
Zaměstnávám řidiče, kterému byl uložen zákaz činnosti (řízení) na nějakou dobu. Tento 
člověk si pak vyřídil řidičský průkaz na Ukrajině. Tvrdí, že může řídit kdekoliv na tento 
ukrajinský řidičák mimo ČR. Je to tak? 
  
Pokud má osoba zákaz činnosti uložený orgánem České republiky (soudem, správním 
úřadem), platí tento zákaz pouze na území ČR. Je-li však osoba s takovým zákazem 
držitelem cizozemského řidičského průkazu (např. zde ukrajinského), může s ním řídit za 
podmínek platných v tom kterém státě, tj. všude mimo ČR, kde takový řidičský průkaz je 
uznáván (podle Úmluvy o silničním provozu). 
 
Současně je ale třeba uvést, že byl-li takový řidičský průkaz získán až v době, kdy již platil 
zákaz činnosti uložený příslušným českým orgánem nebo soudem, pak je pro jeho uznání 
podstatné, zda vydávající stát je členským státem EU. Podle směrnice 2006/126/EU o 
řidičských průkazech je povinností každého členského státu odmítnout uznat řidičský 
průkaz vydaný jiným členským státem osobě, která ho získala v době platnosti zákazu na 
území jiného členského státu (viz čl. 11 odst. 4 cit. směrnice). Ukrajina však členským 
státem EU není a uvedené pravidlo tedy nelze uplatnit.  
 
Nicméně i Úmluva o silničním provozu (Vídeň, 1968) ve svém článku 40 odst. 7 písm. b) 
umožňuje smluvním státům neuznat řidičský průkaz vydaný jiným smluvním státem, 
pokud byl vydaný "řidičům, jejichž normální bydliště v době vydání řidičského průkazu 
nebylo na území, na němž byl řidičský průkaz vydán, nebo kteří od doby vydání průkazu 
přemístili místo svého normálního bydliště na jiné území". V daném případě může tedy 
každý smluvní stát Vídeňské úmluvy uznat ukrajinský řidičský průkaz vydaný na Ukrajině 
někomu, kdo v ní neměl obvyklé bydliště, jestliže takovou možnost zakotví do své 
vnitrostátní legislativy.  
 
Lze tedy shrnout, že ukrajinský řidičský průkaz vydaný osobě s obvyklým bydlištěm v ČR a 
se zákazem činnosti pro území ČR bude asi ve většině evropských států uznáván, nicméně 
beze zbytku to garantovat nelze a přesná odpověď by vyžadovala analýzu konkrétních 
zákonných úprav smluvních států Úmluvy o silničním provozu. 
 


