
V Liberci 16. září 2013 

 

Tisková zpráva 
Povinná výměna starého řidičského  

průkazu čeká v Liberci ještě 8 tisíc lidí 
 

Všem, kteří si řidičský průkaz do 31. 12. 2013 nevymění, hrozí v příštím roce až třicetitisícová pokuta. 

A pozor, tato povinnost se týká i řidičů, kteří nechávají auto doma. 

Ještě zhruba osm tisíc lidí musí nejpozději do konce letošního roku zavítat na registr řidičů Magistrátu 

města Liberce a nechat si vyměnit starý řidičský průkaz. Povinná výměna se týká dokladů vydaných 

v době od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004. Kdo to ve stanoveném termínu nestihne, bude od 1. 1. 2014 

vlastníkem neplatného řidičského průkazu a vystaví se hrozbě až třicetitisícové pokuty za přestupek. 

„Na základě propočtů, kdy vynecháme soboty a sanitární dny, bychom za současného stavu měli na 

přepážkách denně vyřídit 113 povinných výměn. Což je poměrně dost, když vezmu v úvahu, že kromě 

nich vyřizujeme i ostatní agendu jako například rozšíření řidičského průkazu, vydání prvopisu, průkaz 

profesní způsobilosti řidiče, digitální karty do tachografu atd. Navíc každý z klientů musí k přepážce 

přijít dvakrát. Jednou podat žádost a podruhé vyzvednout vyhotovený řidičský průkaz,“ konstatoval 

vedoucí oddělení registru řidičů Roman Lipský. 

Podle vedoucího odboru dopravy Pavla Rychetského by proto lidé výměnu řidičského průkazu 

v žádném případě neměli nechávat na poslední chvíli. Procedura totiž trvá až 20 dnů, takže by hladce 

mohla tak nastat situace, že řidič po přechodnou dobu na začátku roku 2014 nebude moci usednout za 

volant. „Další nepříjemnou hrozbou jsou dlouhé fronty, pokud většina řidičů nechá výměnu až na 

prosinec. Tímto apelujeme na občany, aby chodili k přepážkám už nyní, nebo průběžně během října a 

listopadu,“ říká Pavel Rychetský. 

Lidé by se v souvislosti s povinnou výměnou neměli nechat zmást chybějícím datem ukončení platnosti. 

Pokud na řidičském průkazu tento údaj nemají, v žádném případě to neznamená, že je jejich doklad 

uznávaný trvale. 

Povinná výměna řidičského průkazu je v základním termínu do 20 dnů bezplatná. Kdo si ji chce urychlit, 

může mít nový průkaz do 5 pracovních dnů, ale to už se správním poplatkem ve výši 500 Kč. Povinná 

výměna se týká bez výjimky všech řidičských průkazů vydaných v daném termínu. Kdo už řídit nechce, 

musí si řidičský průkaz vyměnit také. Nebo se jej úplně vzdát, což lze provést písemným oznámením 

Magistrátu města Liberce. 

Předchozí etapa povinné výměny řidičských průkazů probíhala před třemi lety a týkala se dokladů 

vydaných od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000. Na libereckém magistrátu se tehdy kromě zvýšeného 

prosincového náporu žádné zásadní problémy nevyskytly. 

 



 

Odkaz na statistiku na webu Ministerstva dopravy ČR: 

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Ridicske_prukazy_Autoskoly/Statistiky/st-vymena-rp.htm 
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