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Vážené dámy a pánové, 

Ministerstvo dopravy obdrželo žádost o vyjádření ke skutečnosti, zda nemůže být z pohledu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení 
GDPR“), shledáno problematickým, že součástí formuláře „Žádost o vydání paměťové karty řidiče“ 
předkládanou v současné době žadatelem o tuto paměťovou kartu Digitálního tachografu (dále jen 
„PKŘ“), jsou předpřipravené kolonky pro uvedení kontaktních údajů žadatele, a to telefonu 
a e-mailové adresy, které jdou dle názoru pisatele žádosti zřejmě nad rámec požadovaných údajů 
potřebných k vyřízení žádosti o PKŘ.  

Ministerstvo dopravy uvádí, že v rámci příprav na digitalizaci fotografií a podpisů a částečné 
rozvolnění místní příslušnosti agend řidičů, které od 1. 7. 2018 přináší zákon č. 199/2017 Sb., 
kterým je novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, je připravována 
i změna stávajícího formuláře žádosti o PKŘ, neboť některé položky zde uvedené již nebudou 
potřebné. Ministerstvo dopravy rovněž považuje na tomto místě za důležité zmínit, že požadavek na 
kontaktní údaje žadatele byl do formuláře zapracován v předchozích letech z toho důvodu, aby 
pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), kteří zpracovávají 
agendu Digitálního tachografu spojenou s vydáváním PKŘ, mohli vyzvat k převzetí již vyrobené 
PKŘ, resp. kontaktovat žadatele při dodatečném zjištění nejasností nebo nepřesností v souvislosti 
s podanou žádostí. 

Vážené dámy a pánové, Ministerstvo dopravy v souvislosti s obdrženou žádostí o vyjádření 
konstatuje, že výše zmiňované kontaktní údaje, tedy telefon a e-mailová adresa žadatele, nejsou 
důležité pro zpracování podané žádosti o PKŘ Státní tiskárnou cenin, s.p. (dále jen „STC“) a ani 
nejsou STC reálně využívány. Z uvedeného tedy vyplývá, že v případě podání žádosti o PKŘ není 
potřebné tyto položky ve formuláři žádosti o PKŘ vyplňovat, měly by být proškrtnuty.  

Ministerstvo dopravy je současně názoru, že tyto údaje jsou určeny především pracovníkům 
ORP pro urychlení celého procesu žádosti a vydání PKŘ žadatelům/řidičům, kteří vzhledem ke 
svému povolání jsou mnohdy na cestách daleko od svého bydliště a tak je především telefonní 
kontakt jedinou možností, jak žadateli dát na vědomí, že si vyrobenou PKŘ může (kdykoli) 
vyzvednout. Pokud je stejného názoru i ORP, resp. jeho pracovníci, je tedy v tomto případě 
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potřebné získat od žadatele o PKŘ souhlas s tím, že telefonní, případně e-mailový kontakt do 
žádosti pouze pro potřebu ORP uvede. Kontaktní údaje by pak rovněž nesměly být dále uváděny 
nebo zapisovány nikde jinde. V opačném případě nechává Ministerstvo dopravy na zvážení 
každého dotčeného ORP, zda bude žadatele o PKŘ o stavu jeho žádosti informovat či nikoliv. Jako 
přílohu tohoto dopisu Vám zasíláme  upravenou žádost o PKŘ, které by bylo možné využít, stejně 
tak i upravené žádosti o paměťovou kartu dílny a paměťovou kartu podniku. V nejbližších dnech 
pak budou na stránkách ministerstva dopravy (www.mdcr.cz) uveřejněny tyto tři formuláře 
současných žádostí o vydání karet Digitálního tachografu pro možnost stažení, formuláře budou 
rovněž upraveny i v samotném informačním systému Digitální tachograf. 

 

 S pozdravem 

 

 

Mgr. Stanislav Dvořák 
ředitel 
Odbor agend řidičů 
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