
Životní situace: 

Název: Vydání digitální karty řidiče do tachografu 

Základní informace: 

Paměťová karta idiče (dále též "karta"), která se vydává na základě žádosti idiče, slouží k 
provádění záznamů o pracovní době, tedy o dodržování stanovených dob ízení, bezpečnostních 
p estávek a dob odpočinku jednotlivých idičů. 

idič je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu, která je vydána na jeho jméno, není-li 
vadná a nevypršela-li její platnost. 

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

Žadatelem o vydání karty může být osoba, která hodlá ídit vozidlo vybavené záznamovým 
za ízením podle Na ízení Rady (ES) č. 2135/řŘ (digitálním tachografem), je držitelem p íslušného 
idičského oprávnění pro ízení takového vozidla a má trvalý nebo p echodný (trvající nejméně 1Ř5 

dnů v kalendá ním roce) pobyt na území České republiky. 

Jaké jsou podmínky a postup pro ešení životní situace: 

Žadatel ( idič) je povinen ádně a pravdivě vyplnit žádost o vydání karty. 
Karta se vydává k platnému idičskému průkazu a číslo idičského průkazu je uvedeno p ímo na 
kartě. 
Lze podat žádost o vydání karty současně se žádostí o vydání idičského průkazu. V tomto p ípadě 
se na žádosti o vydání karty neuvede číslo a série idičského průkazu; tento údaj se doplní teprve 
po výrobě idičského průkazu, čímž ovšem dochází k mírnému posunu doby vydání karty. 
Karta se vydává nejdéle na dobu 5 let. Pokud je platnost idičského průkazu kratší než tato doba, 
omezí se platnost vydané karty na dobu platnosti idičského průkazu. 

Jakým způsobem můžete zahájit ešení této životní situace: 

Na p epážce 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 silničního hospodá ství MěÚ Kromě íž, 
budova “B” Husovo náměstí 534 - 4. patro , 767 01 Kromě íž 

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 : 700,-Kč p i podání žádosti 

Jaké jsou lhůty pro vy ízení: 

Cca 15 dnů  

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. 361/2000, Sb 

Jaké jsou související p edpisy: 

 

Jaké jsou opravné prost edky: 

 

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 silničního hospodá ství, vedoucí odd. 
Mgr.Monika Doláková 

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 



19.6.2014 

 


