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Žádost o informace – odpověď

Vážená paní magistro,
na základě Vaší žádosti o informace o způsobu, kterým úřad zpracovává žádosti osob o vydání
řidičského průkazu, sděluji následující informace.
Celý proces nakládání s žádostmi o vydání řidičského průkazu a uchovávání dat je řešen zákonem
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 31/2001 Sb.,
o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
K otázce „1) vyplňuje žadatel žádost o vydání ŘP rukou nebo je žádost předvyplněna?“:
Vzor žádosti o vydání řidičského průkazu je stanoven citovanou vyhláškou, údaje jsou na formulář
žádosti vytištěny z centrálního registru řidičů při návštěvě žadatele a žadateli je předložena
předvyplněná žádost.
K otázce „2) jakým způsobem je žádost o ŘP opatřena podpisem žadatele (podpis na papír, na tablet
apod.)?“
Žádost je opatřena vytištěným digitalizovaným podpisem - při tisku žádosti z centrálního registru
řidičů (viz odpověď na otázku 1), dále vlastnoručním podpisem žadatele, kterým byla potvrzena
správnost vytištěných údajů. Po vyrobení řidičského průkazu pak podpisem, kterým žadatel potvrdil
převzetí vyrobeného řidičského průkazu. Digitalizovaný podpis je do centrálního registru řidičů
vkládán podpisem pomocí podpisového tabletu.
K otázce „3) co se se žádostí děje po podpisu (způsob zpracování, uchování)?“
Papírová žádost se zakládá v souladu s § 17 citované vyhlášky do spisu řidiče. Spis řidiče se vede
ještě po dobu jednoho roku od jeho úmrtí. Pokud řidič nespadá do působnosti zdejšího obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, je žádost po vydání řidičského průkazu postoupena
příslušnému úřadu.
K otázce „4) zda a jak jsou uchovávány/zpracovávány žádosti (tisky, fyzický archiv nebo jen
digitální archiv nebo obojí)“
Spis řidiče je uchováván (viz odpověď na otázku 3) fyzicky u místně příslušného úřadu, v našem
případě MěÚ Domažlice. Údaje o řidiči, které jsou v digitální formě, jsou vedeny v centrálním
registru řidičů, který je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona a jeho
správcem je ministerstvo dopravy. Tento správce také řeší uchovávání a zpracování dat v digitální
podobě.
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K otázce „5) zda a jak jsou případně uchovávána biometrická data vlastnoručního elektronického
podpisu?“
Žádný digitální biometrický údaj není ukládán, a to ani v průběhu zpracování žádosti, na zařízeních
MěÚ. Digitalizovaná biometrická data (v tomto případě podpis) jsou pořizována přímo do
centrálního registru řidičů (viz. odpověď na otázku 4) a zdejší úřad tak žádná tato biometrická data
v digitalizované podobě neuchovává.

S pozdravem

Ing. Jan Koš
vedoucí odboru dopravy
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