Městský úřad Uherské Hradiště
Tajemník

Platnost ŘP vydaného cizím státem na území ČR
Žádost o informace:
Dobrý den,
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracím se žádostí o
poskytnutí následující informace:
Je řidičský průkaz č. xxx státu Ukrajina vydaný na jméno xxx, nar. xxx (viz jeho ověřená kopie zaslaná v
příloze) platný na území České republiky a na základě jaké konkrétní právní úpravy?
Odpověď:
Vážený pane,
k Vaší žádosti o informace ze dne 20.05.2021 Vám sděluji, že dle ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které
se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít k dispozici. Naopak režim uvedeného zákona
nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité
problematice, typicky vyřizovat žádosti o analýzu nebo hodnocení určitého problému. Z tohoto důvodu
nelze v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím posuzovat platnost konkrétního předloženého
řidičského průkazu na území ČR, a to mj. i s ohledem na ochranu osobních údajů fyzických osob.
V obecné rovině je možno sdělit, že podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, se řidičské oprávnění na území České republiky osvědčuje mj. řidičským
průkazem vydaným cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a Úmluvy o silničním
provozu (Ženeva 1949). Ukrajina je zemí, která přistoupila k Úmluvě o silničním provozu (Vídeň 1968),
tudíž řidičský průkaz vydaný státem Ukrajina je na území České republiky přijímán jako doklad potvrzující
existenci řidičského oprávnění. Současně však upozorňuji také na znění ust. § 116 odst. 3 zákona o
provozu na pozemních komunikacích, podle kterého má držitel platného řidičského průkazu vydaného
cizím státem, který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1
rok podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, povinnost požádat příslušný obecní úřad
obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím
státem, a to do 3 měsíců ode dne návratu do České republiky, jde-li o občana České republiky, nebo ode
dne, kdy mu byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok, jde-li o cizince.
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