
V Liberci 9. prosince 2013 

 

Tisková zpráva 
Více než šesti tisícům řidičů v Liberci hrozí, 

že si nestihnou vyměnit řidičský průkaz  
 

Podle statistik Ministerstva dopravy České republiky zbývalo v Liberci k 30. listopadu celkem 6.150 

řidičů, kteří si dosud nevyměnili starý řidičský průkaz za nový, a je otázkou, zda to do konce roku 

2013, jak předepisuje zákon, stihnou. Liberecký magistrát bude navíc v týdnu vánočních svátků pro 

veřejnost zavřený.  

 

Posledním úředním dnem bude před Vánocemi pátek 20. prosince (8.00 – 14.00). Následující týden 

budou pro občany zavřeny všechny budovy magistrátu. Všechny agendy se opět otevřou veřejnosti 

v pondělí 30. prosince (8.00 – 17.00). Úterý 31. prosince (8.00 – 16.00) bude přitom posledním dnem 

v roce, kdy si budou moci občané své záležitosti, nejen občanský průkaz, na radnici vyřídit. 

 

„V uvedeném počtu lidí, kteří si ještě nestihli vyměnit řidičský průkaz, jsou ale i ti, co jej mají už 

vyřízený, ale ještě si ho nevyzvedli. Jsou tu zahrnuty i podané žádosti. Malé procento z ještě 

nevyřízených průkazů tvoří senioři, kteří už nový průkaz nechtějí. Přesto se dá říci, že kdyby si všichni 

řidiči, jimž na konci roku skončí platnost průkazu a ještě si o nový ani nepožádali, přišli teď vyměnit 

řidičský průkaz, do konce roku všechny žádosti vyřídit nestihneme,“ řekl vedoucí odboru dopravy 

magistrátu Pavel Rychetský. 

 

Podle statistiky ministerstva dopravy zbývalo v celém Libereckém kraji k 30. listopadu vyměnit 14.854 

řidičských průkazů. Povinnost vyměnit starý průkaz za nový má ten motorista, jemuž byl řidičský 

průkaz vydaný v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. Měl by to stihnout do 31. prosince 

2013. Pokud motorista usedne po tomto datu za volant se starým, již neplatným řidičským průkazem, 

hrozí mu pokuta a správní řízení.  

 

„Takovému řidiči hrozí dvě sankce. První je za řízení bez platného řidičského průkazu, kde může 

dosáhnout výše pokuty, udělené policistou na místě, až 2 tisíce korun. Další sankce hrozí za nesplnění 

zákonné povinnosti výměny řidičského průkazu, kde ve správním řízení může činit pokuta až 30 tisíc 

korun,“ doplnil Pavel Rychetský. Jak dodal, v těchto dnech se na Novém magistrátu žádné velké 

fronty netvoří. Výjimkou bylo minulé pondělí 2. prosince, kdy úředníci odbavili přes 370 motoristů. 

 

V České republice jsou v současné době platné dva typy řidičských průkazů, výměnou starších typů za 

nové dojde k jejich sjednocení. Skončí zatavené průkazy. Nahradí je plastové kartičky. Zákonná lhůta 

pro vyhotovení řidičského průkazu je 20 dnů, motoristé neplatí za vyhotovení žádný poplatek. 
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