
Informace  
pro žadatele o vydání paměťové karty vozidla a 

servisní karty pro digitální tachograf 
 

1. Od 1. 7. 2007 je možné požádat o vydání paměťové karty vozidla, servisní karty na obecním úřadě obce s rozšířenou
působností dle místní příslušnosti.  
Karta vozidla : místo sídla právnické osoby (dopravce) nebo místo podnikání fyzické osoby (dopravce) 
Servisní karta : místo činnosti žadatele karty (místo kde tato osoba vykonává činnost technika) 

 
2. Paměťové karty vozidla a karty servisu se vydávají na základě žádosti. 

                                  
3. Tiskopisy žádosti o vydání paměťové karty vozidla, servisní karty jsou k dispozici na pracovišti pro příjem a zpracování 

žádostí. (ORP – obec s rozšířenou působností) 
 
4. Žadatel je povinen řádně a pravdivě vyplnit žádost:  

a) o vydání paměťové karty vozidla a k žádosti musí předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), 
živnostenský list nebo výpis z OŘ, (dokumenty musí být originály nebo úředně ověřené kopie) v případě že 
vyřízení bude zajišťovat jiná osoba než jednatel společnosti (v případě právnické osoby) či fyzická osoba podnikatele,
tak zplnomocnění pro zastupování. 
 

b) o vydání servisní karty a k žádosti musí předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), 
živnostenský list nebo výpis z OŘ, zplnomocnění pověřeného servisu pro držitele karty vč. data narození, 
(dokumenty musí být originály nebo úředně ověřené kopie), kopie platného „Osvědčení“ či „Certifikátu“ 
vydávané ČMI. 
 

Žadatel neobdrží na stejnou fyzickou či právnickou osobu servisní kartu a zároveň paměťovou kartu vozidla i přes splnění
všech náležitostí spojených s vydáním karty. Vyhověno bude pouze prvně podané žádosti. K servisní kartě je přidělen PIN
(jedná se o personalizovanou kartu). Žadatel, po ověření správnosti údajů, žádost před pověřeným pracovníkem. 
 

5. Při podání žádosti o vydání paměťové karty vozidla, servisní karty žadatel zaplatí jednotný poplatek 700,- Kč. 
  

6. Po provední kontroly správnosti vyplněných údajů a předložených dokladů bude žádost o vydání karty vozidla, servisní 
karty připravena k odeslání.   
 

7. Lhůta pro vydání karty vozidla, servisní karty je 15 kalendářních dnů ode dne podání žádosti.     
 

8. Paměťová karta vozidla se vydává na pět let. Paměťová karta servisu se vydává na jeden rok.  
 

9. V případě, že paměťová karta vozidla, servisu bude vyrobena nekvalitně s jakoukoliv vadou je nutné se obrátit s reklamací 
na pracoviště, kde byla podána žádost o vydání paměťové karty vozidla, servisní karty. Toto pracoviště označí
reklamovanou vadu, případně opatří podklady pro odstranění vady. Zařídí, aby reklamace byla vyřízena správným
postupem a na požádání vydá potvrzení o převzetí paměťové karty vozidla, servisní karty k reklamačnímu řízení.  

 
 

Důležitá upozornění:  
 

 Karta vozidla slouží pro stahování dat z DT ze všech vozidel daného dopravce – není spojena s konkrétním 
vozidlem. Dopravce může mít více karet vozidla. 
 

 O servisní kartu jsou oprávněni žádat pouze oprávnění pracovníci servisních dílen, autorizovaných Českým
metrologickým institutem pro práci se zařízeními Digitálního tachografu, kteří jsou evidování Ministerstvem
dopravy. 

 
 


