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 5.8.2005 je možné požádat Ministerstvo dopravy o vydání karty řidiče
prostřednictvím následujících sběrných míst CSPSD:
Centrální sběrné pracoviště CSPSD je zřízeno v budově firmy PVT a.s.
PVT a.s.
Podvinný mlýn 2178/6
190 00 Praha 9
sales@pvt.cz
Tel.: +420 284 829 262-4
Fax: +420 284 829 340
Úřední hodiny: pondělí – pátek
9.00 – 17.00 hod.

Kontaktní místa provozovaná RM-S FINANCE
adresa

ulice

PSČ

telefon

Brno
České Budějovice
Hradec Králové
Jihlava
Karlovy Vary
Liberec
Olomouc
Ostrava
Pardubice
Plzeň
Praha 2

Veveří 102
Žižkova 1
Průmyslová 1200
Masarykovo nám. 35/1100
T.G.Masaryka 42
Voroněžská 144
Hálkova 2
Nádražní 3
Pernerova 444
Slovanská alej 30
Ječná 35

616 00
371 18
501 43
586 01
360 01
461 71
772 33
702 30
530 02
326 00
120 00

541 558 940 (941)
387 747 229
495 718 330
567 215 078
353 103 261
485 217 159 (145)
585 511 131
596 155 113-5 (109)
466 048 224,8,9
377 410 121 (141)
224 942 023

Praha 9
Ústí nad Labem
Zlín

Podvinný mlýn 2178/6
Velká hradební 3121/50
Kvítková 4323

190 00 266 198 314-7
400 01 475 201 455
760 01 577 210 561

Dny
Po - Pá
Po - Pá
Po - Pá
Po - Pá
Po - Pá
Po - Pá
Po - Pá
Po - Pá
Po - Pá
Po - Pá
Po - Pá
Po - Pá
Po - Pá
Po - Pá

Pracovní
doba
09.00-17.00
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-17.00
09.00-16.30
09.00-16.30
09.00-12.00
12.30-17.00
09.00-17.00
09.00-16.30
09.00-16.30

Regionální sběrná pracoviště CSPSD jsou umístěna v zařízeních ČESMAD BOHEMIA
Region Praha
Region Brno
Nad Sokolovnou 117/1 Podhájí 1
147 00 Praha 4
621 00 Brno – Řečkovice

Region Ostrava
Kafkova 8
702 00 Ostrava

praha@cesmad-bohemia.cz

brno@cesmad-bohemia.cz

ostrava@cesmad-bohemia.cz

Tel: +420 241 040 111
Fax: +420 241 040 188

Tel: +420 549 274 350
Fax: +420 541 227 005

Tel: +420 596 618 545
Fax: +420 596 618 929

Region Hr. Králové
Horova 180
500 02 Hr. Králové

Region Ústí n. L.
Londýnská 13
400 01 Ústí nad Labem

hradec@cesmad-bohemia.cz

usti@cesmad-bohemia.cz

Tel: +420 495 537 221
Fax: +420 495 521 027

Tel: +420 475 209 102
Fax: +420 475 214 446

Region Plzeň
Domažlická 174
P.O. Box 5
314 55 Plzeň
plzen@cesmad-bohemia.cz

Tel: +420 377 388 492
Fax: +420 377 388 493

Region České Budějovice
Na Sadech 2033/21
370 01 České Budějovice
budejovice@cesmad-bohemia.cz

Tel: +420 387 426 801
Fax: +420 387 426 867
Úřední hodiny u všech regionálních pracovišť:
pondělí – čtvrtek: 8.00 – 16.00 hod.
pátek:
8.00 – 15.00 hod.

4. Tiskopisy žádosti o vydání paměťové karty řidiče jsou k dispozici na všech výše
uvedených sběrných místech (viz vzor žádosti, příloha č. 1).
5. Žadatel je povinen řádně a pravdivě vyplnit žádost o vydání paměťové karty řidiče a
k žádosti musí předložit platný řidičský průkaz, průkaz totožnosti (občanský průkaz
nebo cestovní pas), fotografii 3,5 x 4,5 cm ve stejném provedení jako na jiné
cestovní doklady. Žadatel, po ověření správnosti údajů, žádost před pracovníkem
sběrného místa podepíše.
6. Při podání žádosti o vydání karty řidiče žadatel zaplatí jednotný poplatek na úhradu
nákladů za výrobu karty řidiče a její distribuci, včetně DPH.
7. Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) odešle řádně vyplněnou žádost do
výroby, jakmile prověří správnost evidovaných údajů. V případě nesprávně
uvedených údajů ministerstvo rozhodne ve lhůtě do 30ti dnů o zamítnutí žádosti.
Vyrobená karta řidiče bude ve lhůtě 30ti dnů od přijetí žádosti zaslána žadateli
doporučenou zásilkou do vlastních rukou na adresu trvalého pobytu žadatele nebo
jinou korespondenční adresu uvedenou na žádosti.
8. Součástí doporučené zásilky s vyrobenou kartou řidiče jsou Pravidla nakládání
s kartou řidiče (viz příloha č. 2), která jsou převzetím zásilky pro držitele karty řidiče
závazná.

9. V případě, že karta řidiče bude vyrobena nekvalitně s jakoukoliv vadou, je nutné se
obrátit s reklamací na to sběrné pracoviště, kde byla podána žádost o vydání karty
řidiče. Toto sběrné 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.
10. Karta řidiče se vydává nejdéle na pět let. Pokud platnost řidičského průkazu je kratší
než tato doba, omezí se platnost vydané karty řidiče na dobu platnosti řidičského
průkazu.

Důležitá upozornění:









Karta řidiče se vydává k platnému řidičskému průkazu a číslo řidičského
průkazu je uvedeno přímo na kartě řidiče. Prověřte si prosím, zda Váš
řidičský průkaz nepodléhá výměně nebo nebude muset být v krátké době
měněn (stěhování nebo jiná změna v údajích), abyste nemuseli žádat znovu o
vydání karty řidiče a platit opět poplatek za vydání dokladu.
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.
Žádost o vydání karty řidiče se podává osobně. Velmi důrazně upozorňujeme
všechny žadatele, aby věnovali pozornost vyplnění adresy, kam má být
vyrobená karta řidiče doručena, neboť karta řidiče musí být převzata na poště
osobně žadatelem, nejdéle po dobu úložní lhůty pošty, která je časově
omezena. Po uplynutí úložní doby na poště bude celá zásilka vrácena
odesílateli ke skartaci bez náhrady.

Pokud vydaná karta řidiče neztratila platnost, musí být uznávána všemi
členskými státy EU.
Kontaktní pracovníci Ministerstva dopravy k dotazům na vydávání karty
řidiče:
PhDr. Vlastimil Šindýlek

tel: +420 972 231 458

Jana Špálová

tel: +420 972 231 457

Ing. Dušan Novák

tel. +420 972 231 649
FAX: 972 231 475

