
Nový ŘP, rozšíření po absolvování autoškoly 
 

- žádost o řidičské oprávnění 

- doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné 

skupiny vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců, 

- posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (dle vyhlášky č. 

277/2004 Sb.), 

- platný doklad totožnosti žadatele, v případě nezletilého žadatele je nutná přítomnost 

zákonného zástupce, včetně dokladů totožnosti, 

- řidičský průkaz (při rozšíření o skupinu v ŘP), 

- správní poplatek 200,- Kč, 

- čestné prohlášení žadatele. 

 

Zápis změn v ŘP 
 

Jedná se o změnu příjmení, jména, bydliště, doplnění titulu, zdravotních záznamů apod.  

Změnu údajů je držitel ŘP povinen oznámit příslušnému úřadu do 5 dnů ode dne, kdy ke 

změně došlo. 

 

- platný doklad totožnosti žadatele, v případě nezletilého žadatele je nutná přítomnost 

zákonného zástupce, včetně dokladů totožnosti, 

- řidičský průkaz, 

- správní poplatek 200,- Kč. 

Řidičský průkaz lze vyřídit ve lhůtě 5 pracovních dnů – správní poplatek 700,- Kč. 

 

Výměna ŘP 
 

Na základě zákona 361/2000 Sb. probíhá výměna ŘP z důvodu ukončení platnosti.  

 

- platný doklad totožnosti žadatele, v případě nezletilého žadatele je nutná přítomnost 

zákonného zástupce, včetně dokladů totožnosti 

- řidičský průkaz  

- správní poplatek – bez poplatku 

Řidičský průkaz lze vyřídit ve lhůtě 5 pracovních dnů – správní poplatek 700,- Kč. 

 

Ztráta, odcizení, poškození a zničení ŘP 
 

Při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení ŘP lze na dobu 30ti dnů vystavit náhradní doklad, 

tzv. Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP (je platné pouze na 

území České republiky). 

 

- prohlášení o ztrátě, odcizení nebo zničení 

- platný doklad totožnosti žadatele, v případě nezletilého žadatele je nutná přítomnost 

zákonného zástupce, včetně dokladů totožnosti 

- řidičský průkaz (při poškození), 

- správní poplatek 200,- Kč 

Řidičský průkaz lze vyřídit ve lhůtě 5 pracovních dnů – správní poplatek 700,- Kč. 

 

 



Nový mezinárodní ŘP 

 
Žadatel zvolí podle státu, kam chce cestovat: 

typ ženevský   – platnost 1 rok                   

typ vídeňský    - platnost 3 roky              

 

- vyplněná Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu 

- platný doklad totožnosti žadatele, v případě nezletilého žadatele je nutná přítomnost 

zákonného zástupce, včetně dokladů totožnosti, 

- řidičský průkaz 

- správní poplatek 50,- Kč, 

 
Výpis z evidenční karty řidiče, výpis z registru řidičů o záznamech 

bodového hodnocení 
 

- žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádost o výpis z registru řidičů o 

záznamech bodového hodnocení. Pro podání žádosti není stanoven žádný tiskopis. 

- platný doklad totožnosti žadatele, 

- správní poplatek 15,- Kč za první stranu, za každou další započatou stránku je správní 

poplatek ve výši 5,- Kč. 

 

 

Zápis profesní způsobilosti do řidičského průkazu 

 
- platný doklad totožnosti žadatele 

- řidičský průkaz, 

- potvrzení o absolvování pravidelného školení, popř. vstupního školení 

- žádost o uznání profesní způsobilosti řidiče 

- správní poplatek 200,- Kč. 

 


