Digitální tachografy - žádosti o karty budou přijímat pouze obecní úřady s
rozšířenou působností.
Místní příslušnost se bude řídit:
- u paměťové karty řidiče podle místa trvalého nebo přechodného pobytu řidiče na území ČR;
- u paměťové karty vozidla (podniku) podle sídla dopravce - právnické osoby nebo místa
podnikání fyzické osoby;
- u paměťové karty servisu podle místa činnosti žadatele (na jehož jméno je karta vydávána);
zpravidla jím je sídlo certifikované opravárenské dílny.
Správní poplatek za vydání paměťové karty činí 850 Kč a bude vybírán již při podání žádosti.
Formuláře žádostí o paměťové karty budou k dispozici jednak na obecních úřadech obcí s
rozšířenou působností,

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) držitelem
příslušného řidičského oprávnění pro řízení takového vozidla.
pro tisk žádost
3. 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.
4. Při podání žádosti o vydání karty řidiče žadatel zaplatí
jednotný poplatek ve výši 850,- Kč. Jedná se o veřejnoprávní
činnost, které ve smyslu § 5 zákona o DPH, nepodléhá
povinnost k dani
5. 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.
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.
Vydává karty řidiče řidičům, jež mají trvalý pobyt v České republice. Jde-li o osobu,
která nemá trvalý pobyt na území České republiky, musí prokázat přechodný pobyt na
území České republiky, který trvá alespoň 185 dnů, pokud osoba neprokáže, že se na
území České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců. 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 průkazud vydaná
karta řidiče

Práva a povinnosti držitele karty
Držitel karty (řidič) odpovídá za správné fungování a používání paměťové karty řidiče
systému Digitální tachograf (dále jen „karta řidiče“), jestliže je vozidlo vybaveno
záznamovým zařízením (digitálním tachografem) ve smyslu přílohy IB Nařízení Rady
(EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě ve znění pozdějších
předpisů. Karta řidiče smí být používána v souladu s těmito Pravidly a pouze
v systému pro digitální tachograf.
2) Držitel karty řidiče musí s vydanou kartou řidiče nakládat tak, aby nedošlo k padělání
nebo ničení zaznamenávaných a uchovávaných údajů jak na kartě řidiče, tak i záznamovém
zařízení.
3) Je zakázána manipulace s kartou řidiče a záznamovým zařízením, která by mohla mít za
následek pozměňování, potlačení nebo zničení uchovávaných nebo zaznamenávaných údajů. Ve
vozidle nesmí být umístěno jakékoli zařízení takové manipulace umožňující.
4) Řidič je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu řidiče. Je oprávněn používat
pouze kartu řidiče, jež byla vydána na jeho jméno, není vadná a nevypršela-li její platnost.
5) Je-li karta řidiče poškozena nebo nefunguje správně, je řidič povinen do 7 dnů ode dne,
kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, ji odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností a v případě potřeby podat žádost o vydání nové karty řidiče. Příslušný
úřad vydá novou kartu řidiče do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
6) Byla-li karta řidiče ztracena nebo odcizena, je řidič povinen požádat o vydání nové karty
do 7 dnů a svou žádost doložit protokolem příslušného úřadu státu, v němž ke krádeži došlo
(např. místní policie), nebo čestným prohlášením v případě ztráty. Lhůta pro podání žádosti
začíná dnem, kdy držitel karty řidiče mohl žádost skutečně poprvé podat (tj. ode dne návratu na
základnu nebo od okamžiku, kdy se o ztrátě či odcizení dověděl).
7) Jestliže je karta poškozena, nefunguje správně, byla ztracena nebo odcizena, vytiskne
řidič na konci své jízdy veškeré údaje o časových úsecích registrovaných záznamovým
zařízením. Tyto údaje doplní daty, číslem karty řidiče, případně jménem a číslem řidičského
průkazu a potvrdí svým podpisem.
8) Je-li záznamové zařízení neschopné provozu nebo nefunguje-li správně, je řidič povinen
na záznamovém listu nebo listu prozatímním uvést všechny údaje o časových úsecích, jež
nebyly záznamovým zařízením registrovány nebo tištěny správně. Na záznamový či prozatímní
list se zapíše číslo karty řidiče, řidič jej podepíše a připojí ke kartě řidiče.
9) Pokud řidič potřebuje obnovit kartu řidiče, je povinen nejpozději 15 pracovních dnů před
uplynutím platnosti karty podat žádost o vydání nové karty řidiče obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností příslušnému místu jeho pobytu (trvalého či přechodného bydliště).
10) Při změně pobytu (trvalého či přechodného bydliště) v jiném členském státu ES může
řidič požádat o výměnu karty řidiče. Členský stát provádějící výměnu karty řidiče původní kartu
řidiče vrátí orgánům vydávajícího státu, tuto výměnu zdůvodní a zároveň odpovídá za případné
ověření platnosti předložené karty řidiče. Jakoukoli náhradu, obnovu nebo výměnu karty řidiče
je členský stát povinen zavést do evidence.
11) Držitel karty řidiče je povinen řídit se pokyny pověřeného kontrolního pracovníka a
podrobit se kontrole podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 a na
požádání kdykoli předložit kartu řidiče pověřenému kontrolnímu pracovníkovi.

