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Žádost o vrácení řidičského oprávnění pozbytého z důvodu uložení trestu nebo sankce zákazu 
činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel 

 
 
 
Žadatel 
  
jméno a příjmení:  ...........................................................................................................  

datum narození:  .................................  místo narození: ...............................................    

rodné číslo:  ...........................................................................................................  

místo obvyklého bydliště*):  ...........................................................................................................  

 

podle § 102 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), žádá 

o vrácení řidičského oprávnění pro skupinu vozidel  .....................................................................................  

pozbytého podle § 94a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. na základě trestu nebo sankce zákazu činnosti 

spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel (dále jen „zákaz činnosti“), nebo na základě přiměřeného 

omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel (dále jen „přiměřené omezení“) uloženého na 

dobu  .......................  měsíců rozhodnutím  ...................................................... , ze dne ...................................... , 

 sp. zn. (č. j.) ................................... , s právní mocí dne  .................................. , neboť 

 dne …………………… došlo k plnému vykonání zákazu činnosti nebo přiměřeného omezení, 

 dne …………………… nabylo právní moci rozhodnutí o upuštění nebo usnesení o podmíněném upuštění 

od výkonu zbytku zákazu činnosti nebo nabylo právní moci rozhodnutí o upuštění od přiměřeného 

omezení 

 
 
 .............................................................  
datum a podpis žadatele 
 
 
 
K žádosti se přikládá: 
 
1. platný doklad totožnosti 
 
2. rozhodnutí nebo rozsudek, kterým byl uložen zákaz činnosti nebo přiměřené omezení, popřípadě 

ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném 
upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti od přiměřeného omezení, nebo rozhodnutí o osvědčení 
nebo neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo 
podmíněného zastavení trestního stíhání, případně rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu 
na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání; 

 
3. posudek o psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel (přikládá se, pokud řidičské oprávnění 

bylo pozbyto v důsledku zákazu činnosti uloženého soudem, nebo správním orgánem na dobu nejméně 
6 měsíců, nebo v důsledku podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného 
zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových 
vozidel); 



 
4. posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel včetně dopravně psychologického 

vyšetření (přikládá se, pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení 
trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, trestu, v jehož rámci 
bylo žadateli uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo jímž 
bylo upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve 
zdržení se řízení motorových vozidel, nebo rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na 
potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, v průběhu, jehož zkušební doby se zavázal 
zdržet se řízení motorových vozidel, do dne podání žádosti o řidičské oprávnění uplynul více než 
jeden rok); 

5. doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel pro řidičské oprávnění skupiny vozidel, 
o jejichž vrácení je žádáno, který ke dni podání žádosti nesmí být starší 60 dnů (přikládá se, pokud 
ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu 
činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, trestu, v jehož rámci bylo žadateli uloženo 
přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo jímž bylo upuštěno od 
potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení 
motorových vozidel, nebo rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo 
podmíněném zastavení trestního stíhání, v průběhu, jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení 
motorových vozidel, do dne podání žádosti o řidičské oprávnění uplynul více než jeden rok). 

 
 
Poznámka: 
 
Pokud je žádost podána prostřednictvím poštovních služeb, musí být podpis žadatele úředně ověřen. V takovém případě 
se doklad totožnosti k žádosti nepřikládá. 
 
*) Místem obvyklého bydliště ve smyslu § 2 písm. hh) zákona č. 361/2000 Sb. se rozumí je místo trvalého pobytu fyzické 

osoby na území České republiky, nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na 
území České republiky, kde fyzická osoba 

1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve 
společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti, a popřípadě zároveň i z důvodů podnikání, 
výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo 

2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně 
výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu 
určitou 


