
Životní situace    

Název:  Výměna řidičského průkazu (dále jen ŘP) z důvodu pozbytí platnosti, změny údajů, 
ztráty či odcizení nebo poškození 

Základní informace: 

Držitel řidičského oprávnění je při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení ŘP nebo mezinárodní ŘP 
povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 
podle místa svého trvalého pobytu; 
V případě odcizení osoba předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na 
území ČR předložit oznámení o odcizení z oddělení Policie ČR, kde tuto skutečnost hlásil; není nutné hlásit 
ztrátu ŘP policii, přesto takový postup doporučujeme 
Dalšími doklady, které je potřeba předložit, jsou doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), v případě 
poškození ŘP nebo mezinárodní ŘP i poškozený průkaz, a jednu fotografii 35x45 mm spolu s vyplněnou 
žádostí o vydání ŘP 
Obecní úřad s rozšířenou působností vydá „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení 
ŘP", které jako náhrada ŘP platí pouze na území ČR po dobu 30 dnů; jako náhrada za mezinárodní ŘP se 
vydává nový mezinárodní ŘP. 
Vydání „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP" nepodléhá správnímu poplatku 
Správní poplatek za vydání druhopisu ŘP nebo mezinárodního ŘP je zákonem stanoven ve výši 50,- Kč 

V případě výměny z důvodu pozbytí platnosti je možné zažádat nejdříve 3 měsíce před koncem platnosti 
ŘP. 

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

Držitel řidičského oprávnění. 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Na kterékoliv obci s rozšířenou působností vyplnit žádost, přiložit občanský průkaz, řidičský průkaz.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace: 

Přijít na úřad podat žádost o výměnu ŘP  

Na kterém ú řadu můžete tuto životní situaci řešit: 

Městský úřad Kroměříž, oddělení dopravy a silničního hospodářství 

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

Odbor Občansko-správních agend, odděleni dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kroměříž, budova „B“, 
4. patro, Husovo nám. 534, 767 01  Kroměříž 

 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: 

Řidičský průkaz, občanský průkaz (popř. cestovní pas) 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formulář se vyplní přímo na přepážce. 

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

Správní poplatky: 0,- Kč v případě povinné výměny, 50,-Kč u mezinárodního řidičského průkazu, 200,- Kč 
v případě změny údajů, ztráty, odcizení, zničení či poškození (změna údajů se týká změny jména a příjmení, 
změnu trvalého bydliště není nutné v ŘP uvádět) 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Do 20 dnů, lze zažádat i o vydání v režimu „blesk“ za správní poplatek 700,- Kč 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu: 



---- 

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány: 

---- 

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 361/2000 Sb., v platném znění 

Jaké jsou související předpisy: 

---- 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

---- 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností: 

---- 

Související životní situace a návody, jak je řešit: 

----- 

Za správnost návodu odpovídá útvar: 

Odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, vedoucí odd. Mgr. Monika 
Doláková 

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 

4. 7. 2018 

 

 


