
Městský úřad Mnichovo Hradiště 
odbor dopravy 
Masarykovo náměstí 1 
295 01  MNICHOVO HRADIŠTĚ 
 
 
 
 

Žádost o vrácení řidičského oprávn ění pozbytého z d ůvodu dosažení celkového po čtu 12 bod ů 
v bodovém hodnocení řidičů 

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

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

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

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

 

podle § 123d 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 oprávn ění pro skupinu vozidel  .....................................................................................  

pozbytého dne  ....................... podle § 123c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. v důsledku dosažení celkového 

počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů. 

 
 
 .............................................................  
datum a podpis žadatele 
 
 
 
K žádosti se přikládá: 
 
1. platný doklad totožnosti; 

2. posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel; 

3. posudek o psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel; 

4. doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel pro řidičské oprávnění pro skupiny vozidel, o 
jejichž vrácení je žádáno, který ke dni podání žádosti nesmí být starší 30 dnů. 

 
 
Poznámka: 
 
Žádost lze podat nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. 
 
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 


