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DVOŘÁK: VŠECHNY ORP PŘECHODEM NA NOVÝ SYSTÉM PROVEDEME

PŘEDSTAVENÍ PARTNERŮ PROJEKTU

Celý systém by měl pod-
le nových pravidel začít 
fungovat 1. července 
2018. Stíháte?

Zákon nepřipouští žádnou 
možnost posunutí termínu 
nebo spuštění projektu jen 
částečně. Stihnout se to 
musí a nemám strach, že by 
se to nestihlo. Práce běží 

podle harmonogramu, na ministerstvu intenzivně pracu-
je tým, který vše připravuje, a postupně se obracíme  
i na obce s rozšířenou působností, které budou potře-
bovat naši pomoc, aby přechod bez problémů zvládly.

Když jste zmínil tým, který na projektu pracuje, 
proč nezajišťuje vše samo ministerstvo, ale pro-
jekt připravuje s Cendisem?

Úkolem ministerstva je postarat se o kompletní agendu 
řidičů, ale nejsme IT odborníci. Ti jsou v Cendisu, proto 
úzce spolupracujeme. 

Jedna věc je, že lidé budou mít možnost žádat  
o řidičský průkaz v místně nepříslušné obci  
s rozšířenou působností; druhá věc je, že ORP 
budou muset být schopny pořídit fotografie pří-
mo na místě. Ne každý je na to vybavený a ne 
každý prostor bude vhodný. 

Máte pravdu, to je teď náš největší úkol, který řešíme. 
Když to hodně zjednoduším, tak nově poběží všechny 

žádosti o řidičské průkazy elektronicky a nikdo už ne-
bude posílat papírové fotografie a podpisy do Státní 
tiskárny cenin. Lidem v obcích s rozšířenou působností 
odpadne práce s balíkováním žádostí. 

Fotka i podpis se pořídí elektronicky. Bude možné si 
sáhnout do databáze fotografií k občanským průkazům 
nebo pasům. Pokud by tam fotografie žadatele nebyla 
nebo nastal jakýkoliv problém s dostupností aktuální 
fotografie, jednoduše pracovník ORP žadatele vyfotí. 

A na to obce s rozšířenou působností nejsou  
vybavené…

Zatím ne, ale 1. července 2018 to bude už jinak. Půjde 
o jiný systém, než používá Ministerstvo vnitra pro ob-
čanské průkazy a pasy, je to jiná agenda a často jde 
fyzicky i o jiná pracoviště. Naším cílem je to udělat co 
nejjednodušší pro obce s rozšířenou působností. V ten-
to okamžik se potřebujeme dozvědět co nejvíce infor-
mací o tom, jak konkrétní pracoviště vypadají. Proto se 
na vás ještě do Vánoc obrátíme s prosbou o vyplnění 
krátkého výzkumu. Jen tak budeme schopní přizpůsobit 
řešení každé obci s rozšířenou působností na míru. Dal-
ší detaily, především ohledně potřebné techniky, jejího 
financování a další technické podpory z naší strany, 
představíme na přelomu roku. Klíčové diskuse k tomu 
teď na ministerstvu běží. 

Takže starostové zatím nemají řešit techniku ani 
případné fotokoutky? 

Pokud si už chtějí rozmýšlet případný fotokoutek na 

svém aktuálním pracovišti, kde přijímají žádosti o řidič-
ské průkazy, je to samozřejmě dobře, ale zatím oprav-
du bude stačit před svátky vyplnit dotazník výzkumu,  
o kterém se dozvíte víc v dalších dvou týdnech. Všech-
ny ORP celým procesem postupně provedeme. Nejdří-
ve opravdu potřebujeme znát místní podmínky. 

Kdo připraví školení pro pracovníky ORP?

I o to se postaráme my. Včas dáme dopředu vědět 
několik termínů, na které bude možné se přihlásit.  
Část školení bude na Moravě, část v Čechách.  
Systém školení už chystáme. 

Tohle všechno ale znamená také úpravy  
v informačním systému Digitální tachograf  
i v Centrálním registru řidičů.

Samozřejmě. Ty jsou už přesně specifikované a defino-
vané a připravuje se faktická úprava těchto klíčových 
aplikací.

Ministerstvo začalo spolupracovat také se  
Svazem měst a obcí ČR. Proč? 

Svaz měst a obcí je pro nás klíčovým partnerem.  
Musíme se postarat o to, aby měli všichni potřebné 
informace, a také budeme potřebovat zpětnou vazbu 
právě od lidí, kteří znají místní podmínky a potřeby obcí  
s rozšířenou působností. Jedna věc je představa praž-
ského ministerstva a druhá věc realita v regionech. 
Moc dobře to vím, proto už teď s předstihem začínáme 
intenzivně s ORP komunikovat, a proto jsme o spoluprá-
ci požádali také Svaz měst a obcí.

Stanislav Dvořák je ředitel Odboru agend řidičů Ministerstva dopravy a je věcně odpovědný za hladký průběh 
rozvolnění agendy řidičských průkazů a přechodu na systém podle nových pravidel. V rozhovoru vám přinášíme 
základní informace, které se týkají také obcí s rozšířenou působností.

Státní tiskárna cenin bude mít i nadále na starost 
fyzickou výrobu řidičských průkazů. Potřebné údaje 
pro jejich výrobu dostávala dosud dvěma cestami 
– elektronicky sem mířily žádosti o řidičský průkaz 
z Centrálního registru řidičů a v papírové podobě 
fotografie s fyzickým podpisem žadatele. Tady se 

fotografie skenovaly a párovaly s informacemi, které 
přišly elektronickou cestou. Teprve pak se zadaly 
řidičské průkazy do výroby. Nově se celý proces 
zjednoduší, zlevní a zrychlí. Fotografie, podpis  
i žádost dorazí do Státní tiskárny cenin elektronicky  
z Centrálního registru řidičů najednou. Expedice řidičských průkazů ve Státní tiskárně cenin
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ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY V ČÍSLECH OD 1. LEDNA 2016 DO 30. ZÁŘÍ 2017

Velmi důležité pro celý projekt změn v agendách 
řidičů bude, aby měly ORP včas všechny potřebné 
informace. Základním informačním kanálem bude 
tento zpravodaj, který bude Ministerstvo dopravy 
zasílat pravidelně všem kontaktním osobám ORP 
(zpravodaj obdrží v elektronické podobě pracov-
níci, které jednotlivé ORP v listopadu uvedly Mini-
sterstvu dopravy jako kontaktní osoby pro tento 
projekt). Zároveň dorazí každé vydání zpravodaje 

v papírové podobě společně se zásilkou řidičských 
průkazů. „Teď máte v rukou první číslo zpravodaje. 
Druhé, které se bude věnovat především správnému 
pořizování fotografií na jednotlivých pracovištích, 
obdržíte v nejbližších 14 dnech,“ říká Jan Paroubek, 
který má projekt na starost ve státní organizaci Cen-
dis. „Už teď dostáváme řadu otázek právě k tomu,  
co bude všechno potřeba zařídit. Odpovíme na ně 
a připravujeme zároveň výzkum podmínek na jednot-

livých ORP – každé pracoviště vypadá jinak, každé 
má jiné podmínky a to vše bude třeba zohlednit.“ 
Pro všechny ORP je kdykoliv k dispozici pan Petr  
Jilemnický, jehož kontakty najdete níže ve zpravo-
daji, a postupně začínají vznikat také nejčastější 
otázky a odpovědi, které bychom chtěli zpřístupnit 
všem (pravděpodobně formou webové prezentace) 
v lednu 2018 a průběžně je dál doplňovat. 

     JAK SE DOSTANOU NA ORP POTŘEBNÉ INFORMACE

KONTAKT

STALO SE CO JE PŘED NÁMI

Ministerstvo dopravy navázalo spolupráci při  
přípravě projektu se Svazem měst a obcí ČR.

Byla dokončena specifikace potřebných úprav 
v systému Digitálního tachografu a Centrálního 

registru řidičů v souvislosti se startem tohoto 
projektu, aktuálně se připravuje vše pro jejich 

zapracování do systémů.

Do konce roku bude dokončen a schválen 
realizační projekt digitalizace fotografií a podpisů 

a částečné rozvolnění místní příslušnosti pro 
dopravněsprávní agendy. Ten přesně definuje 
procesy na straně Ministerstva dopravy, ORP  

i u partnerů projektu (např. Státní tiskárna cenin). 

Na základě výsledků předvánočního výzkumu 
mezi ORP budou do konce roku navržena 
pravidla pro pořizování fotografií v ORP  

a definovány základní postupy pro pořízení 
kvalitní fotografie v rámci podmínek  

dnešních pracovišť.

1 505 711 řidičských průkazů vydaly úřady  
v tomto období, 169 007 z nich vydalo největší 

pracoviště, kterým je Magistrát hlavního města 
Prahy. V roce 2016 se vydalo celkem 735 424 
průkazů. V období leden 2017 až září 2017  
to bylo dokonce 770 287 řidičských průkazů.

Za jeden pracovní den vydala v průměru  
nejvíce řidičských průkazů na jednu  
přepážku ORP Kroměříž: 22,7.  
Následuje Šumperk s počtem 19,8  

a třetí je Mladá Boleslav s 18,6.

117 810 řidičských průkazů  
se vydalo v lednu 2017,  

bylo to nejvíc za toto období.

Až 6 000 řidičských průkazů za jeden pracovní 
den připraví Státní tiskárna cenin  

(přijme 6 000 žádostí, oskenuje 6 000 fotografií  
a ořeže je, spáruje je s 6 000 elektronických žádostí, 

vyrobí 6 000 řidičských průkazů a odešle je zpět 
obcím s rozšířenou působností).

Přes 450 pracovišť agendy  
řidičů zpracuje v průměru  

71 701 řidičských průkazů za měsíc. 

Více než 48 milionů korun zaplatili  
žadatelé za řidičské průkazy  
od ledna do září 2017.


