeho rozšíření.

(8) Žadateli o řidičské oprávnění, který má právní nárok na udělení řidičského
oprávnění podle odstavce 7, udělí obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičského
oprávnění bezodkladně po podání žádosti o řidičské oprávnění.
(9) Vzor žádosti o řidičské oprávnění stanoví prováděcí právní předpis.
§ 110
(1) Řidičský průkaz vydá držiteli řidičského oprávnění příslušný obecní úřad obce s
rozšířenou působností.
(2) Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá příslušný obecní
úřad obce
s rozšířenou působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání
žádosti o
vydání řidičského průkazu.
(3) Řidičský průkaz vydaný podle odstavce 2 platí pro řízení motorových vozidel po
dobu
a) 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E,
b) 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech.
(4) Výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho platnosti se provádí bezplatně.
Žádá-li žadatel o udělení řidičského oprávnění nebo držitel řidičského
oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, než je lhůta uvedená v odstavci
2, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů.
(5) 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, řidičský průkaz
členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem, jehož je držitelem, pokud
jej neodevzdal dříve nebo pokud neohlásil jeho ztrátu, odcizení nebo zničení.
(6) Držitel řidičského oprávnění nesmí mít více než jeden platný řidičský průkaz
řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem.

(7) Držitel řidičského průkazu ani jiná neoprávněná osoba nesmí v řidičském průkazu
provádět žádné zápisy, změny, opravy nebo úpravy.
(8) Prováděcí předpis upraví způsob nakládání s tiskopisy řidičských průkazů při
vydávání řidičských průkazů.

