
Byl vybudován základ Portálu dopravy s připojením všech důležitých částí 
a s prvními připojenými agendami. Kromě těch, které byly již na Portálu občana,
dojde k dalšímu rozšíření služby podání žádosti o výměnu řidičského průkazu kvůli
odcizení, ztrátě nebo změně údajů. Další chystanou online novinkou jsou tzv.
BLESKY, tedy zrychlené vyřízení žádosti do pěti pracovních dnů. Nově bude
umožněno také například předvyplňování formulářů pro změny v rámci registru
silničních vozidel, nové služby týkající se vnitrozemské plavby, leteckých agend 
a podobně.

Portál dopravy se nyní připravuje ke svému ostrému spuštění na začátku prosince,
konkrétně úřadů se to může dotknout již 1. prosince, kdy už mohou být
zaznamenány první žádosti o řidičský průkaz z výše uvedených důvodů. Doposud
bylo možné žádost podat prostřednictvím Portálu občana, což se i přes vznik
Portálu dopravy nemění. Občané budou v případě elektronické žádosti pouze
přesměrováni, aniž by zaznamenali nějaký rozdíl ve funkci. 

Jak už bylo uvedeno výše, nově bude občanům umožněno také předvyplňování
formulářů pro změny v rámci registru silničních vozidel. Tato funkcionalita je
připravována hlavně do budoucna, kdy bychom chtěli, konkrétně příští rok,
umožnit již zasílání elektronických žádostí obdobně, jako je tomu u řidičů. Pro úřady
se tedy v současné době v tomto směru ještě nic nemění.

Připravujeme nyní také nový helpdesk, který bude pro občany k dispozici v režimu
24/7, a to jak prostřednictvím e-mailu, tak i ve formě telefonické linky.
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ÚVODEM

Vážení, 

už je to více než rok, co byla
oficiálně pro veřejnost
spuštěna možnost
elektronického podání
žádosti o výměnu řidičského
průkazu z důvodu uplynutí
platnosti, a je to i hlavně díky
Vám, proč má tento projekt
takový úspěch. Každý týden
vyřešíte v rámci všech
obecních úřadů obcí  
s rozšířenou působností
přibližně 500 elektronických
žádostí a my věříme, že se
spuštěním Portálu dopravy
budou tyto přibývat, což
povede k menšímu zatížení
Vašich úřadů. 

Naším cílem je dělat vše pro
to, abychom všem
občanům a firmám umožnili
co největší možný komfort
při poptávání služeb napříč
celým dopravním sektorem,
a to s důrazem na snížení
pracovního vytížení úřadů.

Karel Váchal, zástupce 
 zmocněnce pro digitalizaci,
Ministerstvo dopravy
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CO JE NA PORTÁLU DOPRAVY NOVÉHO



Pro informace a
podporu v souvislosti 
s digitalizací agend je
pro vás připraven 
e-mail
vip@portaldopravy.cz
a telefon 222 266 796.  

Portál dopravy by měl sdružovat veškeré dopravní služby pro
občana, nejen v rámci agend řidičů a vozidel, ale také agendy
letecké, vnitrozemské a námořní plavby, železnic, silnic apod.

Na rozdíl od Portálu občana by měl Portál dopravy v budoucnu
zajišťovat také služby pro osoby právnické, přičemž se však počítá 
s úzkým propojením s Portálem občana, popř. s Portálem
podnikatele tak, aby se občan/podnikatel nemusel přihlašovat na
všechny portály zvlášť. Vysokou uživatelskou přívětivost by tedy
mělo zajistit nejen propojení služeb, ale také obdobný design.
Celkově je tedy počítáno s navázáním na úspěšnou a dlouhodobou
spolupráci nejen s Ministerstvem vnitra, ale postupně i s dalšími
resorty.

Cílem Ministerstva dopravy je digitalizovat všechny důležité služby
týkající se resortu dopravy pro občany a podnikatele nejpozději 
k začátku roku 2025 s tím, že se dle priority a náročnosti budou
nasazovat každým rokem nové služby. Důležité pro ministerstvo je
poskytnout všem občanům a firmám co největší možný komfort při
poptávání služeb napříč celým dopravním sektorem a uspořit jim
peníze a čas, který nebudou muset investovat do návštěv úřadů.
Důležité je pro nás také zjednodušení práce pro úřady.
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SLUŽBY NA PORTÁLU
DOPRAVY V ROCE 2022
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Řidiči
Náhled na údaje z Centrálního
registru řidičů (údaje o ŘP, PPZŘ,
přestupcích, bodovém kontě),
elektronické podání žádostí  
o vydání/výměnu ŘP (uplynutí
platnosti, odcizení, ztráta, změna
osobních údajů, „BLESKY“), výpis  
z bodového konta

Vozidla
Náhled na údaje z Registru
silničních vozidel (údaje o všech
vozidlech, které občan
vlastní/vlastnil,
kontrolatachometru.cz,
předvyplnění žádostí o změny  
v rámci agendy vozidel)

Plavba
Elektronické žádosti v rámci
Státní plavební správy, náhledy
na údaje z IS SPS, přihlášení na
zkoušky apod.

Letectví
Služby v rámci ÚCL, LAA
 
Další digitalizované
služby na jednom místě
OneTicket, EDAZ, taxi, mýto,
aktuality atd.
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VE ZKRATCE K PORTÁLU DOPRAVY

KONTAKT Iniciativa přijímání newsletteru je
dobrovolná. Pokud nechcete informace
dostávat, napište nám, váš kontakt
odstraníme z databází.
Za s. p. CENDIS je hlavní kontaktní osobou
paní Lucie Satrapová
lucie.satrapova@cendis.cz
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