Auftrags-Nummer

Fahrerkarten-Nummer

Žádost o udělení (§ 5 FPersV, nařízení o mobilních pracovnících v dopravě)

karty řidiče
podle nařízení (EU) 165/2014 a souvisejících právních předpisů
První vyhotovení

Vydání další karty

Vydání náhradní karty

Vydání shodné ŘP/DK

Žadatel/ka (Vyplňte tiskacím písmem)
Příjmení
Rodné příjmení
Křestní jméno (jména)
Datum narození
Ulice
PSČ

Místo narození

Číslo domu
Bydliště

E-mailová adresa
Státní příslušnost
Číslo řidičského průkazu EU (č. 5 ŘP)
Úřad/stát, který řidičský průkaz vydal (č. 4c ŘP)
Preferovaný jazyk EU pro zobrazení údajů na tachografu

Vydání karty

osobně
poštou / prostřednictvím KBA

hromadné dodání = vyzvednutí na výdejním místě
poštou jako úřední zásilka (zpoplatněno)

Číslo karty řidiče v případě předchozího vlastnictví (č. 5 DK)

Předloha pro skenování (pro kartu řidiče)

Podpis
(Podpis je třeba napsat do vyhrazeného rámečku
černou tužkou o střední tloušťce hrotu)

Aktuální
biometrická
pasová fotografie
35 mm x 45 mm
podle přílohy 8 –
vyhlášky o
cestovních pasech

Upozornění k ochraně osobních údajů:
Osobní údaje shromážděné v souvislosti s touto žádostí se ukládají, zpracovávají a používají výhradně ke zpracování žádosti a
provedení nařízení (EU) č. 165/2014 nebo souvisejících právních předpisů.

Datum, podpis žadatele
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Telefonní číslo pro případné dotazy

Auftrags-Nummer

Fahrerkarten-Nummer

Anlage zum Antrag auf Erteilung (§5 FPersV) einer Fahrerkarte
Von der DEKRA Ausgabestelle auszufüllen:
Prüfung von vorgelegten Nachweisen

in Ordnung

nicht in Ordnung

Nachweis Wohnsitz (Nicht älter als 6 Monate)
EU-Führerschein – (mindestens die Klasse B)
Identitätsprüfung (Personalausweis)
Bearbeitung
Ausgabe der Karte:

erfolgt
Standard

nicht erfolgt

Express

Persönlich  Sammelzustellung = Abholung an der Ausgabestelle
Per Post  mit Postzustellungsauftrag (PZA)

Angaben zur
vorherigen
Fahrerkarte

Kartendaten sind falsch
Gültigkeit der Karte läuft bald ab
Karte nicht funktionsfähig
Karte verloren 1

Datum (Verlust)

Karte gestohlen 2 Datum (Diebstahl)
Rückgabe der Karte

Eidesstattliche
Versicherung
Nachweis Anzeige
bei der Polizei

Karte wurde bereits zurückgegeben
Karte ist noch einzuziehen
Rückgabe der Karte nicht möglich
Rückgabe der Karte ist nicht erforderlich

Gewährleistung

ja

nein

Bemerkung

Ausgabestelle

Antragsbearbeitung
Stempelfeld

DEKRA Mitarbeiter/in
Personal-Nummer
Datum, Unterschrift

Kartu řidiče obdržel(a)
Datum

1
2

Podpis

Eidesstattliche Versicherung des Karteninhabers über den Verlust der Fahrerkarte.
Nachweis der Diebstahlanzeige durch Bestätigung der Polizei
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Pokyny k podání žádosti o udělení karty řidiče podle nařízení (EU) č.
165/2014 pro digitální tachograf
1. Oprávnění k podání žádosti
Minimálním požadavkem, abyste mohli žádost podat, je:
 Bydliště v Německu
 Oprávnění řídit vozidlo, které spadá pod nařízení ES 561/2006.
Každý řidič smí disponovat pouze jednou platnou kartou řidiče.
2. Nezbytné údaje na formuláři







Příjmení, křestní jméno (jména), rodné příjmení, liší-li se od současného příjmení
Datum narození, místo narození
Bydliště, PSČ (v Německu)
Ulice, číslo domu
Státní příslušnost, rodná řeč (preferovaná řeč EU pro zobrazení údajů na tachografu)
Evropský řidičský průkaz, skupina řidičského oprávnění (minimálně B)

3. Podklady, které je třeba předložit





Občanský průkaz, případně i cestovní pas a přihlášení k místu bydliště v Německu (přihlášení
nesmí být starší než 6 měsíců).
Aktuální biometrická pasová fotografie o velikosti 35 mm x 45 mm podle přílohy 8 vyhlášky o
cestovních pasech.
Řidičský průkaz EU (pro německé žadatele), evropský řidičský průkaz
Dosavadní karta řidiče při žádosti o obnovení z důvodu poškození nebo chybné funkce

4. Pokyny k vyplnění formuláře se žádostí
Formulář se žádostí lze vyplnit a vytisknout přímo na internetu, případně je možné ho vyplnit ručně
tiskacími a dobře čitelnými písmeny. Poté je třeba nalepit pasovou fotografii a přidat podpis
do vyhrazeného rámečku, a to výhradně černou tužkou o střední tloušťce hrotu (např. tužkou na dokumenty
–
nikoli propiskou). Druhý krok lze provést i na výdejním místě.
5. Poplatky a výlohy
Poplatek za kartu řidiče sestává ze
- správního poplatku (rozhodnutí podle zemského nařízení o poplatcích) a
- poplatku KBA za vyhotovení a úpravu na míru ve výši 12,00 Eur na kartu.
(Stav ke dni 1. 1. 2018)
Mohou se také účtovat výlohy v souvislosti s odesláním, příp. vydáním karty.
Při přímém odeslání prostřednictvím KBA činí poplatek za poštovní doručení 3,00 Eur.
Celková suma se platí vždy při podání žádosti.
Upozornění:
V případě, že je žádost zamítnuta nebo vrácena z důvodu chybějících předpokladů pro udělení, se platí
poplatek na základě zemského nařízení o poplatcích v závislosti na vynaloženém úsilí ke zpracování
žádosti.
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6. Vydání a lhůty
Lhůta vydání karet činí 20 pracovních dní v případě první žádosti a 5 pracovních dní pro výdej náhradní a
nové karty. Lhůta začíná tehdy, když jsou k dispozici kompletně všechny vyžadované podklady, příp. je
potvrzena správnost údajů (např. při pozitivním dotazu na centrálním registru karet tachografu a registru
řidičských povolení).
Náhradní karta (v případě ztráty či krádeže) se vydává s dobou platnosti stejnou, jaká byla u ztracené karty.
Objednávka obnovení (v případě chybné funkce nebo poškození) se vystavuje s dobou platnosti karty,
která se obnovuje.
Upozornění:
Pokud je doba platnosti příslušné karty kratší než 185 dní, vystavuje se v obou případech vždy karta s
kompletní dobou platnosti s počátečním datem ode dne objednávky.
Doba platnosti karty řidiče činí 5 let.
Před uplynutím platnosti je nutné včas, nejdříve 6 měsíců předem, podat žádost o vydání další karty.
Po uplynutí doby platnosti zůstává karta řidiče majiteli (prokázání posledních 28 dní).
Karta řidiče je po uplynutí platnosti nepoužitelná a nesmí se vracet.
7. Důležitá upozornění
Kartu řidiče je nutné chránit před zneužitím.
V případě ztráty karty řidiče je třeba neprodleně informovat výdejní místo. K žádosti o udělení náhradní
karty z důvodu její ztráty je třeba namísto toho přiložit statutorní prohlášení.
Krádež karty řidiče je třeba nahlásit policii. Písemné oznámení je pak třeba předložit při objednávce
náhradní karty.
Po nahlášení ztráty už nelze případné znovu nalezené karty znovu používat a je nutné je neprodleně vrátit
na výdejním místě.
V případě chybné funkce či poškození je třeba kartu odevzdat na výdejním místě. Bude přezkoumána KBA.
Kartu řidiče je nutné vrátit, pokud dodatečně zaniknou předpoklady pro její udělení.
Další informace ke kartám tachografu a k digitálnímu tachografu lze najít na internetových stránkách
Německého úřadu pro motorová vozidla (KBA) (www.kba.de), Spolkového úřadu pro nákladní dopravu
(BAG) (www.bag.bund.de) a u výrobců digitálních tachografů.
8. Informace o ochraně osobních údajů podle čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR):
Odpovědná osoba:

DEKRA Automobil GmbH

Kontaktní údaje k ochraně osobních údajů: datenschutz.automobil@dekra.com
Účel zpracování: Vydání karet do tachografu
Právní podklad zpracování:
Nařízení (EU) 165/2014 a související právní předpisy
Doba uložení: Doba platnosti typu karty plus 1 rok navíc.
Práva dotčených osob:
Platí právo odpovědné osoby na informace (čl. 15 GDPR), oprávnění (čl. 16 GDPR)
nebo výmaz (čl. 17 odst.1 GDPR) nebo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR),
námitku (čl. 21 GDPR) a přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR). Dále platí
právo podat stížnost příslušnému úřadu na ochranu osobních údajů (např. zemskému pověřenci pro
ochranu osobních údajů a svobodu informací).
Probíhá-li šetření, zpracování nebo využívání na základě povolení podle čl. 6 odst. 1 a nebo čl.
9 odst. 2 a, máte právo toto povolení kdykoli odvolat u odpovědné osoby podle čl. 7 odst. 3 GDPR s
působností do budoucna.
Ostatní:
Poskytování osobních údajů je nutné k poskytování služby z naší strany a je
předepsáno zákonem.
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