
Řidičské průkazy, mezinárodní řidičské průkazy, průkazy profesní 
způsobilosti řidiče,paměťové karty, výpisy z evidenčních karet řidiče 
 
Postup vyřízení věci 
 
Řidičské průkazy, mezinárodní řidičské průkazy, průkazy profesní způsobilosti řidiče, 
paměťové karty řidiče a výpisy z evidenční karty řidiče pro žadatele s trvalým nebo 
dlouhodobým pobytem na území obce s pověřeným obecním úřadem Šumperk. 
 
 
Pracoviště: Jesenická 31, 787 01 Šumperk 
Telefon:        583 388 122 (řidičské průkazy) 
 583 388 172 (řidičské průkazy) 
 583 388 119 (průkazy profesní způsobilosti řidiče, paměťové karty) 
 583 388 169 (průkazy profesní způsobilosti řidiče, paměťové karty) 
 
Zde si žadatelé mohou vyřídit veškeré záležitosti, týkající se dané problematiky. 
Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na registru řidičů v budově Městského úřadu Šumperk, 
Jesenická 31. 
 

1) Co je potřeba  k podání žádosti o výměnu řidičského průkazu za nový typ – ES? 
(vydáván od 1.5.2004 v provedení plastové karty, s omezením na 10 let) 
 

- vyplněnou žádost 
- platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě ztráty 

nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušný městský úřad dle místa 
trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR + další úřední doklad 
s fotografií, např. cestovní pas; cizinec předkládá povolení k pobytu) 

- jednu fotografii rozměru 35 x 45 mm 
- řidičský průkaz 
- úkon je osvobozen od správního poplatku 

 
2) Co je potřeba k vydání řidičského průkazu náhradou za průkaz ztracený,        

odcizený, zničený nebo poškozený? 
 

   -  vyplněnou žádost  
- platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě ztráty 

nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušný městský úřad dle místa 
trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR + další úřední doklad 
s fotografií, např. cestovní pas; cizinec předkládá povolení k pobytu) 

- jednu fotografii rozměru 35 x 45 mm 
- správní poplatek 50,- Kč 

 
Žadateli bude vydán druhopis řidičského průkazu (model ES) ve lhůtě do 20 dnů. Do 
doby vydání řidičského průkazu bude žadateli vydáno „Potvrzení o oznámení ztráty, 
odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu“ s platností nejdéle do 30 dnů, na 
základě kterého bude moci řídit vozidlo na území České republiky. 

 
 



 
 

3) Co je potřeba k nahlášení změny bydliště, změny příjmení? 
 

Změna údajů, které jsou zaznamenány v řídičském průkazu, je držitel povinen oznámit 
registru řidičů do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

 
- vyplněnou žádost 
- platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě ztráty 

nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušný městský úřad dle místa 
trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR + další úřední doklad 
s fotografií, např. cestovní pas; cizinec předkládá povolení k pobytu) 

-    jednu fotografii rozměru 35 x 45 mm 
- řidičský průkaz, který bude vyměněn za nový 
- správní poplatek 50,- Kč 

 
4) Co je potřeba k vydání řidičského průkazu žadateli o udělení řidičského 

oprávnění po absolvování autoškoly? 
 

- vyplněnou žádost 
- platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě ztráty 

nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušný městský úřad dle místa 
trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR + další úřední doklad 
s fotografií, např. cestovní pas; cizinec předkládá povolení k pobytu) 

- jednu fotografii rozměru 35 x 45 mm 
- správní poplatek 50,- Kč 
-  

V případě rozšíření stávajícího řidičského oprávnění vrací žadatel původní řidičský 
průkaz. 
Žádost o udělení řidičského oprávnění s výsledky zkoušek z odborné způsobilosti 
předkládá žadatel, který absolvoval výcvik mimo šumperskou autoškolu. 
 
Upozornění: 
Vyměnit za český řidičský průkaz lze pouze řidičský průkaz vydaný cizím státem 
podle Úmluvy o silničním provozu – Vídeň 1968, nebo Úmluvy o silničním provozu – 
Ženeva 1949, či řidičský průkaz Evropských společenství. 
 
Vlastník tohoto typu řidičského průkazu s trvalým pobytem na území ČR, který se 
zdržuje v ČR více než 185 kalendářních dnů v roce nebo cizinec s povoleným 
dlouhodobým nebo trvalým pobytem v obci s pověřeným obecním úřadem Šumperk 
má, dle § 116 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, povinnost požádat registr řidičů Městského úřadu Šumperk, 
Jesenická 31, Šumperk o vydání českého řidičského průkazu (výměnou za svůj cizí). 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

5) Co je potřeba k vydání mezinárodního řidičského průkazu? 
 

- vyplněnou žádost  
- platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě ztráty 

nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušný městský úřad dle místa 
trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR + další úřední doklad 
s fotografií, např. cestovní pas; cizinec předkládá povolení k pobytu) 

- jednu fotografii rozměru 35 x 45 mm 
- platný řidičský průkaz 
- správní poplatek 50,- Kč 

 
Řidičský průkaz vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností 
nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu. Žádá-
li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, lze 
mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve 
výši 500,- Kč. 

 
6) Co je potřeba k podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče? 

 
Podat písemnou žádost má právo: 

- fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené  
- fyzická nebo právnická osoba (FO,PO) na základě písemného souhlasu osoby, 

o jejíž údaje FO nebo PO žádá, ověřeného příslušným orgánem 
Žadatel předkládá: 

- vyplněnou žádost  
- platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě ztráty 

nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušný městský úřad dle místa 
trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR + další úřední doklad 
s fotografií, např. cestovní pas; cizinec předkládá povolení k pobytu 

- platný řidičský průkaz 
- správní poplatek 15,- Kč za každou započatou stranu 

 
 

7) Co je potřeba k vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) 
 

- platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě ztráty 
nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušný městský úřad dle místa 
trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR + další úřední doklad 
s fotografií, např. cestovní pas; cizinec předkládá povolení k pobytu 

- platný řidičský průkaz 
- jednu fotografii rozměru 35 x 45 mm 
- správní poplatek 200,- Kč 

 
 

Upozornění: 
Průkaz profesní způsobilosti řidiče vydá registr řidičů tel: 583 388 169 řidičům, kteří 
mají trvalé bydliště v obcích s pověřeným obecním úřadem Šumperk. 
 



 
 

8) Co je potřeba k vydání paměťové karty řidiče 
 

- vyplněný formulář žádosti o vydání karty řidiče 
- 1 x fotografie o rozměru 35 x 45 mm  
- řidičský průkaz 
- občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti – viz  vydání průkazu PPZŘ) 
- správní poplatek 700,- Kč 

 
8) Co je potřeba k vydání paměťové karty vozidla (podniku) 

 
- platný občanský průkaz 
- živnostenské oprávnění, příp. koncesní listina, či jiný platný dokument, kterým 

je prokázána oprávněnost k podnikání fyzické osoby. Dokument musí být 
originál nebo úředně ověřená kopie 

- plná moc (v případě, že se fyzická osoba nechá zastupovat) jednoznačně 
definující zastoupení k patřičnému úkonu 

- správní poplatek 700,- Kč 
 
10) Co je potřeba k vydání paměťové servisní karty (karty dílny) 
 

- platný občasný průkaz žadatele, popř. osoby doručující žádost 
- plná moc k úkonu podání žádosti včetně předložení požadovaných dokladů 
- výpis z obchodního rejstříku, příp. koncesní listina, či jiný platný dokument, 

kterým je prokázáno oprávnění právnické osoby k podnikání. Dokument musí 
být originál nebo úředně ověřená kopie 

- úředně ověřená plná moc servisu (servisní dílny)  
- předložení kopie platného „Osvědčení“či „Certifikátu“ vydávané Českým 

metrologickým institutem 
- správní poplatek 700,- Kč 

 
 

11) Co je potřeba k vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby 
 

-     písemné oznámení k vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby 
-     výpis z evidenční karty řidiče (je-li trvalý pobyt jiný než správní obvod obce 

s rozšířenou   působností – Šumperk) 
-    1 x fotografie řidiče o rozměru 35 x 45 mm 
-    správní poplatek 1000,- Kč 
 

Dopravní úřad je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů ode dne, kdy obdržel písemné 
oznámení provozovatele taxislužby, včetně souvisejících dokladů. 

 
 

 
 

 
 

 


