
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „povinný 

subjekt“ a „InfZ“), obdrželo dne 10. 3. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací týkající se profesionálních 

zahraničních řidičů nákladních automobilů českého zaměstnavatele, kterým bylo/bude vydáno povolení k 

pobytu na území České republiky (dále jen „řidiči“) s následujícími dotazy: 

 

1) Je možné v České republice uznat řidičský průkaz vystavený v Bosně a Hercegovině (dále jen 

„Bosna“) vystavený výše specifikovaným řidičům a za jakých podmínek (míněn odkaz na právní 

úpravu)? 

 

2) Je možné v České republice uznat potvrzení o absolvování kurzu profesní způsobilosti řidičů 

profesionálů „C 95,“ vystavené ve Slovinské republice, nebo Chorvatské republice, tedy v zemi 

Evropské unie a za jakých podmínek (míněn odkaz na právní úpravu)? 

 

3) Z jakého důvodu nelze, je-li tomu tak, v České republice uznat bosenský řidičský průkaz 

vystavený po roce 2009 (míněn odkaz na právní úpravu)? Pokud to možné je, který úřad je 

k uznání příslušný, a vydává se český řidičský průkaz s potvrzením o absolvování kurzu C 95, 

nebo toliko osvědčení o absolvování kurzu C95?  

 

K uvedeným dotazům povinný subjekt sděluje: 

 
ad 1) Řidičský průkaz vydaný cizím státem (Bosna a Hercegovina) lze uznat (vyměnit) za předpokladu, že 

tento doklad obsahuje náležitosti v souladu s Úmluvou o silničním provozu Vídeň 1968, příloha č. 

6. To znamená, že musí mít formu dokumentu, musí být z plastu nebo papíru, na přední straně 

označen titulem „Řidičský průkaz“ v národním jazyce země, která doklad vydala, údaje v dokladu 

musí být číslovány a zapsány latinkou. Řidičský průkaz, který neodpovídá Úmluvě o silničním 

provozu, neopravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla na území České republiky. 

 

ad 2) Na území České republiky nelze uznat potvrzení o absolvování kurzu profesní způsobilosti řidičů 

profesionálů vystavené ve Slovinské republice ani v Chorvatské republice, byť obě republiky patří 

ke státům EU. Do českého řidičského průkazu lze zapsat pouze školení absolvovaná u 

akreditovaných školicích středisek v ČR (§ 46 a násl. zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů). 

 

ad 3) Bosenský řidičský průkaz vystavený po roce 2009 lze uznat (vyměnit), jak je uvedeno ad 1). 

K výměně bosenského řidičského průkazu je místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností (dle 

obvyklého pobytu či výkonu povolání řidiče).  Do českého řidičského průkazu lze zapsat absolvování 

kurzu profesní způsobilosti řidičů profesionálů získané v jiném členském státě EU v souladu s § 48 

odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. 
 


