
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor dopravy
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o vydání osvědčení řidiče – řidiči mimo unii
pro silniční nákladní přepravu pro cizí potřebu na základě licence Společenství 

Žádám  o  vydání  osvědčení  řidiče  pro  silniční  nákladní  přepravu  pro  cizí  potřebu  na  základě  licence 
Společenství dle § 33b zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro 
přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy.

Dopravce:
Jméno a příjmení/obchodní firma: ……………………………………………………………………………………………………

Trvalý pobyt/sídlo: …………………………………………………………………… PSČ: ………………………………

IČ: …………………………………………………………………… Telefon: ………………………………

Eurolicence platná do ………………………………………………………………………………………………………………………

Vydání osvědčení žádám pro řidiče

Příjmení a jméno: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum a místo narození: ………………………………… Státní příslušnost: ……………………………

Druh a číslo průkazu totožnosti: ………………………………… Místo vydání: ……………………………

Datum vydání: ………………………………… Platnost do: ……………………………

Číslo řidičského oprávnění: ………………………………… Místo vydání: ……………………………

Datum vydání: ………………………………… Platnost do: ……………………………

Číslo sociálního pojištění (rodné číslo):…………………………………

Pracovní smlouva platná do: ………………………………… Pracovní povolení do: ……………………………

Řidič je zaměstnán v souladu s právními a správními předpisy a popř. kolektivními smlouvami a v souladu 
s pravidly platnými v následujícím členském státě, týkajícími se podmínek zaměstnání a podmínek odborného 
výcviku řidičů v tomto členském státě, aby prováděl silniční přepravy v tomto státě: „CZ“.

Svým podpisem stvrzuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl v této žádosti, jsou pravdivé.

Beru  na  vědomí,  že  jsem  povinen  oznámit  bez  zbytečného  odkladu  dopravnímu  úřadu  změny  všech 
skutečností dokládajících splnění podmínek pro vydání osvědčení řidiče a do 60 dnů ode dne pozbytí jeho 
platnosti ho společně s opisy vrátit dopravnímu úřadu.

V ………………………………………………………………………… dne ………………… ………………………………………
          podpis dopravce

K žádosti předložte ke kontrole uvedených údajů originály nebo úředně ověřené kopie dokladů: 
- doklad totožnosti řidiče (např. cestovní doklad),
- řidičský průkaz + průkaz profesní způsobilosti řidiče,
- doklad o rodném čísle nebo doklad o přiděleném evidenčním čísle sociálního pojištění pokud ještě nebylo přiděleno rodné číslo 

(pokud bude evidenční číslo nahrazeno rodným číslem, je nutné vyměnit osvědčení),
- pracovní smlouva uzavřená mezi řidičem a dopravcem,
- povolení k pobytu (např. průkaz k povolení pobytu, vízum),
- povolení k zaměstnání – zaměstnanecká karta (při dlouhodobém pobytu) nebo rozhodnutí o vydání povolení k zaměstnání (u 

pobytu do 90 dnů),
- plná moc v případě, že dopravce jedná prostřednictvím zplnomocněného zástupce (podpisy nemusí být úředně ověřeny, ale plná 

moc musí být podepsána oprávněnými osobami jednat jménem dopravce).


