Příloha 2
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o
registru řidičů
§ 17
Registr řidičů
(1) Registr řidičů obsahuje evidenční karty řidičů a spisy řidičů.
(2) Evidenční karta řidiče obsahuje
a) údaje o udělení řidičského oprávnění,
b) osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském
průkazu, c) údaje o skupinách vozidel, které je řidič oprávněn řídit,
d) údaje o vydaných řidičských průkazech,
e) údaje o vydaných mezinárodních řidičských průkazech,
f) údaje o řidičských průkazech vydaných výměnou za řidičské průkazy vydané cizím
státem
nebo za řidičské průkazy vydané jinými členskými státy,
g) údaje o odevzdaných řidičských průkazech a mezinárodních řidičských průkazech,
h) údaje o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních
komunikacích,
i) údaje o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičských oprávnění pro
ztrátu
zdravotní nebo odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a jejich vrácení,
j) údaje o zrušení podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění,
k) údaje o vzdání se řidičského oprávnění pro skupinu nebo skupiny vozidel,
l) údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel
uložených
soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané přestupky,
m) údaje o vydaných řidičských průkazech za průkazy ztracené, zničené nebo

neupotřebitelné,
n) údaje o vydaných řidičských průkazech za ztracené, odcizené, zničené nebo
poškozené
řidičské průkazy vydané jinými členskými státy,
o) údaje o dosažených bodech v bodovém hodnocení řidičů a o započtení a odečtení
bodů,
p) údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění,
q) údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po
dobu
jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče,
který je
držitelem řidičského průkazu vydaného jiným členským státem, řidičského průkazu
vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem,
r) údaj o udělené výjimce z věku držitele řidičského oprávnění,
s) záznamy o provedených dopravně psychologických vyšetřeních.

