
Životní situace 

Název: Mezinárodní idičský průkaz (dále jen M P) 
Základní informace: 

Mezinárodní idičský průkaz České republiky je doplňkovým dokladem k národnímu idičskému 
průkazu. V České republice se vydávají dva vzory mezinárodních idičských průkazů podle úmluv 
o silničním provozu, a to vzor podle vídeňské Úmluvy a vzor podle ženevské Úmluvy. 

Mezinárodní idičský průkaz vydaný Českou republikou neopravňuje k ízení vozidel na území 
České republiky. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Pouze žadatel o M P 

Jaké jsou podmínky a postup pro ešení životní situace: 

Osobní podání žádosti o M P 

Jakým způsobem můžete zahájit ešení této životní situace: 

Podat žádost na MěÚ Kromě íž, oddělení dopravy a silničního hospodá ství 

Na kterém ú adu můžete tuto životní situaci ešit: 

Městský ú ad Kromě íž 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci ešit: 

Odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a sil.hospodá ství MěÚ Kromě íž, budova 
„B“, : Husovo nám. 534,76701 Kromě íž, 4. patro 

 Renata Churá – 573 321 376, renata.chura@mesto-kromeriz.cz 
 Světlana Skopalíková – 573 321 375, svetlana.skopalikova@mesto-kromeriz.cz 

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou: 

idičský průkaz, občanský průkaz, 1xfoto(3,5x4,5cm) 

Jaké jsou pot ebné formulá e a kde jsou k dispozici: 

Žádost p ímo na p epážce 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit: 

Správní poplatky –50,- 

Jaké jsou lhůty pro vy ízení: 

Na počkání  

Kte í jsou další účastníci (dotčení) postupu: 

 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány: 

 

Podle kterého právního p edpisu se postupuje: 

Zákon č. 361/2000Sb 

Jaké jsou související p edpisy: 



 

Jaké jsou opravné prost edky a jak se uplatňují: 

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v p ípadě nedodržení p edepsaných povinností: 

 

Související životní situace a návody, jak je ešit: 

…….. 

Za správnost návodu odpovídá útvar: 

Odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a sil. hospodá ství,vedoucí odd. Mgr.Monika 
Doláková 

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 

19.6.2014 

 


