Žádost č. INFO 20/2020 – Podmínky pro opětovné získání řidičského oprávnění po
skončení zákazu řízení motorových vozidel
Informace poskytla:

22 07. 2020 Ivana Hrnčiříková, odbor živnostenský a dopravy

Zveřejněno dne:

23. 07. 2020

Předmět žádosti:
Žádám vás o informace: kdy mi skončil zákaz řízení? Jaké podmínky musím splnit pro nové
přezkoušení pro opětovné získání řidičského oprávnění včetně profesního průkazu včetně
výše nákladů celého přezkoumání.
Poskytnuté informace:
V návaznosti na žádost o poskytnutí informace byla žadateli zaslána odpověď následujícího
znění:
K vrácení řidičského oprávnění ve Vašem případě je potřeba doložit:
1. Doklad o zdravotní způsobilosti, tedy „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
k řízení motorových vozidel“, poplatek za vydání tohoto posudku si každý lékař
stanovuje individuálně a ceny se liší. Posudek vydá Váš ošetřující praktický lékař.
2. Odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel
-

Navštívíte jakoukoli registrovanou autoškolu podle rozsahu řidičského oprávnění.
Podmínky přijetí žadatele o vrácení řidičského oprávnění si každá autoškola
stanovuje individuálně, a to zejména termín přijetí do autoškoly, splnění podmínek
stanovené jednotlivou autoškolou před nahlášením k přezkoušení z odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel, úhradu autoškole za náklady spojené
s vrácením ŘO. Výuka a výcvik není povinný, žadatel si může v autoškole doplnit
základní znalosti a dovednosti v řízení vozidel a nebo v teorii. Podle místa
registrace Vámi zvolené autoškoly poté musíte na příslušném úřadě vykonat
zkoušku z odborné způsobilosti.

-

Před první zkouškou budete povinen uhradit Magistrátu nebo Městskému úřadu
s rozšířenou působnosti poplatek 700 Kč. Pro skupinu řidičského oprávnění AM,
A1, A2, A, B, BE, T se provádí zkouška z jednoho teoretického testu a praktická
zkouška z jízdy motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou. Pro skupinu
řidičského oprávnění C, D, CE, DE se provádí zkouška z jednoho teoretického
testu, ovládání a údržba vozidla (3 otázky pro skupinu C, CE nebo 4 otázky pro
skupinu D, DE) a praktická zkouška z jízdy motorovým vozidlem nebo jízdní
soupravou.

3. Posudek o dopravně psychologickém vyšetření, vydaný akreditovaným dopravním
psychologem, úhradu za vydání tohoto posudku si každý psycholog stanovuje
individuálně a ceny se liší.

Po úspěšném vykonání všech dílčích zkoušek se dostavíte k místně příslušnému správnímu
orgánu, Magistrátu nebo Městskému úřadu s rozšířenou působností podle místa svého
bydliště, doložíte výše uvedené dokumenty a požádáte o vrácení řidičského oprávnění.
Po nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění si podáte žádost o vydání
nového řidičského průkazu z důvodu jeho skončené platnosti. Výměna řidičského průkazu
pouze z důvodu skončené platnosti je zdarma, pokud dojde k jakékoliv změně údajů, činí
správní poplatek 200 Kč. Výroba nového řidičského průkazu trvá 20 dní, ve zrychleném
režimu do 5 pracovních dnů činí poplatek 700 Kč.
Pokud si budete chtít požádat o zapsání profesní způsobilosti do řidičského průkazu,
podrobíte se 35 hodinovému školení v akreditovaném středisku. Náklady spojené s tímto
školením si každé akreditované středisko nárokuje individuálně.
Následně předložíte správnímu orgánu doklad o absolvování školení, platný řidičský a
občanský průkaz. Správní poplatek za vydání dokladu je 200 Kč.

