
ŘP ev. č. ………………………………. Převzal dne ………………………………………………………….. 

Žádost o vrácení pozbytého řidičského oprávnění (po ZŘMV) 

Jméno a příjmení : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresa trvalého pobytu :  ...………………………………………………………………………………………………… 

Datum a místo narození :  ..…………………………………………………………………………………………………. 

Rodné číslo : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Skupina řidičského oprávnění, o níž se žádá : .………………………………………................................ 

Podle ustanovení § 102 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunika-

cích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podávám žádost o vrácení 

řidičského oprávnění, které jsem pozbyl/a dne ………………….. podle ust. § 94a odst 1 

uvedeného zákona rozhodnutím ……………………………………………ze dne …………………………., 

které nabylo právní moci dne…………………….., neboť mi byl uložen zákaz řízení motorových 

vozidel na dobu ……….. měsíců s účinností ode dne …………..….. 

Shora uvedenou žádost odůvodňuji pominutím důvodů pro pozbytí řidičského oprávnění 

podle ust. § 94a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť:  

• Dne ……………………. byl ukončen výkon trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající 

v zákazu řízení motorových vozidel (ZŘMV) 

• Dne ……………………. nabylo právní moci rozhodnutí o upuštění nebo usnesení o 

podmíněném upouštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu.  

K této žádosti současně přikládám:  

• Platný doklad totožnosti, číslo ……………………………………….. 

• Rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo 

tohoto trestu 

• Potvrzení o dopravně psychologickém vyšetření. Přikládá se vždy, pokud o uložení 

zákazu činnosti spočívající v ZŘMV rozhodl soud.  Pokud o ZŘMV rozhodl správní 

orgán, přikládá se potvrzení o dopr.psych.vyšetření v případě, že byla sankce uložena 

na dobu nejméně 6 měsíců.  

• Doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (přikládá se pokud od 

právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení ZŘMV uplynul více než 

jeden rok). Doklad nesmí být ke dni podání žádosti starší než 60 dní.  

• Posudek o zdravotní způsobilosti (Přikládá se pouze pokud od právní moci rozsudku 

nebo rozhodnutí, jímž došlo u uložení ZŘMV uplynul více než jeden rok).  

                                                                              

  V Čáslavi dne:                                                                  podpis žadatele 


