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HLAVA IV

REGISTR ŘIDIČŮ

§ 119
[Vymezení registru řidičů a údaje v něm vedené]

(1) Evidence údajů o řidičích je vedena v registru řidičů, který je informačním 
systémem, jehož správcem je obecní úřad obce s rozšířenou působností. Registr řidi-
čů je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona34a).

(2) Registr řidičů obsahuje
a) osobní údaje o řidiči uvedené v řidičském průkazu a v mezinárodním řidičském 

průkazu, včetně digitalizované fotografie a digitalizovaného podpisu řidiče,
b) evidenci vydaných řidičských průkazů,
c) evidenci skupin vozidel, pro které byla udělena řidičská oprávnění,
d) evidenci vydaných mezinárodních řidičských průkazů,
e) evidenci řidičských průkazů vydaných výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím 

státem nebo řidičský průkaz členského státu,
f) evidenci odevzdaných řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,
g) evidenci spáchaných přestupků podle tohoto zákona,
h) záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy 

o odečtu bodů,
i) údaje o odnětí řidičských oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo odborné způsobi-

losti k řízení motorových vozidel a jejich navrácení,
j) údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových vozidel ulože-

ných soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané pře-
stupky, o přiměřených omezeních spočívajících ve zdržení se řízení motorových 
vozidel uložených v trestním řízení a údaje o závazku zdržet se řízení motorových 
vozidel pro účely podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo pod-
míněného zastavení trestního stíhání,

k) evidenci ztracených, odcizených, poškozených a zničených řidičských průkazů 
a mezinárodních řidičských průkazů,

l) evidenci vyrobených a nevydaných tiskopisů mezinárodních řidičských průkazů 
a vyrobených a nevydaných tiskopisů potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, po-
škození nebo zničení řidičského průkazu,

m) evidenci vydaných řidičských průkazů za průkazy ztracené, zničené nebo neupo-
třebitelné,

n) údaje o pozbytí řidičského oprávnění a údaje o vrácení řidičského oprávnění,
o) údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po 

dobu jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se 
o řidiče, který je držitelem řidičského průkazu členského státu, řidičského prů-
kazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím 
státem,

p) evidenci vydaných průkazů profesní způsobilosti řidiče podle zvláštního právního 
předpisu4),
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q) evidenci vydaných osvědčení pro učitele výuky a výcviku podle zvláštního právní-
ho předpisu4),

r) záznamy o účasti na pravidelném školení řidičů,
s) údaje o exekučním příkazu v exekuci pozastavením řidičského oprávnění doruče-

ném správci registru řidičů,
t) záznamy o provedených dopravně psychologických vyšetřeních.

4) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

34a) § 37 zákona č. 56/2001 Sb.

K odst. 1
Registr řidičů je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona o informač-

ních systémech veřejné správy a jeho vytváření správa, provoz, užívání a rozvoj se řídí uve-
deným zákonem. Údaje uvedené v odstavci 2 jsou v registru řidičů obsaženy v evidenčních 
kartách řidičů a spisech řidičů (srov. komentář k § 122b). Registr řidičů vedou podle § 124 
odst. 5 písm. h) a odst. 9 zák. o silničním provozu obecní úřady obce s rozšířenou působ-
ností, v jehož územním obvodu se nachází obvyklé bydliště [§ 2 písm. hh) zák. o silničním 
provozu] řidiče, nebo, jde-li o osobu bez obvyklého bydliště na území České republiky, 
místo studia (§ 82 odst. 4 zák. o silničním provozu); podle § 120 zák. o silničním provozu 
v případě řidiče, který je držitelem řidičského průkazu, který nemá na území České repub-
liky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum na dobu delší než jeden rok, 
vede registr řidičů obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu 
byl poprvé spáchán skutek, na základě kterého byl řidič zařazen do registru řidičů (srov. 
příslušný komentář). Naopak k pouhému poskytnutí údajů z registru řidičů je podle § 124 
odst. 7 písm. c) zák. o silničním provozu příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností. Údaje z registru řidičů v rozsahu údajů vedených v evidenční kartě řidiče 
předávají obecní úřady obce s rozšířenou působností podle § 122b zák. o silničním provozu 
a § 18 vyhl. č. 31/2001 Sb. do centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy.

K odst. 2
Jedná se o taxativní výčet údajů vedených v registru řidičů. 
Všechny údaje vedené v registru řidičů, tedy i evidence přestupků spáchaných podle 

tohoto zákona, jakož i údaje o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení motorových 
vozidel uložených soudem za spáchané trestné činy nebo správním orgánem za spáchané 
přestupky a další údaje vedené podle odstavce 2 písm. g) a j) komentovaného ustanovení, 
zůstávají v registru řidičů po celou dobu jejich uchovávání, tedy po dobu života řidiče 
a ještě rok po jeho úmrtí (srov. § 17 odst. 5 vyhl. č. 31/2001 Sb.). Do 30. 6. 2006, tedy před 
účinností novely provedené zákonem č. 411/2005 Sb., se evidovaly pouze přestupky proti 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, za které byla uložena pokuta vyšší než 
2 000 Kč, a to po dobu tří let od jejich spáchání. Důvodová zpráva uvádí, že jde o nezbytné 
úpravy v souvislosti se zavedením bodového systému. Veškeré údaje evidované v registru 
řidičů včetně evidence přestupků, jakož i uložených trestů či správních trestů a dalších 
opatření uvedených v odstavci 2 písm. g) a j) komentovaného ustanovení, jsou pak ob-
sahem výpisu z evidenční karty řidiče včetně případů, kdy je vydáván na žádost fyzické 
osoby, nebo s jejím souhlasem, pokud jde o údaje o ní vedené [§ 121 odst. 1 písm. f) a g) 
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zák. o silničním provozu]. Taková úprava se zejména v kontextu právní úpravy zahlazení 
odsouzení v trestním právu (srov. § 105 a § 106 tr. zákoníku) jeví jako nepřiměřeně přísná, 
když i odsouzení za ty nejzávažnější trestné činy se po uplynutí stanovené doby zahladí 
a na pachatele se hledí, jako by nebyl odsouzen. Zahlazená odsouzení se pak neuvádí ve 
výpisu z rejstříku trestů, zatímco v opisu rejstříku trestů, který se vydává např. pro potřeby 
orgánů činných v trestním řízení, jsou obsaženy i tyto záznamy (srov. § 10 a násl. zák. 
č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů). Stejně tak se po uplynutí stanovené doby vyřazují z evi-
dence o přestupcích záznamy o pravomocných rozhodnutích o přestupku (srov. § 16i zák. 
č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů). Výpis z evidenční karty řidiče je podobně jako výpis 
z rejstříku trestů vyžadován např. od uchazečů o zaměstnání a záznam v přestupcích může 
daného uchazeče objektivně znevýhodnit. Přitom i u profesionálních řidičů, kteří musí 
prokazovat spolehlivost ve smyslu § 9 zák. o silniční dopravě se přihlíží pouze k přestup-
kům spáchaným do uplynutí stanovené doby a k odsouzení, které dosud nebylo zahlazeno. 
Je tedy otázkou de lege ferenda, zda by nebylo vhodné uvažovat o zavedení podobného 
principu, jaký se uplatňuje ve vztahu k zahlazení odsouzení, a ve výpisu z evidenční karty 
řidiče vydávaném na žádost fyzické osoby, nebo s jejím souhlasem, pokud jde o údaje o ní 
vedené [§ 121 odst. 1 písm. f) a g) zák. o silničním provozu], záznamy o přestupcích spá-
chané před delší dobou neuvádět. Naopak v ostatních případech uvedených v § 121 odst. 1 
zák. o silničním provozu vyjma písmene c) je obvykle nutné, aby výpis obsahoval veškeré 
evidované údaje.

Podle § 87b odst. 2 zák. o silničním provozu osoba podrobující se dopravně psycholo-
gickému vyšetření předloží psychologovi provádějícímu vyšetření mimo jiné výpis svých 
údajů z registru řidičů, který není starší než 30 dní, přičemž údaje o přestupcích, zákazech 
řízení apod. mohou přispět k doplnění obrazu osobnosti posuzované osoby jako řidiče 
a jeho chování v dopravním prostředí. Pro tyto účely je vhodné, aby měl psycholog k dis-
pozici i údaje o dříve spáchaných přestupcích, které mohou mimo jiné svědčit i o pozitivní 
změně dopravního chování dané osoby. Také v těchto případech by tedy i při případné 
změně právní úpravy měla být zachována současná podoba výpisu obsahujícího kompletní 
údaje.

Související ustanovení:
§ 2 písm. hh) – vymezení základních pojmů, § 82 odst. 4 – podmínky udělení a držení řidičského 
oprávnění, § 87b odst. 2 – průběh a výsledek dopravně psychologického vyšetření, § 121 – výdej dat 
z registru řidičů, § 122b – zmocnění k vydání prováděcího předpisu, § 124 – působnost

Související předpisy:
vyhl. č. 31/2001 Sb.

§ 120
[Zvláštní příslušnost úřadu a provádění záznamů v registru]

(1) V případě řidiče, který je držitelem řidičského průkazu, který nemá na území 
České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum33) na dobu 
delší než jeden rok, vede registr řidičů obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
v jehož správním obvodu byl poprvé spáchán skutek, na základě kterého byl řidič 
zařazen do registru řidičů.
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(2) Záznamy o spáchaných přestupcích proti bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, záznamy o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní nebo 
odborné způsobilosti a záznamy o zákazech činnosti spočívajících v zákazu řízení 
motorových vozidel uložených soudem nebo správním orgánem se do registru řidičů 
zapisují až po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí. Příslušná rozhodnutí uve-
dená v předchozí větě jsou orgány, které je vydaly, povinny zaslat obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu občana.

33) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

K odst. 1
Odstavec 1 byl do zákona vložen bez bližšího odůvodnění novelou provedenou záko-

nem č. 411/2005 Sb. na základě pozměňovacího návrhu Hospodářského výboru Poslanec-
ké sněmovny. V kontextu znění § 116 odst. 3 zák. o silničním provozu lze i přes zmatečně 
použitou terminologii dovozovat, že tímto je stanovena zvláštní příslušnost pro vedení 
registru řidičů ve vztahu k držitelům řidičského průkazu vydaného cizím státem, přičemž 
u těchto osob je právním důvodem k zařazení do registru řidičů České republiky spáchání 
skutku, který se v tomto registru eviduje na základě § 119 zák. o silničním provozu. Zma-
tečně působí použitý pojem „řidičský průkaz“, který je v § 104 odst. 1 zák. o silničním 
provozu pro veškerá následující ustanovení zaveden jako legislativní zkratka pro řidičský 
průkaz vydaný Českou republikou.

V ostatních případech registr řidičů vedou podle § 124 odst. 5 písm. h) a odst. 9 zák. 
o silničním provozu obecní úřady obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu 
se nachází obvyklé bydliště [§ 2 písm. hh) zák. o silničním provozu] řidiče, nebo, jde-li 
o osobu bez obvyklého bydliště na území České republiky, místo studia (§ 82 odst. 4 zák. 
o silničním provozu). K pouhému poskytnutí údajů z registru řidičů je pak podle § 124 
odst. 7 písm. c) zák. o silničním provozu příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšíře-
nou působností, a to i v případě držitelů řidičských průkazů vydaných cizím státem, jsou-li 
vedeni v registru řidičů.

K odst. 2
Záznamy v registru řidičů je logicky možno provádět jen na základě pravomocných 

rozhodnutí, je však nutno mít na paměti judikaturu Ústavního soudu, podle níž má pří-
padné odložení vykonatelnosti rozhodnutí za následek, že uložené právní povinnosti nelze 
vynucovat a odejmutá oprávnění zůstávají prozatím zachována (II. ÚS 1260/07).

Povinnost příslušných orgánů zasílat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností rozhodnutí, která jsou podkladem pro zápis do registru řidičů, je částečně du-
plicitně stanovena i v § 128 zák. o silničním provozu, který dále uvádí i jiná rozhodnutí, 
která jsou příslušné orgány, které je vydaly, povinny oznamovat.

Judikatura:
 ■ Účelem institutu odložení vykonatelnosti správního rozhodnutí je, jak vyplývá ustanovení § 73 

odst. 2 s.ř.s., minimalizace škodlivých následků, tj. zásahů do subjektivních práv osob v důsled-
ku vydaného správního rozhodnutí. Tento účel může být naplněn toliko v případě, že rozhodnutí 
o odložení vykonatelnosti správního rozhodnutí, a zejména rozhodnutí přijatého v oblasti správního 
trestání, je nadáno schopností působit s účinky ex tunc. Odklad vykonatelnosti napadeného individu-
álního správního aktu lze tak spíše označit za jeho sistaci. Akt tak z formálního hlediska sice zůstává 
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pravomocným, avšak uložené právní povinnosti nelze vynucovat, odejmutá oprávnění zůstávají pro-
zatím zachována. (nález Ústavního soudu ze dne 30. 9. 2008, sp. zn. II. ÚS 1260/07)

Související ustanovení:
§ 2 písm. hh) – vymezení základních pojmů, § 82 odst. 4 – podmínky udělení a držení řidičského 
oprávnění, § 116 – výměna řidičského průkazu členského státu, řidičského průkazu vydaného cizím 
státem, § 124 – působnost, § 128 – oznamovací povinnost

§ 121
Výdej dat z registru řidičů

(1) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn poskytnout 
údaje z registru řidičů na základě písemné žádosti pouze
a) orgánům státní správy v rozsahu potřebném k plnění jejich úkolů,
b) soudům všech stupňů, státním zastupitelstvím všech stupňů,
c) orgánům a organizacím, které jsou pověřeny zvláštními předpisy k práci s těmito 

údaji, například pojišťovně ke zjištění údajů o řidiči, který byl účastníkem do-
pravní nehody nebo takovou nehodu zavinil,

d) orgánům činným v trestním řízení,
e) obcím v rozsahu potřebném pro jejich činnost,
f) fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené,
g) jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě písemného souhlasu osoby, 

o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.
(2) Výpis údajů z registru řidičů se řídí, pokud není v tomto zákoně stanoveno 

jinak, zvláštním právním předpisem.35)

35) § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
zákona č. 177/2001 Sb.

K odst. 1
Registr řidičů je neveřejnou evidencí a údaje v něm obsažené lze poskytovat pouze 

v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. Výčet subjektů, kte-
rým mohou být údaje z registru řidičů poskytnuty, je taxativní. K poskytnutí údajů z re-
gistru řidičů je podle § 124 odst. 7 písm. c) zák. o silničním provozu příslušný kterýkoliv 
obecní úřad obce s rozšířenou působností, a to na podkladě písemné žádosti.

Z § 9 odst. 2 zák. o informačních systémech veřejné správy vyplývá, že výpis z in-
formačního systému veřejné správy, nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v informačním 
systému veřejné správy není, na žádost vydávají kontaktní místa veřejné správy (tzv. 
Czech pointy) jen stanoví-li tak zvláštní právní předpis (v poslední větě § 9 odst. 2 zák. 
o informačních systémech veřejné správy je stanoveno, že s přihlédnutím k současným 
technickým podmínkám mohou kontaktní místa veřejné správy vydávat ověřené výstupy 
i z ostatních informačních systémů veřejné správy, u nichž to zvláštní zákon nestanoví, 
ovšem pouze jde-li o veřejné evidence, rejstříky nebo seznamy). Poskytnutí výpisu údajů 
z registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy zákon o silničním pro-
vozu neumožňuje s výjimkou ověřeného výstupu z registru řidičů o záznamech bodového 
hodnocení (srov. § 123b odst. 6 zák. o silničním provozu).



§ 122Registr řidičů

657 

Poskytnutí údajů z registru řidičů (výpisu z evidenční karty řidiče) údajů z registru 
řidičů podléhá podle položky 3 písm. d) přílohy zákona o správních poplatcích správnímu 
poplatku ve výši 100 Kč a 50 Kč za každou další i započatou stránku, přičemž správní úřad 
může snížit poplatek až o 90 % z této částky. Standardně je vybírán správní poplatek ve 
výši 15 Kč za první stranu a za každou další 5 Kč. Podle § 8 zák. o správních poplatcích 
jsou od poplatků osvobozeny zejména státní orgány, územní samosprávné celky a jejich 
orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou 
pověřeny, či právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní 
správy, kterým jsou pověřeny (jedná se zejména o obce při výkonu přenesené působnosti). 
Osvobození se tak bude prakticky vždy týkat subjektů uvedených pod písmeny a), b), d) 
a e) komentovaného odstavce, jde-li o výkon přenesené působnosti.

Údaje shromažďované z registru řidičů jsou vedeny v centrálním registru řidičů, při-
čemž § 122 zák. o silničním provozu obsahuje úpravu poskytování údajů z centrálního 
registru, a to subjektům uvedeným v komentovaném ustanovení a za podmínek zde stano-
vených. Ustanovení § 122 odst. 5 zák. o silničním provozu ale tuto úpravu dále rozšiřuje, 
když stanoví i okruh subjektů, které musí mít zajištěn přímý přístup do registru řidičů 
a centrálního registru řidičů (srov. příslušný komentář).

Zvláštní právní úprava je pak v § 122d zák. o silničním provozu stanovena pro meziná-
rodní výměnu údajů o řidičích řidičských oprávněních a řidičských průkazech způsobem 
umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup v rámci mezinárodního informačního systému 
RESPER. Jedná se o celoevropské technické rozhraní, které umožňuje výměnu informací 
z národních registrů (srov. příslušný komentář).

K odst. 2
Nenormativní poznámka pod čarou odkazující na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů je již obsoletní, neboť v současné době se použije nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvis-
losti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) známé také pod označením GDPR 
a adaptační zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Související ustanovení:
§ 122 – centrální registr řidičů, § 123b odst. 6 – záznam v registru řidičů a poskytování výpisů z bo-
dového hodnocení, § 124 – působnost

Související předpisy:
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směr-
nice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), – zák. o informačních systémech veřejné 
správy, – zák. o správních poplatcích, – zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

§ 122
Centrální registr řidičů

(1) Evidence údajů o řidičích, shromažďovaných z registru řidičů, je vedena v cen-
trálním registru řidičů (dále jen "centrální registr"), který je informačním systémem, 
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jehož správcem je ministerstvo. Centrální registr je informačním systémem veřejné 
správy podle zvláštního zákona.34a)

(2) Ministerstvo v centrálním registru zpracovává údaje předávané obecními úřa-
dy obcí s rozšířenou působností z registru řidičů způsobem stanoveným zvláštním 
zákonem.35a)

(3) Ministerstvo poskytuje údaje z centrálního registru na základě písemné žádos-
ti pouze subjektům a za podmínek uvedených v § 121.

(4) Z centrálního registru poskytuje ministerstvo pouze ty osobní údaje řidiče, 
které jsou vedeny v řidičském průkazu, vyjma rodného čísla.

(5) Ministerstvo vnitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů, policie, Vojen-
ská policie, obecní policie, soudy, státní zastupitelství a Bezpečnostní informační služ-
ba musí mít zajištěn přímý přístup do centrálního registru řidičů.

(6) Výpis z údajů z centrálního registru se řídí, pokud tento zákon nestanoví jinak, 
zvláštním právním předpisem.35)

(7) Z centrálního registru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému 
veřejné správy35b).

34a) § 37 zákona č. 56/2001 Sb.
35) § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

zákona č. 177/2001 Sb.
35a) Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
35b) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

K odst. 1
Centrální registr řidičů je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona 

o informačních systémech veřejné správy a jeho vytváření, správa, provoz, užívání a roz-
voj se řídí uvedeným zákonem. Jeho správcem je Ministerstvo dopravy (§ 6a odst. 3 zák. 
o silničním provozu). Centrální registr obsahuje údaje o řidičích shromažďované z regis-
tru řidičů, které jsou do centrálního registru předávány příslušnými obecními úřady obcí 
s rozšířenou působností. Způsob předávání údajů z registru řidičů do centrálního registru 
na základě zmocnění v § 122b zák. o silničním provozu upravuje § 18 vyhl. č. 31/2001 Sb. 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností předává změny údajů z evidenční karty řidiče 
do centrálního registru řidičů v elektronické podobě. V listinné podobě je obecní úřad obce 
s rozšířenou působností předává, pokud vede evidenční karty řidičů v listinné podobě.

K odst. 2
Také v tomto případě je nenormativní poznámka pod čarou již obsoletní a použije se 

především přímo použitelný předpis EU (srov. komentář k § 121 odst. 2).

K odst. 3, 4 a 5
Okruh subjektů oprávněných požádat o poskytnutí údajů z centrálního registru a pod-

mínky, za kterých lze údaje poskytnout, vyplývá z § 121 zák. o silničním provozu, údaje se 
však na rozdíl od výpisu z registru řidičů z centrálního registru poskytnou pouze v rozsahu 
údajů vedených v řidičském průkazu, vyjma rodného čísla. Zvláštní úprava pak vyplý-
vá z odstavce 5 komentovaného ustanovení, který zaručuje přímý přístup do centrálního 
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registru řidičů Ministerstvu vnitra, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Policii ČR, 
Vojenské policii, obecní policii, soudům, státním zastupitelstvím a Bezpečnostní informač-
ní službě. V tomto případě se patrně omezení rozsahu zpřístupňovaných údajů neuplatní. 
Ustanovení § 11 odst. 3 zák. o zpravodajských službách ČR navíc stanoví, že příslušný 
správní úřad poskytuje zpravodajské službě (tedy nejen Bezpečnostní informační službě, 
ale též Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenskému zpravodajství) údaje vedené 
v registru řidičů a v centrálním registru řidičů, a to způsobem umožňujícím nepřetržitý, 
a je-li to technicky možné, i dálkový přístup.

K odst. 6
Také v tomto případě se použije platná a účinná právní úprava ochrany osobních údajů, 

viz komentář k odstavci 2 výše.

K odst. 7
Ověřený výstup z informačního systému veřejné správy je podle § 9 odst. 3 zák. o in-

formačních systémech veřejné správy veřejnou listinou.

Související ustanovení:
§ 6a odst. 3 – technická silniční kontrola, § 121 – výdej dat z registru řidičů, § 122b – zmocnění 
k vydání prováděcího předpisu

Související předpisy:
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směr-
nice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), – zák. o informačních systémech veřejné 
správy, zák. o zpravodajských službách ČR, – zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, – 
vyhl. č. 31/2001 Sb.

§ 122a
zrušen

§ 122b
[Zmocnění k vydání prováděcího předpisu]

Prováděcí právní předpis stanoví technické prostředky a způsob zpracování úda-
jů v registru řidičů a v centrálním registru a způsob předávání údajů z registru řidičů 
do centrálního registru.

K § 122b
Podle § 137 odst. 2 zák. o silničním provozu je k vydání prováděcího předpisu zmoc-

něno Ministerstvo dopravy. Prováděcím předpisem je vyhláška č. 31/2001 Sb., která uve-
dené činnosti upravuje ve svém § 17 a § 18.

Registr řidičů obsahuje evidenční karty řidičů a spisy řidičů; stanoven je způsob jejich 
vedení i konkrétní obsah. Spis řidiče a evidenční karta řidiče se vede ještě po dobu jed-
noho roku od jeho úmrtí. Vzor evidenční karty řidiče je uveden v příloze č. 10 vyhlášky 
č. 31/2001 Sb. Evidenční kartu řidiče lze za předpokladů stanovených v § 17 odst. 4 vyhl. 


