Informace k vydání
průkazu profesní způsobilosti řidiče
Kam se obrátit?
Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče podejte osobně na obecním úřadě obce
z rozšířenou působností dle místa vašeho pobytu.
Vyhotovený průkaz profesní způsobilosti řidiče lze převzít osobně pouze v místě podání žádosti.
Kdo žádá?
Průkaz profesní způsobilosti řidiče se vydává řidičům, kteří absolvovali vstupní školení ve
zdokonalování odborné způsobilosti řidiče ukončené úspěšnou zkouškou anebo absolvovali
pravidelné školení v plném rozsahu.
Povinnost účastnit se zdokonalování odborné způsobilosti řidičů má řidič, který:



je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný
pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce,
 je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro
zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České
republiky,
pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E
nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznané jako rovnocenné.
Povinnost se nevztahuje na řidiče:










vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h,
vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, policií České republiky, Celní
správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,
vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů,
zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby
vozidel ve zkušebním provozu,
vozidel používaných při výcviku a při zkouškách (přesně specifikováno v zákoně)
vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo
podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání
řidiče,
vozidel používaných pro vlastní potřeby a
zemědělských a lesních traktorů.

Podklady potřebné k vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče:





podepsanou žádost na předepsaném tiskopisu
platný řidičský průkaz
potvrzení o vykonání zkoušky v období 6 měsíců před podáním žádosti nebo potvrzení o
absolvování pravidelného školení v plném rozsahu
platný občanský průkaz, nebo platný pas + potvrzení o trvalém pobytu.

Formuláře?
Žádost vám poskytne pracovnice registru řidičů.
Poplatky a termíny?
Od 19.1.2013 se profesní způsobilost řidiče zapisuje do řidičského průkazu, tudíž je bez poplatku.
Při podání žádosti se dále postupuje dle pokynů týkající se výměny řidičského průkazu.
Právní úprava:





zákon č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění,
zákon č. 247/2002 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel.
vyhláška Ministerstva dopravy č. 31/2001 Sb., v platném znění.
vyhláška 137/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2002 Sb.

