
Městský úřad Chotěboř 

Nejčastější dotazy - řidičské průkazy  

Jak zjistím stav svého „bodového konta“? Jde to po internetu? 

O výdej dat z registru řidičů ve formě výpisu z bodového hodnocení řidiče je nutno písemně požádat, 
buď osobně nebo prostřednictvím jiné osoby, na základě ověřené plné moci, registr řidičů příslušný 
dle místa trvalého pobytu nebo obvyklého bydliště řidiče. Prostřednictvím internetu nelze stav 
„bodového konta“ zjistit. Ověřený výstup z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení vydá na 
žádost řidiče také jakékoliv kontaktní místo veřejné správy – CzechPoint. 

 

Kde zjistím, že si již mohu vyzvednout zhotovený řidičský průkaz? 

Pokud jste si o řidičský průkaz požádal(a) na Městském úřadě v Chotěboři, tak tuto informaci zjistíte 
telefonickým dotazem na č. 569 641 134. 

 

Přestěhoval jsem se v rámci Chotěboře, musím to jít hlásit a vyměnit si řidičský průkaz? 

Hlásit se musí pouze změna údajů, které jsou zaznamenány v řidičském průkazu. Máte-li tedy v 
řidičském průkazu zaznamenánu obec trvalého pobytu např. „Chotěboř“ a v této položce ke změně 
nedochází, pak není potřeba nic hlásit a není ani potřeba měnit řidičský průkaz. Toto se obecně týká 
všech obcí, pokud řidič mění v trvalém pobytu pouze ulici, číslo popisné nebo se stěhuje do nebo z 
místní části spadající pod tutéž obec. V případě, že se někdo stěhuje z jedné obce do jiné (např. ze 
Ždírce nad Doubravou do Chotěboře nebo z Havlíčkova Brodu do Chotěboře), je nutné požádat si o 
výměnu řidičského průkazu. O výměnu řidičského průkazu z důvodu změny příjmení je nutné požádat 
vždy. 

 

Mám trvalý pobyt v obci, která spadá do působnosti Městského úřadu Chotěboř a potřebuji si 
vyměnit řidičský průkaz. Celý týden se ale pracovně zdržuji v Praze. Mohu si o výměnu 
řidičského průkazu zažádat v Praze? 

Ne. Tuto záležitost lze řešit pouze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého 
pobytu. Tudíž je nutné podat žádost v Chotěboři. 

 

Může za mne vyřídit výměnu řidičského průkazu někdo jiný nebo musím být osobně přítomen? 

Žádost o vydání řidičského průkazu lze podat pouze osobně na příslušném obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu nebo obvyklého bydliště žadatele. Vyzvednutí 
hotového řidičského průkazu za Vás může vyřídit i někdo jiný na základě ověřené plné moci s tím, že 
při vyzvedávání hotového průkazu je nutné odevzdat Váš původní řidičský průkaz (pokud již nějaký 
vlastníte) a předložit svůj platný občanský průkaz, popř. jiný doklad prokazující totožnost osoby, která 
Váš řidičský průkaz hodlá vyzvednout. Řidičský průkaz lze vyzvednout pouze na příslušném obecním 
úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu nebo obvyklého bydliště žadatele. 
K vyzvednutí nelze přeposlat na jakýkoli jiný úřad. 

 

Ztratil jsem řidičský průkaz a nový potřebuji rychle, neboť za týden jedu do ciziny. Jak to mám 
udělat? 

Žádost o vydání řidičského průkazu podáte na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností dle místa trvalého pobytu nebo obvyklého bydliště. Požádáte o vydání řidičského průkazu 
ve zkrácené lhůtě (tzv. „Blesk“), a po úhradě správního poplatku ve výši 500,- Kč Vám bude řidičský 
průkaz vydán ve lhůtě do 5 pracovních dnů. 

 



Po dosažení 12 bodů jsem pozbyl řidičské oprávnění a odevzdal řidičský průkaz. Musím čekat 
na vrácení řidičského průkazu celý rok nebo si o něj můžu požádat po uplynutí poloviny trestu, 
jako je tomu u zákazu řízení. 

Podmínky vrácení řidičského oprávnění pozbytého po dosažení 12 bodů upravuje § 123d zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto 
ustanovení vyplývá, že o vrácení řidičského oprávnění můžete požádat nejdříve po uplynutí 1 roku 
ode dne pozbytí řidičského oprávnění. Žádat o vrácení dříve není v tomto případě možné. Řidič 
pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo doručeno oznámení 
o dosažení 12 bodů a je povinen odevzdat registru řidičů řidičský průkaz. 

 

Jakým způsobem probíhá vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů? 

Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel písemně u příslušného obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu nebo obvyklého bydliště žadatele. K žádosti přikládá 
doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti (formou zkoušky v autoškole ze všech předmětů, tj. 
zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy a dále zkouška z 
praktické jízdy všemi vozidly dle rozsahu řidičského oprávnění). Náklady zkoušky hradí žadatel. 
Správní poplatek za zkoušku 700,- Kč se platí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností, u kterého je zaměstnán zkušební komisař. Dále je nutné předložit posudek o zdravotní 
způsobilosti včetně dokladu o absolvování dopravně psychologického vyšetření u akreditovaného 
psychologa. Po splnění a předložení výše uvedených dokladů je příslušným správním orgánem 
rozhodováno o vrácení řidičského oprávnění ve správním řízení. 

 

Co se stane, když po pozbytí řidičského oprávnění řidičský průkaz registru řidičů neodevzdám 
a nechám si ho? 

Pokud řídíte motorová vozidla, tak jednáte v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dopouštíte se přestupku podle 
§ 125c odst. 1 písm. e) bodu 1 výše uvedeného zákona, neboť (ačkoli máte v držení průkaz) nejste 
držitelem příslušného řidičského oprávnění podle § 82 výše uvedeného zákona. Za tento přestupek se 
ukládá pokuta od 25 000,- Kč do 50 000,- Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let. Také se za 
tento přestupek započítávají čtyři trestné body. Odevzdání nebo neodevzdání řidičského průkazu je 
také jedním z kritérií při posuzování žádosti o návrhu na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti 
spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, došlo-li k pozbytí řidičského oprávnění v souvislosti s 
tímto zákazem.  

 

V řidičském průkazu mám u skupiny A1 číslo 150. Můžu tedy jezdit na motocyklech o obsahu 
150 ccm? 

Číslo "150", uvedené na zadní straně řidičského průkazu, je harmonizační kód,  který omezuje 
skupinu „A1“ do obsahu 50 ccm (dle § 11a vyhlášky MD č. 31/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
která je již v současné době novelizována). Takovýmto způsobem byl vyřešen zápis původní skupiny 
řidičského oprávnění pro řízení malého motocyklu s maximálním obsahem 50 cm

3
 (dřívější skupina 

„M“). V žádném případě to neznamená, že držitel tohoto oprávnění může řídit motocykly o obsahu 
válců do 150 cm

3
! V současné době je na nově vydávaných řidičských průkazech tento původní zápis 

u skupiny „A1“ změněn na nový v následující formě: 79(<=50cm3). 

 

Proč nemám v řidičském průkazu vyznačeny všechny skupiny a podskupiny, které jsem podle 
zákona oprávněn řídit? 

Do řidičských průkazů byly do 19.01.2013 vyznačovány pouze skupiny nebo podskupiny řidičských 
oprávnění, které řidič získal na základě výcviku a zkoušek z odborné způsobilosti s datem jejich 
získání. V řidičských průkazech vydávaných po 19.01.2013 jsou již vyznačeny všechny skupiny 
řidičského oprávnění, které jste oprávněn řídit. Nicméně díky této změně není nijak dotčena platnost 
řidičských průkazů a nejde o důvod pro výměnu řidičského průkazu. 

 

 



Mohu s řidičským oprávněním na auto "B" řídit i mopedy? 

Dle § 81 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, je držitel řidičského oprávnění skupiny "B" 
oprávněn řídit i mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h, tedy motorová 
vozidla zařazená pod řidičské oprávnění skupiny „AM“. Na doplnění uvádíme, že držitel řidičského 
oprávnění skupiny "B" je oprávněn řídit i vozidla zařazená do skupiny „A1“ s automatickou 
převodovkou. 

 

Jak často musím chodit na lékařskou prohlídku, abych mohl dál řídit auto? 

Pro řidiče "amatéry" platí ze zákona (§ 87 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.) povinnost podrobit se 
pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den 
dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. Již odpadla povinnost 
podrobit se pravidelné lékařské prohlídce v 60 letech věku. 

 

Co je to vlastně doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který musím po 
dovršení věku 65 let mít při řízení motorového vozidla u sebe? 

Dokladem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je doklad, splňující náležitosti posudku 
o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ze kterého vyplývá, že držitel řidičského 
oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, nebo zdravotně způsobilý k řízení 
motorových vozidel s podmínkou, kterou musí při řízení motorových vozidel splňovat (např. brýle). 
Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je stanoven ve Vyhlášce č. 
277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.  
Nelze tedy již vydávat „posudky“ o zdravotní způsobilosti na různých druzích potvrzení, dříve 
užívaných (výměnný list, různé kartičky apod.), ale pouze podle stanoveného vzoru. 

 

Kdo mi doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydá? 

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává 
posuzující lékař. Posuzujícím lékařem se rozumí: 

a)    registrující praktický lékař, 

b)    lékař zařízení závodní preventivní péče, 

c)    kterýkoliv praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře  
zařízení závodní preventivní péče  (ust. § 84 zákona č. 361/2000 Sb.). 

 

Jakého přestupku bych se dopustil a jaké sankce mi hrozí, nepředložím-li jako řidič 
motorového vozidla, který dovršil 65 let věku, při kontrole platný doklad o zdravotní 
způsobilosti, protože jsem se pravidelné lékařské prohlídce nepodrobil? 

Takové jednání by naplňovalo skutkovou podstatu přestupku podle ust. § 125c odst. 1 písm. e) bodu 4 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, za 
jehož spáchání se uloží pokuta od 5 000,- Kč do 10 000,- Kč a zákaz činnosti od 6 do 12 měsíců. 

 

Když mi posuzující lékař do posudku napíše, že musím používat při řízení motorových vozidel 
brýle, bude mi tato skutečnost zapsána do řidičského průkazu? 

Ano bude. V takovém případě by se jednalo o tzv. podmínění řidičského oprávnění (ust. § 93 zákona 
č. 361/2000 Sb.), o kterém se rozhoduje ve správním řízení. Vzhledem k tomu, že do nových 
řidičských průkazů nelze provádět žádné dodatečné záznamy, byl by Vám, na podkladě 
pravomocného rozhodnutí o podmínění řidičského oprávnění, vydán nový řidičský průkaz (ust. § 109 
odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.). Možností podmínění řidičského oprávnění je samozřejmě více a měly 
by reflektovat aktuální zdravotní stav držitele řidičského oprávnění. Harmonizační kódy, pod kterými 
se podmínění řidičského oprávnění zapisuje do registru řidičů a do řidičského průkazu, jsou uvedeny 
v ust. § 11 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších 
předpisů. 



 

Jak mám postupovat v případě, že v řidičském průkazu mám zapsáno, že musím mít při řízení 
motorových vozidel brýle, ale tato podmínka pominula, neboť jsem se úspěšně podrobil 
laserové operaci za účelem odstranění vady zraku? 

Pokud pominuly důvody pro podmínění řidičského oprávnění, rozhodne příslušný obecní úřad obce 
s rozšířenou působností na základě žádosti o zrušení podmínění řidičského oprávnění. K žádosti musí 
být přiložen platný doklad totožnosti žadatele a posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím 
lékařem (ust. § 84 zákona č. 361/2000 Sb.), který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dnů 
(ust. § 98 zákona č. 361/2000 Sb.). 

 

Řidičské oprávnění mi bylo odňato pro ztrátu zdravotní způsobilosti k řízení motorových 
vozidel. Musím nejdříve udělat autoškolu, než půjdu požádat o jeho vrácení? 

Povinnost doložit při podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění, odňatého pro ztrátu zdravotní 
způsobilosti, zkoušky z autoškoly, čili odbornou způsobilost, je vázána na právní moc rozhodnutí o 
odnětí řidičského oprávnění (ust. § 100 zákona č. 361/2000 Sb.). Pokud od právní moci rozhodnutí o 
odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky, musí žadatel 
prokázat zdravotní a odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel. Posudek o zdravotní 
způsobilosti a doklad o odborné způsobilosti nesmí být ke dni podání žádosti starší 30 dnů. V této 
souvislosti je třeba zdůraznit, že žadateli budou vráceny pouze ty skupiny nebo podskupiny řidičského 
oprávnění, pro které žadatel splní zákonem stanovené podmínky. Tzn., že pokud byly žadateli odňaty 
pro ztrátu zdravotní způsobilosti např. skupiny „A,B,C“ řidičského oprávnění a žadatel při podání 
žádosti doloží zdravotní a odbornou způsobilost pouze k řízení motorových vozidel skupiny „B“, bude 
mu vrácena pouze tato skupina řidičského oprávnění a ostatní skupiny řidičského oprávnění zůstanou 
odňaty. V případě že od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu 
zdravotní způsobilosti uplynou méně než tři roky, prokazuje žadatel pouze zdravotní způsobilost. 

 

Jaké jsou podmínky pro odečet bodů v bodovém hodnocení, když absolvuji školení bezpečné 
jízdy? 

Podmínkou je podání písemné žádosti o odečtení bodů příslušnému správnímu orgánu (dle místa 
trvalého pobytu řidiče), jehož přílohou je potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku 
bezpečné jízdy, které  nesmí být starší než 1 měsíc od podání žádosti. Další podmínkou je, že ke dni 
ukončení školení nemá řidič v registru řidičů zaznamenáno více než10 bodů za porušení právních 
předpisů ohodnocená méně než 6 body. Tzn., že za každý jednotlivý přestupek nebylo zaznamenáno 
více než 5 bodů s celkovým součtem 10 bodů za všechny přestupky. Jsou-li splněny tyto podmínky, 
lze jednou za kalendářní rok odečíst 3 body. 

 Příklad: dosáhl-li řidič celkového počtu 7 bodů za různé méně závažné přestupky a absolvuje školení 
bezpečné jízdy, odečtou se mu 3 body. Další 4 body se mu automaticky odečtou, když ode dne 
uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v 
registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů, mu nebude po dobu 12 po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trest za trestný čin, spáchaný 
jednáním zařazeným do bodového hodnocení. Tzn., že za splnění uvedených podmínek lze odečíst 
celkem 7 bodů za rok. 

V případě, že bude registru řidičů, po absolvování školení bezpečné jízdy, před provedením záznamu 
v registru řidičů o odečtení bodů, dodatečně oznámeno, že ke dni ukončení školení bezpečné jízdy 
bylo pravomocně rozhodnuto o přestupku, nebo trestném činu, v jehož důsledku žadatel dosáhl více 
než 10 bodů, nebo který byl ohodnocen 6 a více body, nebo za který byl žadateli uložen trest nebo 
sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nárok na odečet 3 bodů z 
dosaženého počtu bodů žadateli nevzniká a žádost žadatele správní orgán rozhodnutím zamítne. V 
případě, že bude taková skutečnost správnímu orgánu oznámena po vyhovění žádosti a provedení 
záznamu o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů, zakládá taková skutečnost důvod pro obnovu 
řízení podle ustanovení § 100 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  

Poznámka:  V různých sdělovacích prostředcích je často zmiňováno, že někomu sebrali body za 
přestupek.  Body se nesbírají, ale zaznamenávají od nuly výše až do celkového počtu 12bodů. Potom 
nastává opatření spočívající v pozbytí řidičského opatření a odevzdání řidičského průkazu - 
zmiňováno již výše. 



 

Za spáchání přestupku mně byl správním orgánem, kromě pokuty, uložen zákaz řízení na 6 
měsíců. Mohu po uplynutí této doby hned řídit auto? 

Řídit motorové vozidlo bez dalšího po ukončení zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení 
motorových vozidel hned nemůžete, protože nejste držitelem řidičského oprávnění, které jste pozbyl v 
důsledku uložení zákazu činnosti. O vrácení řidičského oprávnění musíte požádat příslušný správní 
orgán obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu. Přílohou žádosti musí 
být lékařský posudek o způsobilosti k řízení motorových vozidel, včetně dokladu o absolvování 
dopravně psychologického vyšetření. Mimo jiné byste též neměl mít u sebe řidičský průkaz, který jste 
byl povinen po pozbytí řidičského oprávnění jako neplatný odevzdat. Řidičský průkaz Vám bude 
vrácen po nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění. Pokud však od právní moci 
rozhodnutí o zákazu činnosti uplynul více než jeden rok, musíte prokázat nejen zdravotní (včetně 
dopravně psychologického vyšetření), ale i odbornou způsobilost. 

 

Co dělat s řidičským průkazem po zemřelém? Byl držitelem řidičského průkazu. Nevím kam 
přesně ho mám odevzdat a co je k tomu potřeba, zda stačí úmrtní list.  

Řidičský průkaz můžete odevzdat osobně na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností 
podle místa posledního trvalého pobytu zemřelé osoby. Při odevzdání předložíte úmrtní list nebo jeho 
kopii. Řidičský průkaz spolu s kopií úmrtního listu lze zaslat i poštou. 

 


