Informace pro žadatele o vydání paměťové
karty řidiče pro digitální tachograf
1. Paměťová karta řidiče (dále jen „Karta řidiče“) se vydává na základě žádosti řidiče.
2. Pro účely vydání karty řidiče je řidičem osoba, která hodlá řídit vozidlo vybavené záznamovým zařízením podle
Nařízení Rady (ES) č. 2135/98 (digitálním tachografem) a je držitelem příslušného řidičského oprávnění pro řízení
takového vozidla.
3. Od 1. 7. 2018 je možné požádat o paměťovou kartu řidiče na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou
působností.
4. Žadatel musí k žádosti předložit platný řidičský průkaz a průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
Žadatel, po ověření správnosti údajů, žádost před pověřeným pracovníkem podepíše.
5. Při podání žádosti o vydání karty řidiče žadatel zaplatí jednotný poplatek 700 Kč.
6. Po provedení kontroly správnosti vyplněných údajů s údaji v registru řidičů bude žádost o vydání karty řidiče
připravena k odeslání.
7. Lhůta pro vydání karty řidiče nové nebo obnovy je 15 kalendářních dnů ode dne podání žádosti.
8. Při obnově digitální karty řidiče lze žádost podat nejdříve 2 měsíce před koncem její platnosti.
9. Karta řidiče se vydává nejdéle na pět let.
10. V případě, že karta řidiče bude vyrobena nekvalitně s jakoukoliv vadou, je nutné se obrátit s reklamací na pracoviště,
kde byla podána žádost o vydání karty řidiče. 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 karty řidiče k reklamačnímu řízení.

Důležitá upozornění:
Ministerstvo dopravy vydává kartu řidiče řidičům, jež mají obvyklé místo pobytu v České republice. Obvyklé místo
pobytu je to, kde se osoba zdržuje více jak 185 dnů v roce. Pokud držitel řidičského průkazu vydaného jiným státem
hodlá svou činnost na území České republiky vykonávat déle než 185 dnů v roce, doporučujeme výměnu takového
řidičského průkazu za řidičský průkaz vydaný Českou republikou v nejkratším možném termínu a následně požádat o
vydání karty řidiče k nově vydanému řidičskému průkazu.
Pokud vydaná karta řidiče nepozbyla platnost, musí být uznávána všemi členskými státy EU.

