
Vyhláška č.156/2008 Sb. 

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů – část 1. 

Tento materiál je určen všem, kterých se nějakým způsobem týká novela zákona č. 247/2000 Sb., o 

získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 247/2000 Sb., byl doposud novelizován těmito zákony: 

Zákon č. 478/2001 Sb., s účinností od 5.1.2002 

Zákon č. 175/2002 Sb., s účinností od 9.5.2002 

Zákon č. 320/2002 Sb., s účinností od 1.1.2003 

Zákon č. 411/2005 Sb., s účinností od 1.7.2006 

Zákon č. 374/2007 Sb., s účinností od 1.4.2008, resp. 1.9.2008 

Pod č. 238/2002 Sb., vyšlo úplné znění zákona. 

Prováděcím předpisem k zákonu je vyhláška č. 167/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb., a 

vyhlášky č. 298/2006 Sb. 

Budeme se zabývat novelou zákona, pouze však částí pátou, tedy zdokonalováním odborné způsobilosti 

řidičů. Tato část obsahuje zásadní změny. 

Text zákona je uváděn písmem tučným. Případný komentář obyčejným písmem. 

Sdělení, která považujeme za důležitá a neměla by splynout s ostatním textem jsou v rámečku. 

Některá ustanovení pro větší přehlednost uvádíme přímo v textu bez ohledu na posloupnost 

paragrafového znění. Takto vícekrát použitá ustanovení jsou označena barevně. 

Rovněž v barevném poli jsou na konci ucelených částí uváděny použité a související právní normy, které 

nejsou přímými odkazy ve znění zákona (ty jsou běžně uváděny pod čarou). 

Dne 7. května 2008, resp. 1. července 2008 a 1. září 2008 nabývá účinnosti prováděcí předpis – 

vyhláška č. 156/2008 Sb. 

Text vyhlášky č. 156/2008 Sb., je začleněn do textu a barevně odlišen. Související právní normy, na 

které se text odkazuje, jsou uváděny na místech odkazu a barevně odlišeny. 

Přílohy vyhlášky č. 156/2008 Sb., jsou uváděny přímo v textu tam, kde je na ně odkazováno. 
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Část pátá zákona č. 247/2000 Sb., novelizovaného zákonem č. 374/2007 Sb., který nabývá účinnosti 

dnem 1. dubna 2008. 

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zákon upravuje ve dvou na sobě nezávislých rovinách. Tato 

část zákona je rozdělena do dvou samostatných hlav. 

Hlava první (§ 46 až 52c) upravuje zdokonalování odborné způsobilosti pro účely profesní způsobilosti. 

Jsou zde zapracována ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES o výchozí 

kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu. 

Hlava druhá (§ 52d až § 52i) upravuje zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají 

zaznamenány body v bodovém hodnocení. Takové školení je dobrovolné. 

Společným je vymezení subjektu, který je podle zákona oprávněn k poskytování výuky a výcviku v rámci 

zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Tímto subjektem již není provozovatel autoškoly, ale 

provozovatel školicího střediska v rozsahu udělené akreditace. Tuto akreditaci uděluje krajský úřad. 



Ke zdokonalování odborné způsobilosti podle hlavy první postačuje akreditace podle § 49 a 50 zákona, 

kterou lze pracovně označit jako akreditaci základní. 

§ 49 

Provozovatel školicího střediska 

(1) Výuku a výcvik provádí fyzická nebo právnická osoba, které je udělena akreditace k provozování této 

činnosti krajským úřadem příslušným podle jejího místa podnikání nebo sídla (dále jen "provozovatel 

školicího střediska"). 

(2) Krajský úřad udělí žadateli akreditaci k provozování výuky a výcviku na základě písemné žádosti, 

prokáže-li žadatel, že 

a) je držitelem živnostenského oprávnění, 

b) splňuje další požadavky podle tohoto zákona a 

c) zaplatil správní poplatek. 

(3) Akreditace k provozování výuky a výcviku je nepřevoditelná a nepřechází na právního nástupce. 

§ 50 

Další požadavky pro udělení akreditace 

(1) Žadatel o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku musí 

a) mít vytvořen písemný plán pro zajištění výuky a výcviku, ve kterém vymezí organizaci a rozsah výuky 

a výcviku, včetně nejvyššího počtu účastníků v jednotlivých kurzech, jednotlivé výukové předměty a 

způsob provádění výuky a výcviku, včetně odpovídajících učebních materiálů, 

b) mít seznam lektorů, jejichž prostřednictvím zajistí po zahájení provozování školícího střediska výuku a 

výcvik, s uvedením jejich jmen, příjmení a odborných předpokladů pro výuku a výcvik, kteří 
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1. jsou uvedeni v § 22 písm. a), b), c) a e), jedná-li se o předměty spadající do zdravotních rizik a jejich 

předcházení, nebo 

2. mají střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech souvisejících se silniční dopravou a 5 let praxe v 

oblasti silniční dopravy, nebo vyšší odborné vzdělání v oborech souvisejících se silniční dopravou a 4 roky 

praxe v oblasti silniční dopravy, nebo vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oblasti silniční dopravy, 

jedná-li se o ostatní předměty, 

3. splňují podmínky podle § 21 odst. 3, jedná-li se o provádění výcviku, (dále jen "odborně způsobilé 

osoby"), 

c) mít právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování výuky, 

d) mít právo k užívání výcvikových vozidel nezbytných pro poskytování výcviku a 

e) mít vytvořen kontrolní systém pro sledování souladu poskytování výuky a výcviku s plánem podle 

písmene a). 

(2) Na použití výcvikového vozidla při výcviku se obdobně použijí § 9 a 10. 

(3) Obory související se silniční dopravou v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího 

odborného vzdělání stanoví prováděcí právní předpis. 

Pro zdokonalování odborné způsobilosti podle hlavy druhé se vyžaduje nadstavbová akreditace, kterou 

zákon označuje jako vyšší akreditaci k provozování školení bezpečné jízdy (§ 52e a 52f). 

Středisko bezpečné jízdy 

§ 52e 



Oprávnění ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají v registru řidičů zaznamenány body 

(1) Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají v registru řidičů zaznamenány body, provádí 

provozovatel školícího střediska, kterému udělil krajský úřad vyšší akreditaci k provozování školení 

bezpečné jízdy (dále jen "provozovatel střediska bezpečné jízdy"). 

(2) Krajský úřad udělí vyšší akreditaci k provozování školení bezpečné jízdy žadateli na základě písemné 

žádosti, prokáže-li žadatel, že 

a) má udělenu akreditaci k provozování výuky a výcviku podle tohoto zákona, 

b) splňuje další požadavky podle tohoto zákona a 

c) zaplatil správní poplatek. 

(3) Vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy je nepřevoditelná a nepřechází na právního 

nástupce. 

§ 52f 
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Další požadavky pro udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy 

(1) Žadatel o udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy musí 

a) mít vytvořen písemný plán pro zajištění školení bezpečné jízdy, ve kterém vymezí organizaci a rozsah 

školení, včetně nejvyššího počtu účastníků školení, jednotlivé výukové předměty a způsob provádění 

školení, 

b) mít seznam lektorů bezpečné jízdy, jejichž prostřednictvím zajistí po zahájení školení bezpečné jízdy 

výuku a výcvik, s uvedením jejich jmen, příjmení a odborných předpokladů pro výuku a výcvik, kteří 

1. jsou držiteli profesního osvědčení alespoň na skupiny řidičského oprávnění A, B, B+E, C, C+E a D, 

2. mají praxi v poskytování výuky a výcviku podle tohoto zákona po dobu nejméně 5 let a 

3. mají vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, 

c) prokázat, že má právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytné pro poskytování školení 

bezpečné jízdy, 

d) prokázat, že má vytvořen kontrolní systém pro sledování souladu poskytování školení bezpečné jízdy s 

plánem podle písmene a) a 

e) prokázat, že má zajištěnu výcvikovou plochu, která není veřejně přístupnou pozemní komunikací, na 

které lze při výcviku technicky navodit různé dopravní situace a klimatické a povětrnostní podmínky. 

(2) Základní technické požadavky na nebytové prostory a vybavení podle odstavce 1 písm. c) a na 

výcvikovou plochu podle odstavce 1 písm. e), její vybavení a technické zajištění výcviku na ní stanoví 

prováděcí právní předpis. 

Zákon dále neupravuje zdokonalování odborné způsobilosti řidičů jiných skupin řidičů, kteří podle 

dosavadní právní úpravy museli být držiteli osvědčení profesní způsobilosti řidičů. Tak například řidiči 

vozidel s právem přednostní jízdy a vozidel taxislužby počínaje 1. dubnem 2008 již nemusejí mít zvláštní 

doklad, který osvědčuje jejich profesní způsobilost, ani se podrobovat zdokonalování odborné 

způsobilosti podle tohoto zákona. 
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Hlava první 

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů 

§ 46 



(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení. 

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů se dále dělí podle toho, zda se jedná o výchozí kvalifikaci nebo 

další zdokonalování a prohlubování této kvalifikace. Pro obě kategorie školení budou další podrobnosti 

uvedeny v prováděcím předpisu. 

(2)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který 

a) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, 

Za občana členského státu Evropské unie se považuje i státní občan České republiky, jehož trvalý pobyt 

upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. Občan může mít jen 

jedno místo trvalého pobytu. Trvalý pobyt cizinců, včetně příslušníků ostatních států EU upravuje zákon 

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů. Zpravidla půjde o pobyt na 

základě povolení k trvalému pobytu. 

b) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který 

trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo 

c) je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele 

usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, 

pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo 

podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. 

K písmenu b): 

vztahuje se na občany některého z členských států EU (může se týkat i občanů ČR, v praxi to však 

nebude příliš obvyklé). Stanovením požadavku přechodného pobytu na území ČR, který trvá alespoň 185 

dní v kalendářním roce, zákon bezprostředně navazuje na princip tzv. obvyklého bydliště. Takto 

stanovená doba pobytu a její vazba na kalendářní rok je záměrná a zaručuje, že podle ní bude dána 

příslušnost vždy pouze jediného členského státu EU. V podobném významu je pojem přechodný pobyt 

užíván i v zákoně o silničním provozu. 

K písmenu c): 

Vztahuje se pouze na cizince ze třetích států, které nejsou členskými státy EU. Povinnost absolvovat 

školení zde není vázána na podmínku pobytu na území ČR. Tato povinnost vyplývá z vykonávání závislé 

práce pro zaměstnavatele, usazeného v ČR, nebo občan na tomto území sám podniká. 
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Závislou prací se rozumí výkon práce v pracovněprávním vztahu, jako je pracovní poměr a právní vztah 

založený dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Použité související právní normy: 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce. 

(3)Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na řidiče 

a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h-1, 

Nejvyšší povolená rychlost vozidla je dána konstrukčními vlastnostmi vozidla a je uvedena v registračních 

dokladech k vozidlu, včetně osvědčení o registraci vozidla, které je podle § 6 odst. 8 zákona č. 361/2000 

Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, řidič motorového vozidla mít při řízení u sebe. 

b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České 



republiky a zpravodajskými službami České republiky, 

Zákon nevyžaduje, aby tato vozidla byla označena, ani aby vozidlo bylo řízeno příslušníkem některého z 

uvedených sborů. 

Ozbrojené síly ČR se člení na armádu, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž (§ 2 a 3 

zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Vozidla 

ozbrojených sil jsou evidována pod vojenskou poznávací značkou; mimo úkolů ozbrojených sil nejsou 

vojenská vozidla schválena pro provoz na pozemních komunikacích. 

Působnost Policie ČR upravuje zejména zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. Policii tvoří Policejní prezidium České republiky, útvary s působností na celém území 

ČR a útvary s územně vymezenou působností. 

Celní správa České republiky je bezpečnostním sborem (zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České 

republiky). 

Podle zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

působí v ČR tyto zpravodajské služby: Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a 

informace a jako součást ministerstva obrany Vojenské zpravodajství. 

c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické 

záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,5 

Působnost Hasičského záchranného sboru je dána zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném 

sboru České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Činnost jednotek 

5 § 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 6 

dobrovolných hasičů upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon explicitně nestanoví výjimku pro řidiče vozidel používaných jednotkami hasičského záchranného 

sboru podniku. 

Záchranná služba je podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, 

určena k poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče. 

Správa státních hmotných rezerv je ústředním orgánem státní správy. Její působnost upravuje zákon č. 

97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů. 

d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby, 

Problematika civilní ochrany je upravena dílčím způsobem v celé řadě právních norem. Podle zákona č. 

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí plnění 

úkolů civilní ochrany, jako varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva apod. 

Báňskou záchrannou službu nepředstavuje žádný konkrétní subjekt. Ve smyslu zákona č. 61/1998 Sb., o 

hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů; každá organizace 

provádějící hornickou činnost je povinna zajistit báňskou záchrannou službu. 

e) vozidel ve zkušebním provozu6), 

Jedná se o vozidla, zkoušená pro účely vývoje, opravy nebo údržby, která ještě nebyla uvedena do 

provozu. Podle § 36 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., může být ve zkušebním provozu na pozemních 

komunikacích provozováno silniční vozidlo jen na základě povolení vydaného ministerstvem dopravy. 

f) vozidel používaných při výcviku podle části třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle části třetí 

a čtvrté tohoto zákona, 

Výcvikem je výcvik poskytovaný provozovatelem autoškoly žadateli o řidičské oprávnění, výcvik v rámci 



zdokonalování odborné způsobilosti. 

Zkouškou je zkouška učitele výuky a výcviku, zkouška žadatele o řidičské oprávnění a zřejmě i zkouška 

zkušebního komisaře podle § 34. 

g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, 

pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče, 

Tato výjimka bude zřejmě neproblematičtější. I v tomto případě se vychází ze směrnice, která z 

povinného zdokonalování odborné způsobilosti vyjímá řidiče vozidel dopravujících materiál nebo 

vybavení, který má být použit řidičem při výkonu jeho práce, pokud řízení vozidla není 

6 § 36 zákona č. 56/2001 Sb. 7 

hlavní činností řidiče. Výjimka se vztahuje pouze na přepravu věcí, které budou při následné hlavní 

činnosti využity také samotným řidičem, nikoli pouze jinými osobami. Uplatní se i v případě, že k 

přepravě věcí dochází v rámci realizace závazkového právního vztahu, kdy závazek provést určitou 

službu logicky zahrnuje i dopravu věcí nebo potřebného materiálu. 

h) vozidel používaných pro vlastní potřeby a 

i) zemědělských a lesnických traktorů. 

K písmenu h): 

Tato výjimka zahrnuje veškerou nekomerční (neobchodní) přepravu osob nebo věcí. 

K písmenu i): 

Jedná se o vozidla zařazená do kategorie T – traktory zemědělské nebo lesnické. 

(4) Pravidelné školení je prohlubováním kvalifikace podle zvláštního právního předpisu6a). 

Prohlubování kvalifikace stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v § 230. 

Použité související právní normy: 

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky. 

Zákon č.153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 61/1998 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů 

6a § 230 zákona č. 262/2006 Sb. 8 

§ 47 

Vstupní školení 

(1) Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti 

řidičů. Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí 

a) teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy, 

b) uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě, 



c) bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla, 

d) poskytování služeb a logistiky, 

e) hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu, 

f) sociálně-právního prostředí v silniční dopravě, 

g) zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích, 

h) prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích. 

Výuka obsahuje společnou část pro všechny skupiny řidičských oprávnění uvedených v § 46 odst. 2, 

zvláštní část pro skupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a zvláštní část pro skupiny řidičských 

oprávnění D1, D1+E, D a D+E. 

Smyslem vstupního školení je získání výchozí, základní kvalifikace. Získání takové kvalifikace se 

prokazuje zkouškou podle § 52b tohoto zákona. 

Vstupní školení zahrnuje teoretickou část (výuku) a praktickou část (výcvik). Výuka se dělí na společnou 

část, která je stejná pro řidiče všech vozidel a na zvláštní část, určenou řidičům vozidel určených k 

přepravě nákladu nebo k přepravě osob.. Odstavec 5 tohoto § pak stanoví započitatelnost společné části 

výuky v případě následného vstupního školení. Vstupní školení jako celek není univerzální a každý řidič, 

který chce získat průkaz profesní způsobilosti řidiče pro obě kategorie vozidel se musí podrobit dvěma 

vstupním školením. Při druhém vstupním školení se takový řidič podrobí pouze zvláštní části výuky pro 

danou kategorii vozidla a celému výcviku. 

Okruh požadovaných znalostí vychází ze směrnice 2003/59/ES, kde jsou požadavky stanoveny v příloze 

I. (Přílohu č. I uvádíme i jako přílohu tohoto materiálu). Stanoví se zde minimální povinná úroveň 

znalostí a cíle, které by měly být absolvováním školení dosaženy. 

Na povinnost vstupního školení mají velký význam přechodná ustanovení obsažená v čl. II zákona č. 

374/2007 Sb. Povinnost podrobit se vstupnímu školení se nevztahuje na osoby, kterým se vydává průkaz 

profesní způsobilosti řidiče podle bodů 1, 3, 4 a 5 citovaných přechodných ustanovení. 

9 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

Body 1, 3, 4, 5. 

1. Řidiči, kteří jsou držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona, jsou povinni do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději však v den 

ukončení platnosti osvědčení profesní způsobilosti řidiče, podat obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností písemnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Obecní úřad obce s rozšířenou 

působností vydá na základě této žádosti řidiči průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 

247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

3. Řidičům, kteří se úspěšně podrobili přezkoušení podle dosavadní úpravy v době před nabytím účinnosti 

tohoto zákona a ke dni nabytí jeho účinnosti jim obecní úřad obce s rozšířenou působností nevydal 

osvědčení profesní způsobilosti řidiče, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností průkaz profesní 

způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

4. Řidičům, kteří získají řidičská oprávnění pro podskupinu C1 do 10. září 2009, vydá obecní úřad obce s 

rozšířenou působností na základě písemné žádosti průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 



247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

5. Řidičům, kteří získají řidičská oprávnění v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 10. září 

2008 pro skupiny a podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E a do 10. září 2009 pro skupiny a podskupiny 

C1+E, C nebo C+E, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti průkaz 

profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona. Toto ustanovení se vztahuje i na řidiče, kteří získali řidičská oprávnění pro skupiny a 

podskupiny uvedené ve větě první do 6 měsíců přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nejsou 

držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 

(2)Výcvik pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění se provádí řízením výcvikového 

vozidla podle přílohy č. 2 pod dohledem lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který již je 

držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny. Část výcviku v řízení vozidla může 

být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru. 

Výcviková vozidla musí splňovat technické požadavky, stanovené v příloze č. 2 zákona. Školicí střediska 

však musí tyto požadavky plnit již od 1. dubna 2008. Přechodné ustanovení v bodě 8 se na ně 

nevztahuje. 

(3)Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin pro všechny 

řidiče uvedené v § 46 odst. 2. 

Zákon předpokládá možnost absolvovat i rozšířené školení v rozsahu 280 hodin (následující odstavec). 
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(4) Řidiči, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, se mohou podrobit výuce a 

výcviku v rámci vstupního školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin. 

Volba školení v základním nebo rozšířeném rozsahu záleží na rozhodnutí každého žadatele. Rozhodnutí 

bude záviset na minimálním věku řidiče vozidel, na které se povinné zdokonalování odborné způsobilosti 

vztahuje. Vyplývá z § 6 odst. 9 zákona o silničním provozu. 

§ 6, odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb.: 

(9) Řidič motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D nebo D+E 

nebo podskupiny C1, C1+E, D1 nebo D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné, je dále 

povinen mít při řízení u sebe průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou skupinu nebo podskupinu 

nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem Evropské unie, s výjimkou vozidel stanovených 

zvláštním právním předpisem9a). Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil 

vstupnímu školení v základním rozsahu podle zvláštního právního předpisu9b), je oprávněn řídit 

motorové vozidlo skupiny C a C+E až od 21 let a motorové vozidlo skupiny D a D+E až od 23 let, s 

výjimkou motorového vozidla linkové osobní dopravy, pokud trasa linky nepřesahuje 50 km. Držitel 

průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu podle 

zvláštního právního předpisu9b), je oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C a C+E od 18 let a 

motorové vozidlo skupiny D a D+E od 21 let. 

(5) Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a 

C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, 

D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu 

řidičských oprávnění. 

Ustanovení se týká pouze výuky (teoretické části). 



(6) Učební osnovu vstupního školení, podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu vstupního školení, 

obsah výuky a výcviku, rozsah společné části a zvláštních částí výuky, část výcviku v řízení vozidla, která 

může být nahrazena výcvikem na řidičském trenažéru, a nejvyšší počet účastníků kurzu vstupního 

školení stanoví prováděcí právní předpis. 

Vyhláška č. 156/2008 Sb., 

§ 1 

(K § 47 odst. 6 zákona) 

(1) Učební osnova, podíl výuky a výcviku na celkovém rozsahu vstupního školení a rozsah společné části 

a zvláštních částí výuky jsou stanoveny pro 

a) základní rozsah 140 hodin v příloze č. 1, 

b) rozšířený rozsah 280 hodin v příloze č. 2. 

(2) Nejvyšší počet účastníků kurzu vstupního školení je 30 osob. 
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Vyhláška č. 156/2008 Sb., 

§ 2 Výuka teorie pokročilého racionálního řízení a zásady bezpečné a defenzivní jízdy (K § 47 odst. 6 

zákona) 

(1) Společná část výuky teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy pro 

všechny skupiny řidičských oprávnění je zaměřena na 
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a) charakteristiky převodového systému pro optimální využívání křivky točivého momentu a výkonu 

motoru, měrné spotřeby paliva, optimální jízdu podle otáčkoměru, oblasti optimálního využití počtu 

otáček při řazení jednotlivých převodových stupňů, 

b) technické charakteristiky a obsluhu bezpečnostních ovládacích prvků pro řízení vozidla, minimalizaci 

opotřebení a předcházení poruch jeho funkcí, 

c) specifické vlastnosti dvoukruhových pneumatických servobrzd, meze použití brzd a retardéru, 

kombinované použití brzd a retardéru, využití vztahu mezi rychlostí vozidla a zařazeným převodovým 

stupněm, využití setrvačnosti vozidla, užití způsobů zpomalení a brzdění při jízdě na svazích, zásahy v 

případě poruchy, elektronické podvozkové systémy, primární a sekundární brzdové systémy, chování při 

selhání systémů, 

d) optimalizaci spotřeby pohonných hmot, 

e) defenzivní techniku jízdy, zásady bezpečné jízdy, řešení krizových situací. 

(2) Zvláštní část výuky teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy pro 

skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E obsahuje výuku naložení vozidla s ohledem na pravidla 

bezpečnosti a řádné užívání vozidla se zaměřením na síly působící na vozidlo v pohybu, užití 

převodového poměru odpovídajícího nákladu vozidla a profilu silnice, výpočet užitečného zatížení vozidla 

nebo kombinace vozidel, výpočet užitečného objemu, rozložení nákladu, důsledky přetížení nápravy, 

stabilitu vozidla a jeho těžiště, typy obalů a palet, hlavní skupiny věcí vyžadující zabezpečení, upínací a 

zajišťovací techniku, užití zajišťovacích popruhů, kontrolu zajišťovacích zařízení, užití manipulačního 

vybavení, umístění a přikrytí plachtovinou a její odstranění. 

(3) Zvláštní část výuky teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy pro 



skupiny řidičských oprávnění D, D+E, D1, D1+E obsahuje výuku 

a) schopnosti zajistit cestujícím pohodlí a bezpečnost se zaměřením na přizpůsobení jízdy podélným a 

bočním výkyvům vozidla, ohled na ostatní uživatele silnice, výhodnou pozici vozidla na silnici, vymezené 

jízdní pruhy, plynulé brzdění, ohled na přečnívání vozidla, užívání specifických dopravních cest, jako jsou 

dopravní cesty vyhrazené pro určité uživatele, zvládnutí možných rozporů mezi požadavkem na bezpečné 

řízení a ostatními úlohami, které musí řidič plnit, jednání s cestujícími, zvláštnosti určitých skupin 

cestujících, jako jsou osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace a děti, 

b) naložení vozidla s ohledem na pravidla bezpečnosti a řádné užívání vozidla se zaměřením na síly 

působící na vozidlo v pohybu, síly působící na cestující, užití vhodného převodového poměru 

odpovídajícího nákladu vozidla a profilu silnice, výpočet užitečného zatížení vozidla nebo kombinace 

vozidel, výpočet užitečného objemu, rozložení nákladu, důsledky přetížení nápravy, stabilitu vozidla a 

jeho těžiště, klidné brzdění. 
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Vyhláška č. 156/2008 Sb., 

§ 3 Výuka uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě 

(K § 47 odst. 6 zákona) 

(1) Společná část výuky uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k 

silniční dopravě pro všechny skupiny řidičských oprávnění obsahuje výuku zaměřenou na 

a) režim řidiče, dobu řízení, dobu odpočinku a bezpečnostní přestávky, 

b) působnost Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)1), nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti 

týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční 

dopravě, 

1 ) Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě 

(AETR). 

c) vztah předpisů uvedených v písmenu b) a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů, 

d) sankce za porušení ustanovení předpisů uvedených v písmenech b) a c), 

e) přepravy spadající mimo působnost nařízení (ES) č. 561/2006, 

f) výjimky spadající mimo působnost Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční 

dopravě (AETR), 

g) režim řidiče při přepravách dle vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, 

ve znění pozdějších předpisů, 

h) specifika pracovní doby řidičů podle nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná 

úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, 

i) práva a povinnosti řidičů ve vztahu ke kvalifikaci a pravidelným školením řidičů, 

j) technickou způsobilost vozidel, 

k) pravidla silničního provozu, 

l) celní předpisy, 

m) odlišnosti právní úpravy v některých okolních státech, 



n) základy odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla2). 
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2) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 168/1999 Sb., o 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Zvláštní část výuky uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k 

silniční dopravě pro skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E obsahuje výuku zaměřenou na 

a) oprávnění k provozování dopravy, 

b) nařízení Rady (EHS) č. 3118/93, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident 

provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu, 

c) povinnosti podle vzorových smluv pro nákladní dopravu, 

d) význam a obsah dokladů tvořících smlouvu o přepravě, 

e) povolení mezinárodní dopravy, 

f) povinnosti podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)3), 

3 )Vyhláška č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě 

(CMR). 

g) význam a obsah mezinárodních nákladních listů, 

h) přejíždění hranice, 

i) zástupce zasilatelských společností, 

j) zvláštní doklady doprovázející přepravované věci, 

k) Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)4), 

4 )Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

(ADR). 

l) Dohodu o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených 

pro tyto přepravy (ATP)5). 

5 )Vyhláška č. 61/1983 Sb., o Dohodě o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o 

specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP). 

(3) Zvláštní část výuky uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k 

silniční dopravě pro skupiny řidičských oprávnění D, D+E, D1, D1+E obsahuje výuku zaměřenou na 
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a) přepravu zvláštních skupin osob, 

b) bezpečnostní vybavení autobusů, 

c) zádržný bezpečnostní systém, 

d) zatížení vozidla, 

e) nařízení Rady (EHS) č. 684/92 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary 

a autobusy, 

f) nařízení Rady (ES) č. 12/98, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident 

provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu, 

g) nařízení Komise (ES) č. 2121/98, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 

684/92 a (ES) č. 12/98 ohledně dokladů pro přepravu cestujících autokary a autobusy, 

h) Dohodu o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS) včetně 



příloh6), 

6 ) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 9/2003 Sb. m. s. 

i) Úmluvu o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (CVR)7), 

7 ) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 91/2006 Sb. m. s. 

j) jízdní řády veřejné linkové osobní dopravy8), 

8 ) Vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy. 

k) přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu9). 

9 ) Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. 
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Vyhláška č. 156/2008 Sb., 

§ 4 Výuka bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla (K § 47 odst. 6 zákona) 

(1) Společná část výuky bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla pro všechny skupiny 

řidičských oprávnění obsahuje výuku zaměřenou na 

a) ekonomiku a ekologii jízdy, 

b) údržbu a kontroly, 

c) startování a přípravu vozidla před jízdou, 

d) zásady bezpečnosti práce a možná rizika 

(2) Zvláštní část výuky bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla pro skupiny řidičských 

oprávnění C, C+E, C1, C1+E obsahuje výuku zaměřenou na 

a) jízdu s nákladem, 

b) naložení a složení nákladu s ohledem na různé typy nákladu, jako jsou sypké nebo tekuté materiály, 

kontejnery, 

c) upevnění břemen a nákladu, 

a na praktickou část zaměřenou na přípravu vozidla, údržbu, kontrolu, výměnu pneumatik a použití 

zimních řetězů. 

(3) Zvláštní část výuky bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla pro skupiny řidičských 

oprávnění D, D+E, D1, D1+E obsahuje výuku zaměřenou na bezpečnou přepravu osob a praktickou část 

zaměřenou na přípravu vozidla, údržbu, kontrolu, výměnu pneumatik a použití zimních řetězů a naložení 

a vyložení zavazadel. 

Vyhláška č. 156/2008 Sb., 

§ 5 Výuka poskytování služeb a logistiky (K § 47 odst. 6 zákona) 

(1) Společná část výuky poskytování služeb a logistiky pro všechny skupiny řidičských oprávnění 

obsahuje výuku zaměřenou na 

a) úvod do logistiky, 
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b) základní pojmy, 

c) úlohu logistiky a trendy dopravy, 

d) rozhodování v logistice, 

e) řidiče a podnik, 

f) řidiče a zákazníka, 

g) organizaci práce, 



h) reklamy na voze, 

i) logistiku a životní prostředí. 

(2) Zvláštní část výuky poskytování služeb a logistiky pro skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E 

obsahuje výuku zaměřenou na 

a) řidiče a spedici, 

b) struktury distribučních a obchodních řetězců, 

c) skladové dodávky do maloobchodu, přímé dodávky z výroby do prodejen, přímý prodej a zásilkový 

obchod. 

(3) Zvláštní část výuky pro skupiny řidičských oprávnění D, D+E, D1, D1+E obsahuje výuku zaměřenou 

na 

a) řidiče a cestující, chování řidiče, 

b) řešení problémových situací s nepřizpůsobivými cestujícími. 

Vyhláška č. 156/2008 Sb., 

§ 6 Výuka hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu (K § 47 odst. 6 zákona) 

(1) Společná část výuky hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu pro všechny skupiny 

řidičských oprávnění obsahuje výuku zaměřenou na 

a) nároky na přepravu, 

b) zvláštnosti a principy podnikání v dopravě, 
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c) přepravu a přepravní výkony, 

d) dopravní proces, 

e) pracovní podmínky a sociální péči. 

(2) Zvláštní část výuky hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu pro skupiny řidičských 

oprávnění C, C+E, C1, C1+E obsahuje výuku zaměřenou na 

a) hospodářské prostředí silniční nákladní dopravy a organizaci trhu, 

b) vztah silniční dopravy k ostatním druhům dopravy (obchodní soutěž, zasilatelé), 

c) různé dopravní činnosti, jako jsou doprava na zakázku a vnitropodniková doprava, 

d) pomocné dopravní činnosti, 

e) organizaci hlavních dopravních podniků a pomocných dopravních činností, 

f) dopravní specializace, jako jsou přeprava cisternovými vozidly a přeprava s řízenou teplotou, 

g) změny v průmyslu, jako jsou diverzifikace poskytovaných služeb, kombinovaná doprava s železnicí 

nebo subdodávky. 

(3) Zvláštní část výuky hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu pro skupiny řidičských 

oprávnění D, D+E, D1, D1+E obsahuje výuku zaměřenou na 

a) hospodářské prostředí osobní dopravy a organizaci trhu, 

b) vztah silniční osobní dopravy k ostatním druhům osobní dopravy, jako jsou železniční doprava a 

individuální osobní doprava, 

c) různé činnosti související se silniční dopravou, 

d) přejíždění hranic při mezinárodní dopravě, 

e) organizaci hlavních druhů podniků pro silniční osobní dopravu. 
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Vyhláška č. 156/2008 Sb., 

§ 7 Výuka sociálně-právního prostředí v silniční dopravě (K § 47 odst. 6 zákona) 

(1) Společná část výuky sociálně-právního prostředí v silniční dopravě pro všechny skupiny řidičských 

oprávnění obsahuje výuku zaměřenou na 

a) chování podporující příznivý obraz o podniku, 

b) vztah chování řidiče a obrazu o podniku, 

c) kvalitu služby poskytované řidičem, důležitost pro podnik, 

d) různé úlohy řidiče, lidi, se kterými má řidič jednat, 

e) organizaci práce, 

f) obchodní a finanční následky právního sporu, 

g) práva a povinnosti řidičů při školení. 

(2) Zvláštní část výuky sociálně-právního prostředí v silniční dopravě pro skupiny řidičských oprávnění C, 

C+E, C1, C1+E obsahuje výuku zaměřenou na 

a) živnosti, 

b) přepravní doklady, 

c) mezinárodní smlouvy o silniční dopravě, 

d) spedici. 

(3) Zvláštní část výuky sociálně-právního prostředí v silniční dopravě pro skupiny řidičských oprávnění D, 

D+E, D1, D1+E obsahuje výuku zaměřenou na 

a) přepravu zvláštních skupin cestujících, 

b) zádržné bezpečnostní systémy, 

c) zatížení vozidla. 
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Vyhláška č. 156/2008 Sb., 

§ 8 Výuka zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích (K § 47 odst. 6 

zákona) 

Výuka zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu je zaměřena na 

a) nebezpečí silničního provozu a pracovní úrazy, 

b) druhy pracovních úrazů v odvětví dopravy, 

c) statistiky nehod v silničním provozu, 

d) vliv nákladních automobilů a autobusů na rizika pracovních úrazů, 

e) zdravotní, materiální a finanční důsledky pracovních úrazů, 

f) schopnost zabránit ohrožení zdraví, 

g) ergonomické zásady, 

h) pohyby a polohy představující nebezpečí, 

i) tělesnou zdatnost, 

j) bezpečnost při manipulaci s nákladem, 

k) ochranné pomůcky, 

l) tělesnou a duševní způsobilost a péči o ni, 

m) zásady zdravé a vyvážené výživy, 

n) účinky alkoholu, drog nebo jiných návykových látek a léků, které mohou ovlivnit chování nebo 



psychický nebo zdravotní stav, 

o) symptomy, příčiny a účinky únavy a stresu, 

p) podstatnou úlohu základního pracovního a odpočinkového cyklu. 
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Vyhláška č. 156/2008 Sb., 

§ 9 Výuka prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích (K § 47 odst. 

6 zákona) 

Výuka prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích je zaměřena na 

a) schopnost posoudit nouzové situace, 

b) chování při mimořádných událostech, 

c) hodnocení situace, označení místa nehody, vyhnutí se komplikacím při nehodě, 

d) přivolání pomoci, pomoc obětem a poskytnutí první pomoci, 

e) reakci na výskyt požáru, evakuaci spolucestujících nákladního automobilu nebo cestujících autobusu, 

f) zajištění bezpečnosti pro všechny cestující, 

g) reakci v případě agresivního chování ostatních účastníků provozu, 

h) základní zásady sestavení zprávy o nehodě, zápisy, foto, tlumočníka, 

i) preventivní opatření k zabránění kriminalitě a ilegální imigraci, obecné informace, důsledky pro řidiče, 

právní předpisy o odpovědnosti dopravce, 

j) rozbor dopravních nehod, 

k) dopravní psychologii. 

Vyhláška č. 156/2008 Sb., 

§ 10 Obsah výcviku v rámci vstupního školení (K § 47 odst. 6 zákona) 

(1) Výcvik je zaměřen na praktickou aplikaci znalostí o řízení vozidla, které jsou předmětem výuky. 

Procvičuje se ovládání vozidla na různém povrchu vozovky, za různých povětrnostních podmínek a řízení 

za snížené viditelnosti. Procvičuje se správná reakce řidiče při neobvyklých a krizových situacích, které 

mohou nastat v provozu na pozemních komunikacích, brzdění cílené a krizové, rozjezdy a řazení 

rychlostních stupňů v extrémních podmínkách. 23 

(2) Pro skupiny řidičského oprávnění C+E a D+E a podskupiny řidičského oprávnění C1+E a D1+E je 

povinnou součástí výcviku procvičování spojování soupravy, kontroly propojení, zajištění odstavených 

přívěsů a návěsů a jízdy vpřed a vzad v zúženém profilu vozovky. 

(3) Při výcviku v rámci vstupního školení musí být vlastnímu řízení vozidla věnováno 10 hodin v 

základním rozsahu a 20 hodin v rozšířeném rozsahu. 

(4) Doba řízení pro skupinu řidičského oprávnění C+E a podskupinu řidičského oprávnění C1+E musí být 

minimálně 60 % s návěsem nebo přívěsem a pro skupiny řidičského oprávnění D+E a podskupinu 

řidičského oprávnění D1+E minimálně 20 % s přívěsem. 

(5) Výcvik řidičů skupin řidičského oprávnění C a C+E a podskupin řidičského oprávnění C1 a C1+E je 

zaměřen na 

a) jízdu v běžném provozu, 

b) jízdu po dálnici nebo pozemní komunikaci o více jízdních pruzích v jednom směru jízdy, 

c) zajíždění k nakládací rampě, 

d) jízdu s nákladem, 



e) jízdu na velkém klesání a stoupání, 

f) nácvik správného jednání v jednotlivých rizikových situacích, jako jsou intenzivní brzdění, objíždění 

překážky nebo náhlá změna směru jízdy. 

Výcvik musí být prováděn tak, aby nemohlo dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích. 

(6) Výcvik řidičů skupiny řidičských oprávnění D, D+E a podskupiny řidičských oprávnění D1, D1+E je 

zaměřen na 

a) jízdu v běžném provozu, 

b) jízdu po dálnici nebo pozemní komunikaci o více jízdních pruzích v jednom směru jízdy, 

c) jízdu s cestujícími, 

d) jízdu na velkém klesání a stoupání, 

e) nácvik správného jednání v jednotlivých rizikových situacích, jako jsou intenzivní brzdění, objíždění 

překážky nebo náhlá změna směru jízdy. 
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Výcvik musí být prováděn tak, aby nemohlo dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích. 

(7) Výcvikem na řidičském trenažéru lze nahradit 4 hodiny výcviku v základním rozsahu a 8 hodin 

výcviku v rozšířeném rozsahu. Řidičský trenažér musí splňovat podmínky pro čtvrtou skupinu řidičských 

trenažérů podle přílohy č. 4 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k 

řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

§ 48 

Pravidelné školení 

(1) Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné 

školení se provádí formou výuky. 

Pravidelné školení je pouze teoretické (výuka). Témata školení odpovídají tématům uvedeným v § 47 

odst. 1. Podrobnou náplň a osnovu výuky stanoví prováděcí právní předpis. Po pravidelném školení 

nenásleduje již žádná zkouška. 

(2) Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data 

vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. 

Pravidelné školení probíhá v pětiletých cyklech. 

Řidiči, kterým se vydává průkaz profesní způsobilosti podle bodů 1, 3, 4 a 5 přechodných ustanovení 

článku II zákona č. 374/2007 Sb., se budou pravidelnému školení podrobovat od 1. dubna 2008. 

povinnost podrobit se vstupnímu školení se na ně nevztahuje (bod 7 přechodných ustanovení). 

7. Řidiči, kterým bude vydán průkaz profesní způsobilosti řidiče podle bodů 1, 3, 4 a 5, se podrobí 

pravidelnému školení podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. Povinnost podrobit se vstupnímu školení podle tohoto zákona se na ně nevztahuje. 

(3) Držitel platného dokladu osvědčujícího profesní způsobilost řidiče, vydaného jiným členským státem 

Evropské unie podle předpisu Evropských společenství6b), kterému byl povolen na území České 

republiky trvalý nebo přechodný pobyt, nebo který začal vykonávat závislou práci nebo podnikat podle § 

46 odst. 2, se zúčastní pravidelného školení v rozsahu 35 hodin do data uplynutí platnosti tohoto 

dokladu. Pokud do tohoto 



6b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci 

a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně 

nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS. 25 

data uplyne méně než 5 let, neuplatní se rozsah ročního kurzu podle odstavce 2. Stanoví se kritéria 

zdokonalování odborné způsobilosti v rámci pravidelného školení pro osoby, kterým jiný členský stát 

vydal průkaz profesní způsobilosti a jako občané EU získají v ČR trvalý pobyt nebo přechodný pobyt. U 

občanů třetích států v případě, kdy jako držitelé platného průkazu jiného členského státu EU začnou 

vykonávat závislou práci pro zaměstnavatele usazeného v ČR nebo zde sami začnou podnikat. Takové 

osoby se musí podrobovat povinnému školení podle tohoto zákona. Rozsah školení je stanoven na 35 

hodin s tím, že se počítá vždy do konce platnosti průkazu vydaného jiným členským státem EU a uplatní 

se v plném rozsahu i v případě, kdy školení bude probíhat po dobu kratší než 5 let. Potom se neuplatní 

rozdělení do dílčích ročních kurzů po 7 hodinách. 

(4) Řidič, který se zúčastnil pravidelného školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, 

C1+E, C a C+E a který řídí vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, 

D1+E, D nebo D+E, a naopak, nemusí absolvovat nové pravidelné školení pro tyto další skupiny nebo 

podskupiny. 

Pravidelné školení je univerzální (na rozdíl od vstupního školení). 

(5) Učební osnovu pravidelného školení, obsah výuky a nejvyšší počet účastníků kurzu pravidelného 

školení stanoví prováděcí právní předpis. 

Vyhláška č. 156/2008 Sb., 

§ 11 Pravidelné školení (K § 48 odst. 5 zákona) 

(1) Učební osnova pravidelného školení navazuje na učební osnovu vstupního školení podle § 47 zákona, 

která je doplněna o aktuální témata. 

(2) Obsah výuky v rámci pravidelného školení je doplňován o aktuální témata z oblastí: 

a) pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi, 

b) dopravní předpisy jiných států, 

c) teorie zásad bezpečné jízdy, 

d) defenzivní přístup k řízení motorových vozidel, 

e) technika současných motorových vozidel, 

f) vliv pneumatik na bezpečnost, 

g) převzetí nákladu, naložení, upevnění a předání, 

h) základní znalosti s manipulací nebezpečného zboží, 
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i) mezinárodní doprava, 

j) ekonomika provozu v návaznosti na oblasti uvedené v písmenech c) a f). 

(3) Nejvyšší počet účastníků kurzu pravidelného školení je 30 osob. 

§ 49 

Provozovatel školicího střediska 

(1) Výuku a výcvik provádí fyzická nebo právnická osoba, které je udělena akreditace k provozování této 

činnosti krajským úřadem příslušným podle jejího místa podnikání nebo sídla (dále jen "provozovatel 

školicího střediska"). 



Nelze udělit akreditaci pouze k jedné z forem školení podle § 46 odst. 1. Akreditace musí vždy zahrnovat 

jak vstupní, tak pravidelné školení. Místní příslušnost krajského úřadu zákon výslovně neupravuje, odvíjí 

se od místa podnikání nebo sídla žadatele o akreditaci. 

(2) Krajský úřad udělí žadateli akreditaci k provozování výuky a výcviku na základě písemné žádosti, 

prokáže-li žadatel, že 

a) je držitelem živnostenského oprávnění, 

b) splňuje další požadavky podle tohoto zákona a 

c) zaplatil správní poplatek. 

Krajský úřad rozhodne ve správním řízení. Pokud žadatel splní podmínky stanovené tímto zákonem a 

není překážka ve smyslu § 52 odst. 2, má žadatel na udělení akreditace právní nárok. 

§ 52, odst. (2) : 

O udělení akreditace k provozování výuky a výcviku může provozovatel, kterému byla akreditace k 

provozování výuky a výcviku odňata podle odstavce 1 písm. a), znovu požádat krajský úřad nejdříve po 

uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí akreditace k provozování výuky a výcviku. 

K písmenu a): 

Zákon nestanoví, k jaké podnikatelské činnosti je živnostenské oprávnění uděleno. Žadatel o akreditaci 

tedy nemusí být držitelem registrace k provozování autoškoly ani živnostenského oprávnění k 

provozování autoškoly. 

K písmenu c): 

Poplatek činí podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 3 000 

Kč. 

(3) Akreditace k provozování výuky a výcviku je nepřevoditelná a nepřechází na právního nástupce. 
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Právní nástupce by tedy musel žádat o novou akreditaci, pokud by chtěl v provozování školicího střediska 

pokračovat. 

§ 50 

Další požadavky pro udělení akreditace 

(1) Žadatel o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku musí 

a) mít vytvořen písemný plán pro zajištění výuky a výcviku, ve kterém vymezí organizaci a rozsah výuky 

a výcviku, včetně nejvyššího počtu účastníků v jednotlivých kurzech, jednotlivé výukové předměty a 

způsob provádění výuky a výcviku, včetně odpovídajících učebních materiálů, 

Plán výuky a výcviku musí splňovat požadavky tohoto zákona, stanovené zejména v § 47 a 48 a být v 

souladu s prováděcí vyhláškou. V případech, kdy bude uvedeno pouze rámcové rozpětí nebo možnost 

variant, bude nutné kreativně rozpracovat plán do podrobností tak, aby jeho obsah naplňoval účel 

zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. 

b) mít seznam lektorů, jejichž prostřednictvím zajistí po zahájení provozování školícího střediska výuku a 

výcvik, s uvedením jejich jmen, příjmení a odborných předpokladů pro výuku a výcvik, kteří 

1. jsou uvedeni v § 22 písm. a), b), c) a e), jedná-li se o předměty spadající do zdravotních rizik a jejich 

předcházení, nebo 

2. mají střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech souvisejících se silniční dopravou a 5 let praxe v 

oblasti silniční dopravy, nebo vyšší odborné vzdělání v oborech souvisejících se silniční dopravou a 4 roky 



praxe v oblasti silniční dopravy, nebo vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oblasti silniční dopravy, 

jedná-li se o ostatní předměty, 

3. splňují podmínky podle § 21 odst. 3, jedná-li se o provádění výcviku, (dále jen "odborně způsobilé 

osoby"), 

K bodu 1 : 

Výuku znalostí zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích jsou 

oprávněni provádět pouze: 

a) lékaři, 

b) vyšší zdravotničtí pracovníci v oborech činnosti diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská 

sestra a diplomovaná porodní asistentka, 
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c) střední zdravotničtí pracovníci v oborech činnosti zdravotnický záchranář, všeobecná sestra, dětská 

sestra, porodní asistentka, zdravotní sestra, ženská sestra a sestra pro intenzivní péči, 

d) učitelé odborných předmětů v oboru ošetřovatelství na středních a vyšších zdravotnických školách, 

K bodu 3 : 

Podmínky § 21 odst. 3 : 

(3) Provádět výcvik může osoba, která 

a) splňuje podmínky uvedené v odstavci 2 písm. a) až e), a 

b) je držitelem řidičského oprávnění skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění, k jehož získání 

provádí výcvik nejméně tři roky. 

§ 21, odst. (2) : 

Držitelem profesního osvědčení může být osoba, která 

a) má ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, nebo jde-li o učitele výcviku v řízení 

vozidla nebo výuky praktické údržby vozidla, ukončené střední vzdělání strojního nebo dopravního oboru, 

b) dosáhla věku 24 let, 

c) se s kladným výsledkem podrobila dopravně psychologickému vyšetření; dopravně psychologické 

vyšetření provádějí fyzické osoby, které poskytují služby v oboru psychologického poradenství podle 

zvláštního právního předpisu 2b) nebo právnické osoby, u kterých je dopravně psychologické poradenství 

předmětem činnosti, (dále jen "dopravní psycholog"), 

d) absolvovala základní školení a zkouškou prokázala znalosti předpisů o provozu na pozemních 

komunikacích, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o získávání a zdokonalování 

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a znalosti ovládání a údržby vozidla, řízení vozidla a 

zásad bezpečné jízdy vozidla, včetně vozidla konstrukčně přizpůsobeného tělesně postižené osobě; jde-li 

o výuku předpisů o provozu na pozemních komunikacích a teorii řízení a zásad bezpečné jízdy, musí mít 

osoba řidičské oprávnění k řízení vozidel té skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, k jejímuž 

získání provádí výuku, 

e) která nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a které v 

posledních třech letech nebyl takový trest uložen. 

c) mít právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování výuky, 

Zákon nevyžaduje právní vztah určité kvality ani kvantity. Prokazatelná musí být skutečnost, že v 

nebytových prostorách s vybavením bude zajištěn řádný průběh školení ve všech jeho částech a že právo 



k užívání bude mít žadatel o akreditaci po celou dobu provozování školicího střediska. 
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d) mít právo k užívání výcvikových vozidel nezbytných pro poskytování výcviku a 

Platí v zásadě totéž, co v komentáři k písmenu c). 

e) mít vytvořen kontrolní systém pro sledování souladu poskytování výuky a výcviku s plánem podle 

písmene a). 

Zákon neklade na kontrolní systém konkrétní požadavky; zásadní je, že bude funkční a bude zaručovat 

řádné provozování školicího střediska. 

(2) Na použití výcvikového vozidla při výcviku se obdobně použijí § 9 a 10. 

§ 9 

(1) V autoškole lze při výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění provozovat výcvikové vozidlo, 

a) které svojí konstrukcí a technickým stavem odpovídá požadavkům stanoveným zvláštním právním 

předpisem, 2) 

b) které je vybaveno dvojím zařízením schváleného provedení podle zvláštního právního předpisu 2) 

umožňujícím ovládání spojky a provozní brzdy vozidla, popřípadě akcelerátoru; u vozidla s automatickou 

převodovkou postačí dvojí zařízení pro ovládání provozní brzdy vozidla; jedná-li se o traktor, musí být v 

jeho kabině navíc umístěno další sedadlo pro učitele výcviku, jehož umístění a provedení musí být 

schváleno podle zvláštního právního předpisu, 2) jedná-li se o motocykl, musí být kromě dvojího zařízení 

umožňujícího ovládání spojky a provozní brzdy vybaven dvojím řízením schváleného provedení podle 

zvláštního právního předpisu, 2) nebo elektronickým zařízením umožňujícím komunikaci učitele s žákem 

a ovládání zapalování motocyklu, 

c) které je vybaveno doplňkovým vnitřním zrcátkem, pokud je pro daný typ vozidla předepsáno, 

d) které bylo pro účely výuky a výcviku schváleno obecním úřadem obce s rozšířenou působností. 

(2) Druhy výcvikových vozidel pro výuku, výcvik a závěrečné zkoušky k získání jednotlivých skupin a 

podskupin řidičského oprávnění a jejich technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2. 

(3) V autoškole lze použít jako výcvikové vozidlo konstrukčně přizpůsobené tělesně postižené osobě, 

které není výcvikovým vozidlem. 

§ 10 

(1) Výcvikové vozidlo schvaluje pro jeho použití k výcviku v autoškole úřad příslušný pro registraci 

silničního motorového vozidla podle zvláštního zákona. 2) Úřad schválí výcvikové vozidlo na základě 

písemné žádosti provozovatele vozidla. 

(2) Žádost musí obsahovat 

a) obchodní firmu, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, je-li žadatelem 

právnická osoba, nebo jméno, příjmení, trvalý pobyt a datum narození fyzické osoby, je-li žadatelem 

fyzická osoba, 

b) tovární značku vozidla, 

c) rok výroby vozidla, 
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d) registrační značku vozidla. 

(3) Žádost musí být doložena 

a) dokladem o technické prohlídce vozidla, 2) pokud od zaregistrování vozidla uplynula doba delší než 1 



rok, 

b) písemným souhlasem vlastníka vozidla, není-li vlastník žadatelem, 

c) technickým průkazem silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, 

d) osvědčením o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, 

e) doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů. 

(4) Úřad po schválení vozidla k výcviku provede úřední záznam do technického průkazu vozidla s textem 

"Schváleno jako výcvikové vozidlo", vydá nové osvědčení o registraci silničního motorového a přípojného 

vozidla, ve kterém zaznamená změnu užívání vozidla do části "Jiné záznamy" a na tabulku státní 

poznávací značky vozidla vyznačí nálepkou termín příští pravidelné technické prohlídky a měření emisí. 

2) 

(5) Provozovatel vozidla je povinen před vyřazením výcvikového vozidla z výcviku písemně oznámit 

příslušnému úřadu změnu užívání vozidla. Oznámení musí být doloženo písemným souhlasem vlastníka 

vozidla, není-li vlastník žadatelem. 

(6) Při vyřazení vozidla z výcviku vyznačí úřad změnu užívání vozidla způsobem uvedeným v odstavci 4. 

(3) Obory související se silniční dopravou v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího 

odborného vzdělání stanoví prováděcí právní předpis. 

Vyhláška č. 156/2008 Sb., 

§ 12 Obory související se silniční dopravou (K § 50 odst. 3 zákona) 

Obory související se silniční dopravou v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího 

odborného vzdělání jsou uvedeny v příloze č. 3. 
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§ 51 

Povinnosti provozovatele školicího střediska 

(1) Provozovatel školicího střediska je povinen 

a) provádět výuku a výcvik podle plánu pro zajištění výuky a výcviku, 

Porušení povinnosti provádět výuku a výcvik podle stanoveného plánu je správním deliktem, za který 

může krajský úřad uložit pokutu až do 1 000 000 Kč. 

b) zajistit provádění výuky a výcviku prostřednictvím odborně způsobilých osob, 

c) zajistit provádění výuky a výcviku prostřednictvím výcvikových vozidel podle § 9 a 10, 

Porušení těchto povinností je sankcionováno stejně, jako v písmenu a). 

d) po celou dobu provozování své činnosti mít právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného 

pro poskytování výuky a mít tyto prostory a vybavení po celou dobu k dispozici, 

e) po celou dobu provozování své činnosti mít právo k užívání výcvikových vozidel nezbytných pro 

poskytování výcviku a mít tato vozidla po celou dobu k dispozici, 

f) postupovat v souladu s kontrolním systémem pro sledování souladu poskytování výuky a výcviku s 

plánem pro zajištění výuky a výcviku, 

g) vést evidenci o uskutečněné výuce a výcviku, včetně seznamu účastníků, a 

Porušení této povinnosti je správním deliktem, za který může krajský úřad udělit provozovateli školicího 

střediska pokutu až do 100 000 Kč. 

h) zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a 



pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle jeho místa podnikání nebo sídla. 

Porušení této povinnosti je správním deliktem, za který může krajský úřad udělit provozovateli školicího 

střediska pokutu až do 100 000 Kč. 

(2) Provozovatel školicího střediska je povinen oznámit krajskému úřadu změny údajů rozhodných pro 

udělení akreditace a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne, kdy k nim došlo. 

Porušení této povinnosti je správním deliktem, za který může krajský úřad udělit provozovateli školicího 

střediska pokutu až do 100 000 Kč. 
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(3) Provozovatel školicího střediska je povinen vydat bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil výuku 

a výcvik v tomto středisku, potvrzení o rozsahu a obsahu absolvované výuky a výcviku a datu ukončení 

výuky a výcviku. 

Potvrzení o absolvovaném školení slouží jako podklad k přihlášení ke zkoušce po absolvovaném vstupním 

školení, respektive při podání žádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče po absolvovaném 

pravidelném školení. Porušením této povinnosti se provozovatel školicího střediska dopustí správního 

deliktu, za který může krajský úřad uložit pokutu do výše 10 000 Kč. 

(4) Provozovatel školicího střediska je povinen uznat výuku a výcvik v rozsahu uvedeném v potvrzení 

podle předchozího odstavce, kterému se řidič podrobil u jiného provozovatele školicího střediska. U 

vstupního školení provozovatel školicího střediska uzná výuku a výcvik podle věty první pouze pokud od 

ukončení předcházející výuky a výcviku neuplynuly více než 3 měsíce. 

Pro uznání absolvovaného pravidelného školení se nestanovují žádné omezující lhůty. Relevantní je 

rozsah pravidelného školení, vymezený v § 48 odst. 2. 

§ 48, odst. (2): 

Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání 

průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. 

(5) Vzor potvrzení o absolvované výuce a výcviku a datu ukončení výuky a výcviku ve školicím středisku 

stanoví prováděcí právní předpis. 

Vyhláška č. 156/2008 Sb., 

§ 13 (K § 51 odst. 5 zákona) 

(1) Vzor potvrzení o absolvované výuce a výcviku v rámci vstupního školení stanoví příloha č. 4. Součástí 

tohoto potvrzení je i výpis s uvedením rozsahu absolvované výuky podle jednotlivých předmětů a 

výcviku. 

(2) Vzor potvrzení o absolvování pravidelného školení stanoví příloha č. 5. 
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§ 52 

Odnětí akreditace k provozování výuky a výcviku 

(1) Krajský úřad rozhodne o odejmutí akreditace k provozování výuky a výcviku, jestliže provozovatel 

školicího střediska 

a) opakovaně nebo hrubým způsobem porušil povinnosti stanovené tímto zákonem, 



K opakovanému porušení dochází již při druhém porušení. Zákon výslovně nestanoví, co se rozumí 

hrubým způsobem porušení, vyhodnocení takových skutečností se ponechává krajskému úřadu. Odnětí 

akreditace fakticky plní funkci ochranného opatření. 

b) přestal splňovat podmínku k udělení akreditace podle § 49 odst. 2 písm. a), nebo 

Opatření se týká situace, kdy provozovatel školicího střediska přestane být držitelem živnostenského 

oprávnění. 

c) požádal o odnětí akreditace. 

Takové žádosti musí krajský úřad vždy vyhovět, i v tomto případě musí vydat rozhodnutí o odnětí 

akreditace. 

(2) O udělení akreditace k provozování výuky a výcviku může provozovatel, kterému byla akreditace k 

provozování výuky a výcviku odňata podle odstavce 1 písm. a), znovu požádat krajský úřad nejdříve po 

uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí akreditace k provozování výuky a výcviku. 

Lhůta tří let se počítá od právní moci rozhodnutí o odnětí akreditace podle odstavce 1 písm. a). Pokud 

došlo k odnětí akreditace podle odst. 1 písm. b), žádná omezující lhůta se neuplatní. 

§ 52a Podmínky přijetí k výuce a výcviku 

(1) Provozovatel školicího střediska může přijmout k výuce a výcviku v rámci vstupního školení pouze 

osobu, která 

a) podá písemnou přihlášku, 

b) je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny nebo se účastní výuky a výcviku 

k získání řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny. 

Při praktickém výcviku nesmí být opomenuta věta druhá odstavce 2 § 47. 

§ 47, odst. 2, věta druhá 

Výcviku se může podrobit pouze řidič, který již je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo 

podskupiny. 
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Přijetím osoby, která nesplňuje zákonné podmínky do výuky a výcviku v rámci vstupního školení se 

provozovatel dopustí správního deliktu, za který mu může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč. 

(2) Pro přijetí osoby k výuce v rámci pravidelného školení platí podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a). 

Žadatel o přijetí k výuce v rámci pravidelného školení dále musí být držitelem řidičského oprávnění 

příslušné skupiny nebo podskupiny a průkazu profesní způsobilosti řidiče. 

V případě pravidelného školení musí být osoba přijatá do výuky a výcviku držitelem průkazu profesní 

způsobilosti řidiče. Přijetím osoby, která nesplňuje zákonné podmínky do výuky a výcviku v rámci 

pravidelného školení se provozovatel dopustí správního deliktu, za který mu může být uložena pokuta až 

do výše 1 000 000 Kč. 

§ 52b Zkouška 

(1) Písemnou žádost o vykonání zkoušky podává řidič u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

příslušného podle místa podnikání nebo sídla provozovatele školicího střediska, u něhož ukončil výuku a 

výcvik v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. 

Ke zkoušce se absolvent vstupního školení přihlašuje sám. Souvisí to mimo jiné s tím, že zkouška je 

pouze teoretická a není třeba součinnosti provozovatele školicího střediska (poskytnutí vozidel). Pro 

žádost není stanoven zvláštní formulář nebo vzor. Ze žádosti musí být patrno, kdo žádost podává, musí 



tedy obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště. Zkoušky provádí obecní úřad 

obce s rozšířenou působností příslušný podle místa podnikání nebo sídla provozovatele školicího 

střediska. 

Pokud se žadatel podroboval vstupnímu školení u více provozovatelů školicích středisek, je místní 

příslušnost odvozena od posledního z nich. 

Po pravidelném školení žádná zkouška není. 

(2) Žadatel o vykonání zkoušky musí doložit, že 

a) absolvoval výuku a výcvik v rámci vstupního školení v plném rozsahu a doplňující výuku, stanoví-li tak 

tento zákon, 

Potvrzení o absolvování vstupního školení se vydává podle § 51, odst. 3. 

§ 51, odst. (3): 

Provozovatel školicího střediska je povinen vydat bez zbytečného prodlení řidiči, který ukončil výuku a 

výcvik v tomto středisku, potvrzení o rozsahu a obsahu absolvované výuky a výcviku a datu ukončení 

výuky a výcviku. 
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b) zaplatil správní poplatek, 

Správní poplatek činí 700 Kč. (Položka č. 28 sazebníku zákona o správních poplatcích). 

c) je občanem 

1. členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo 

2. členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 

185 dnů, nebo 

3. jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele usazeného 

na území České republiky nebo podniká na území České republiky a 

Uvedené skutečnosti budou zpravidla dokládány průkazem totožnosti, případně pracovní smlouvou, 

živnostenským listem apod. V zásadě platí, že prokázat tyto skutečnosti může žadatel jakýmkoliv 

věrohodným způsobem. 

d) je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny. 

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu písemně sdělí žadateli místo, 

datum a čas konání zkoušky. Zkouška se musí konat nejpozději do 30 dnů po doručení žádosti o 

vykonání zkoušky a doložení všech skutečností podle odstavce 2 obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, nejdříve však pátý pracovní den ode dne sdělení místa, data a času konání zkoušky podle 

věty první. 

Lhůty se počítají od okamžiku, kdy je přihláška ke zkoušce podána bez vad. 

(4) Zkouška se provádí písemnou formou a ověřuje znalosti ve všech oblastech výuky uvedených v § 47 

odst. 1. 

Písemnou zkouškou se rozumí jakákoli zkouška, která není ústní. Takovou zkouškou je i zkouška testem, 

konaná pomocí výpočetní techniky 

(5) Zkoušku provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím zkušebního komisaře 

podle § 33 odst. 2. Na zkušebního komisaře se vztahuje ustanovení § 33 odst. 4 a 5 a § 34 až 37 

obdobně. 

§ 33, odst. 2) : 



Pro provádění zkoušek určí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zkušebního komisaře, 

kterým může být pouze zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu, který je současně držitelem 

platného průkazu zkušebního komisaře vydaného podle tohoto zákona. 

§ 33, odst. 4) a 5): 

(4) V případě, kdy jsou při výkonu státního dozoru nebo vrchního státního dozoru při provádění zkoušek 

u zkušebního komisaře nebo vojenského zkušebního komisaře zjištěny tak závažné 
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nedostatky, pro které nemohou být zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění tímto 

zkušebním komisařem dokončeny, dokončí tyto zkoušky jiný držitel průkazu zkušebního komisaře. 

(5) Provádění činnosti zkušebního komisaře je neslučitelné s podnikáním nebo jiným druhem výdělečné 

činnosti v oblasti provozování autoškol. 

§ 34 

Průkaz zkušebního komisaře 

(1) O vydání průkazu zkušebního komisaře rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen 

"ministerstvo"). Ministerstvo vydá průkaz zkušebního komisaře na základě písemné žádosti, prokáže-li 

žadatel, že 

a) je starší 25 let, 

b) má ukončeno střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, 

c) je držitelem řidičského oprávnění skupiny nebo podskupiny, k jejímuž získání bude žadatele o získání 

řidičského oprávnění zkoušet nejméně 5 let, 

d) absolvoval základní školení pro zkušební komisaře a zkouškou prokázal znalosti předpisů o provozu na 

pozemních komunikacích, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a znalosti ovládání a údržby vozidla, 

řízení vozidla a bezpečné jízdy, 

e) nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a že mu v 

posledních pěti letech nebyl takový trest uložen. 

(2) Základní školení žadatelů o vydání průkazu zkušebního komisaře a zkoušky provádí ministerstvo. 

Ministerstvo může na základě výsledku výběrového řízení provedeného podle zvláštního právního 

předpisu 3a) pověřit prováděním základního školení právnickou osobu. 

(3) Učební osnovu základního školení, způsob provádění a organizování zkoušky stanoví prováděcí 

předpis. 

§ 35 

(1) Průkaz zkušebního komisaře se vydává na pět let. 

(2) Průkaz zkušebního komisaře musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození držitele, rozsah 

oprávnění k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, přidělené osobní číslo 

zkušebního komisaře a číslo přiděleného razítka, sérii a číslo průkazu, datum vydání (prodloužení) a dobu 

jeho platnosti. 

(3) Ministerstvo vede evidenci o vydaných průkazech zkušebního komisaře v rozsahu údajů uváděných v 

průkazu. 

(4) Vzor průkazu zkušebního komisaře stanoví prováděcí předpis. 

§ 36 



(1) Ministerstvo prodlouží platnost průkazu zkušebního komisaře na základě písemné žádosti držitele o 

další tři roky, prokáže-li žadatel, že absolvoval zdokonalovací školení pro zkušební komisaře a 

přezkoušení. 
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(2) Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře a jejich přezkoušení provádí ministerstvo. Ministerstvo 

může na základě výsledku výběrového řízení provedeného podle zvláštního právního předpisu 3a) pověřit 

prováděním zdokonalovacího školení zkušebních komisařů právnickou osobu. 

(3) Pokud se zkušební komisař nezúčastní zdokonalovacího školení a přezkoušení po dobu delší než jeden 

rok od ukončení platnosti průkazu zkušebního komisaře, musí opětovně absolvovat základní školení pro 

zkušební komisaře a složit zkoušku. 

(4) Učební osnovu zdokonalovacího školení zkušebních komisařů, rozsah přezkoušení a způsob jeho 

organizování stanoví prováděcí předpis. 

§ 37 

(1) Ministerstvo rozhodne o odejmutí průkazu zkušebního komisaře, jestliže zkušební komisař hrubým 

způsobem porušil povinnosti zkušebního komisaře stanovené tímto zákonem nebo pozbyl podmínky, za 

kterých byl průkaz zkušebního komisaře vydán. V případě, že dojde k odnětí průkazu zkušebního 

komisaře vojenskému zkušebnímu komisaři, oznámí tuto skutečnost ministerstvo Vojenské policii. 

(2) Žádost o opětovné vydání průkazu zkušebního komisaře může žadatel podat nejdříve za tři roky po 

odnětí průkazu zkušebního komisaře. 

(6) Jestliže řidič při zkoušce neuspěl, může zkoušku opakovat nejvýše třikrát. Opakovaná zkouška může 

být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne konání předchozí zkoušky. Neuspěje-li řidič při 

druhé opakované zkoušce, musí se podrobit opakované výuce z předmětu, ve kterém neprospěl, a 

zkoušce. Neuspěje-li řidič ani při zkoušce podle věty třetí, je povinen se zúčastnit nového vstupního 

školení v plném rozsahu. Zkoušky podle věty druhé a třetí musí řidič složit nejpozději do 1 roku ode dne 

konání první zkoušky, jinak se musí podrobit novému vstupnímu školení v plném rozsahu. 

Rovněž v případě opakovaných zkoušek platí odstavce 1 2 o přihlášení ke zkoušce a doložení 

předepsaných skutečností. Pro stanovení termínu i zde platí odstavce 3 až 5. 

(7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který provedl zkoušku, vydá žadateli bez zbytečného 

odkladu po vyhodnocení výsledků zkoušky písemné potvrzení o vykonání zkoušky a vyznačí v něm její 

výsledek. 

Potvrzení je dokladem o tom, že zkouška proběhla a o jejím výsledku. Vydává se i v případě, že žadatel 

neuspěl. Potvrzení o úspěšném absolvování zkoušky slouží jako podklad při podání žádosti o vydání 

průkazu profesní způsobilosti řidiče podle § 52c odst. 2 písm. a); nepůjde-li o případ podle § 52c odst. 3. 

(8) Obsah, rozsah a způsob provádění zkoušky a hodnocení jejích výsledků a vzor potvrzení o vykonání 

zkoušky stanoví prováděcí právní předpis. 
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Vyhláška č. 156/2008 Sb., 

§ 14 Zkouška z profesní způsobilosti řidičů (K § 52b odst. 8 zákona) 

(1) Zkouška z profesní způsobilosti řidičů se provádí písemným testem za pomoci výpočetní techniky. 

Test je sestavován náhodným výběrem jednotlivých zkušebních otázek. 

(2) Test se skládá z 80 otázek rozdělených do 8 skupin podle tematických okruhů výuky v rámci 



vstupního školení uvedených v § 47 odst. 1 zákona. Každá skupina se skládá z 10 otázek. Každé otázce 

jsou přiřazeny možné 3 odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Každá správná odpověď je hodnocena 1 

bodem. 

(3) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. K hodnocení stupněm 

„prospěl“ je třeba získání 7 bodů v rámci každé skupiny otázek. Vzor protokolu o zkoušce je uveden v 

příloze č. 6. 

(4) Vzor potvrzení o vykonání zkoušky je uveden v příloze č. 7. 

(5) Pokud řidič neovládá dostatečně nebo vůbec jazyk, ve kterém je konána zkouška, může zkoušku 

složit za přítomnosti tlumočníka ustanoveného podle zvláštního zákona10). Tlumočníka si zajistí žadatel 

na vlastní náklady. 

(6) Na vykonání zkoušky se stanoví doba 90 minut. 
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§ 52c Průkaz profesní způsobilosti řidiče 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého nebo přechodného pobytu řidiče 

na území České republiky, nebo nemá-li řidič trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky, 

podle sídla nebo místa podnikání řidiče nebo jeho zaměstnavatele, vydá řidiči na písemnou žádost průkaz 

profesní způsobilosti řidiče. 

Průkaz je dokladem profesní způsobilosti řidiče v rámci celé Evropské unie. Základní podmínkou k vydání 

průkazu je písemná žádost o jeho vydání. Zákonodárce upustil od dřívějšího názvu osvědčení profesní 

způsobilosti řidiče, opomněl jej však nahradit novým názvem průkaz profesní způsobilosti řidiče ve všech 

ustanoveních. (Osvědčení profesní způsobilosti řidiče se tak nadále vyskytuje v § 53 odst. 2 tohoto 

zákona, v příloze k zákonu o silničním provozu a v § 22 zákona o přestupcích). Změna názvu dokladu se 

jeví jako nevhodná i s ohledem na ustanovení přílohy II směrnice 2003/59/ES, ve znění směrnice 

2004/66/ES, podle které bude český název osvědčení profesní způsobilosti řidiče vytištěn na pozadí 

všech průkazů vydaných jinými členskými státy EU než Českou republikou. 

(2) Žadatel o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče musí doložit, že je držitelem řidičského 

oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny a zaplatil správní poplatek. Žadatel musí dále doložit, že 

a) úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo 

b) se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu a je občanem 

1. členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo 

2. členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 

185 dnů v kalendářním roce, nebo 

3. jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele usazeného 

na území České republiky nebo podniká na území České republiky. 

Správní poplatek činí podle položky č. 28 sazebníku zákona o správních poplatcích 200 Kč. 

(3) Úspěšné vykonání zkoušky podle odstavce 2 žadatel nedokládá, pokud zkoušku provedl obecní úřad 

obce s rozšířenou působností uvedený v odstavci 1. 

(4) Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče je 5 let. 

Omezení platnosti průkazu souvisí s cyklem pravidelného školení podle § 48, odst. 2. po uplynutí pětileté 



platnosti bude žadatel v žádosti o nový průkaz dokladovat skutečnost, že se v průběhu platnosti průkazu 

podroboval pravidelnému školení. 
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(5) Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče je jeho držitel povinen 

bez zbytečného odkladu ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Bez zbytečného odkladu 

po ohlášení vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození 

nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče. Potvrzení nahrazuje ztracený, odcizený, poškozený 

nebo zničený průkaz profesní způsobilosti řidiče a jeho platnost je 30 dnů od jeho vydání. 

Zpravidla nebude možné ihned vydat duplikát průkazu, vydá se proto náhradní doklad k prokázání 

odborné způsobilosti řidiče, potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu, které má 

omezenou platnost na 30 dní. Toto potvrzení nepodléhá žádnému správnímu poplatku. 

(6) Za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený průkaz profesní způsobilosti řidiče vyhotoví řidiči na 

základě písemné žádosti a po zaplacení správního poplatku obecní úřad obce s rozšířenou působností do 

20 dnů ode dne podání žádosti duplikát průkazu. 

Duplikátem se rozumí druhá kopie původního dokladu, která má povahu originálu a shoduje se s 

dokladem, který duplikuje. Datum konce platnosti průkazu se tedy bude shodovat s původním datem 

platnosti průkazu, který je duplikován. 

(7) Dojde-li ke změně údajů v průkazu profesní způsobilosti řidiče, vydá obecní úřad obce s rozšířenou 

působností řidiči na písemnou žádost nový průkaz profesní způsobilosti řidiče. Žadatel musí doložit 

změnu údajů a zaplacení správního poplatku. Datum ukončení platnosti nového průkazu se musí 

shodovat s datem ukončení platnosti průkazu, který je novým průkazem nahrazován. Pro držitele 

platného dokladu, osvědčujícího profesní způsobilost řidiče, vydaného jiným členským státem Evropské 

unie podle předpisu Evropských společenství6a), kterému byl na území České republiky povolen trvalý 

nebo přechodný pobyt, nebo který začal vykonávat závislou práci nebo podnikat podle § 46 odst. 2, se 

použije toto ustanovení obdobně. 

Může se jednat o jakoukoli změnu kteréhokoli údaje.I v tomto případě se datum konce platnosti průkazu 

bude shodovat s datem platnosti původního průkazu. 

(8) Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče je povinen při převzetí nového průkazu profesní 

způsobilosti řidiče odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dosavadní průkaz nebo 

potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče, pokud mu byly 

vydány. 

(9) Vzor průkazu profesní způsobilosti řidiče a vzor potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení 

průkazu profesní způsobilosti řidiče stanoví prováděcí právní předpis. 
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Vyhláška č. 156/2008 Sb., 

§ 15 (K § 52c odst. 9 zákona) 

(1) Vzor průkazu profesní způsobilosti řidiče je uveden v příloze č. 8. 

(2) Průkaz profesní způsobilosti řidiče má dvě strany. 

(3) Přední strana průkazu profesní způsobilosti řidiče obsahuje: 

a) nápis „průkaz profesní způsobilosti řidiče“ vytištěný velkými písmeny v úředním jazyce členského státu 

vydávajícího průkaz, 



a) název členského státu vydávajícího průkaz, 

b) poznávací značku členského státu vydávajícího průkaz, 

d) jednotlivé položky s číselnými kódy, pod nimiž jsou uvedeny následující informace: 

1. příjmení držitele, 

2. jméno(a) držitele, 

3. datum a místo narození držitele, 

4a. datum vydání dokladu, 

4b. datum platnosti dokladu, 

4c. název vydávajícího úřadu, 

5. série a číslo řidičského průkazu, 

6. fotografie držitele, 

7. podpis držitele, 

8. nevyplňuje se, 

9. skupiny a podskupiny vozidel, pro která řidič plní požadavky na výchozí kvalifikaci a pravidelné 

školení. 

(4) Na zadní straně průkazu profesní způsobilosti řidiče jsou pod číselnými kódy uvedeny následující 

údaje 
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9. skupiny a podskupiny vozidel, pro které řidič splňuje požadavky na výchozí kvalifikaci a pravidelné 

školení, 

10. kód Společenství11) ve tvaru 95.dd.mm.rrrr, ve kterém se za úvodní číslo doplní datum, do kdy řidič 

splňuje povinnost mít odbornou způsobilost podle části páté hlavy první zákona, 

11 ) Čl. 10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí 

kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o 

změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 

76/914/EHS. 

11. jiné záznamy. 

(5) Vzor potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče je 

uveden v příloze č. 9. 

Ustanovení § 15 odst. 2 až 4 a části I přílohy č. 8 nabývají účinnosti dnem 1. července 2008. 

Část II přílohy č. 8 pozbývá platnosti dnem 30. června 2008. 
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Příloha č. 2 k zákonu č. 247/2000 Sb. 

Druhy výcvikových vozidel pro výuku a výcvik k získání jednotlivých skupin řidičského oprávnění a jejich 

technické podmínky 

Praktický výcvik v řízení vozidla a zkouška z praktické jízdy se provádí na vozidle splňujícím požadavky 

příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění podle zvláštního právního předpisu10) a 

splňujícím dále 



a) pro skupinu AM na mopedu s objemem válců spalovacího motoru nepřevyšujícím 

50 cm3 a s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1 nebo na motocyklu s objemem válců 

spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3, přičemž rychlost jízdy při výcviku v řízení a praktické jízdy 

při zkoušce praktické jízdy nesmí převyšovat 45 km.h-1; na mopedu s více než dvěma koly lze provádět 

nejvýše 4 hodiny výcviku, 

b) pro podskupinu A1 na motocyklu bez postranního vozíku s objemem válců spalovacího motoru 

převyšujícím 75 cm3 a nepřevyšujícím 125 cm3 a o výkonu nepřevyšujícím 11 kW, 

c) pro skupinu A (s omezením na lehké motocykly) na motocyklu bez postranního vozíku s objemem 

válců spalovacího motoru převyšujícím 120 cm3 a o výkonu převyšujícím 11 kW a nepřevyšujícím 25 kW, 

d) pro skupinu A (bez omezení) na motocyklu bez postranního vozíku o výkonu nejméně 35 kW, 

e) pro podskupinu B1 s motorovým tříkolovým nebo čtyřkolovým vozidlem, jehož konstrukční rychlost je 

nejméně 60 km.h-1, 

f) pro skupinu B se čtyřkolovým motorovým vozidlem, jehož konstrukční rychlost je nejméně 100 km.h-

1, 

g) pro skupinu B+E s jízdní soupravou tvořenou motorovým vozidlem uvedeným v písmenu f) a 

přípojným vozidlem o nejvyšší povolené hmotnosti nejméně 1 000 kg a jehož konstrukční rychlost je 

nejméně 100 km.h-1, pokud se nejedná o jízdní soupravu, k jejímuž řízení opravňuje řidičské oprávnění 

skupiny B; přípojným vozidlem musí být uzavřené skříňové těleso o šířce a výšce odpovídající alespoň 

šířce a výšce motorového vozidla; uzavřené skříňové těleso může být užší než je motorové vozidlo, 

pokud je výhled dozadu možný pouze za použití vnějších zpětných zrcátek motorového vozidla. Při 

zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost přípojného vozidla nejméně 800 kg, 

h) pro podskupinu C1 s motorovým vozidlem o největší povolené hmotnosti převyšující 5000 kg, délce 

nejméně 5 metrů, jehož konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h-1; nástavba vozidla musí být 

uzavřeným skříňovým tělesem, které je nejméně tak široké a vysoké jako kabina, vytvořeným uzavřenou 

samostatnou skříní, nebo ložnou plochou 
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s plachtou na vestavěné konstrukci, které neumožňují výhled řidiče za vozidlo jinak, než prostřednictvím 

bočních zpětných zrcátek; motorové vozidlo musí být vybaveno protiblokovacím brzdovým systémem a 

záznamovým zařízením11), 

i) pro podskupinu C1+E s jízdní soupravou tvořenou motorovým vozidlem uvedeným v písmenu h) a 

přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti nejméně 1 250 kg, a jehož konstrukční rychlost je 

nejméně 80 km.h -1; přípojné vozidlo musí být uzavřeným skříňovým tělesem o šířce a výšce 

odpovídající alespoň šířce a výšce motorového vozidla; uzavřené skříňové těleso může být užší než je 

motorové vozidlo, pokud je výhled dozadu možný pouze za použití vnějších zpětných zrcátek motorového 

vozidla; délka takto vytvořené jízdní soupravy musí být nejméně 8 metrů, při zkoušce z praktické jízdy 

musí být okamžitá hmotnost přípojného vozidla nejméně 800 kg, j) pro skupinu C s motorovým vozidlem 

o největší povolené hmotnosti nejméně 12 000 kg, délce nejméně 8 metrů, šířce nejméně 2,4 metru a 

jehož konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h -1; nástavba vozidla musí být uzavřeným skříňovým 

tělesem, které je nejméně tak široké a vysoké jako kabina, vytvořeným uzavřenou samostatnou skříní, 

nebo ložnou plochou s plachtou na vestavěné konstrukci, které neumožňují výhled řidiče za vozidlo jinak, 

než prostřednictvím bočných zpětných zrcátek; motorové vozidlo musí být vybaveno protiblokovacím 



brzdovým systémem a záznamovým zařízením11), a převodovkou s nejméně osmi převodovými stupni 

pro jízdu vpřed, při zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost vozidla nejméně 10 000 kg, 

k) pro skupinu C+E s jízdní soupravou tvořenou buďto motorovým vozidlem uvedeným v písmenu j) a 

přípojným vozidlem nebo tahačem s návěsem, přičemž největší povolená hmotnost jízdní soupravy je 

nejméně 20 000 kg, délka jízdní soupravy je nejméně 14 metrů, délka přípojného vozidla musí být 

nejméně 7,5 metrů, šířka jízdní soupravy je nejméně 2,4 metrů a konstrukční rychlost je nejméně 80 

km.h -1. Tahač návěsu musí být vybaven protiblokovacím brzdovým systémem a záznamovým zařízením 

11). Při zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost jízdní soupravy nejméně 15 000 kg, 

l) pro podskupinu D1 s motorovým vozidlem, jehož největší povolená hmotnost je nejméně 4 000 kg, 

délka je nejméně 5 metrů a konstrukční rychlost je nejméně 

80 km.h -1; motorové vozidlo musí být vybaveno protiblokovacím brzdovým systémem a záznamovým 

zařízením11), 

m) pro podskupinu D1+E s jízdní soupravou tvořenou motorovým vozidlem uvedeným v písmenu l) a 

přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti nejméně 1 250 kg a jehož konstrukční rychlost je 

nejméně 80 km h-1; přípojné vozidlo musí být uzavřeným skříňovým tělesem o šířce nejméně 2 metry a 

výšce nejméně 2 metry. Při zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost vozidla nejméně 800 

kg, 

n) pro skupinu D s motorovým vozidlem o délce nejméně 10 m, šířce nejméně 2,4 metrů a jehož 

konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h-1, motorové vozidlo musí být vybaveno protiblokovacím 

brzdovým systémem a záznamovým zařízením11), 

o) pro skupinu D+E s jízdní soupravou tvořenou motorovým vozidlem uvedeným v písmenu n) a 

přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti nejméně 1 250 kg a jehož konstrukční rychlost je 

nejméně 80 km h-1; přípojné vozidlo musí být uzavřeným skříňovým tělesem o šířce nejméně 2 metry a 

výšce nejméně 2 metry. Při 
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zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost přípojného vozidla nejméně 800 kg, p) pro 

skupinu T se zemědělským nebo lesnickým traktorem s vlastním pohonem kol, který má nejméně dvě 

osy, k němuž je připojen přívěs o celkové hmotnosti nejméně 

3 500 kg a je naložen nejméně na 50 % užitečného zatížení. Při praktickém výcviku v řízení vozidel 

skupiny T je možno polovinu výcviku prováděného na autocvičišti nebo jiné cvičné ploše s vyloučením 

provozu ostatních vozidel provést bez přípojného vozidla. 

----------------------------- 10) § 81 zákona č. 361/2000 Sb. 

11) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě 

(Úř. věst. L 370, 3. 12. 1985, s. 8), ve znění pozdějších předpisů.) 

Příloha č.6 se zrušuje 

Přechodná ustanovení obsahuje Článek II zákona č. 374/2007 Sb., nepatří tedy do novely zákona 

č. 247/2000 Sb. 

Čl. II Přechodná ustanovení 

1. Řidiči, kteří jsou držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona, jsou povinni do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději však v den 

ukončení platnosti osvědčení profesní způsobilosti řidiče, podat obecnímu úřadu obce s rozšířenou 



působností písemnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Obecní úřad obce s rozšířenou 

působností vydá na základě této žádosti řidiči průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 

247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Platnost dosavadních osvědčení profesní způsobilosti řidiče končí uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, nejpozději však v den ukončení jejich platnosti. 

3. Řidičům, kteří se úspěšně podrobili přezkoušení podle dosavadní úpravy v době před nabytím účinnosti 

tohoto zákona a ke dni nabytí jeho účinnosti jim obecní úřad obce s rozšířenou působností nevydal 

osvědčení profesní způsobilosti řidiče, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností průkaz profesní 

způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

4. Řidičům, kteří získají řidičská oprávnění pro podskupinu C1 do 10. září 2009, vydá obecní úřad obce s 

rozšířenou působností na základě písemné žádosti průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 

247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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5. Řidičům, kteří získají řidičská oprávnění v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 10. září 

2008 pro skupiny a podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E a do 10. září 2009 pro skupiny a podskupiny 

C1+E, C nebo C+E, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti průkaz 

profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona. Toto ustanovení se vztahuje i na řidiče, kteří získali řidičská oprávnění pro skupiny a 

podskupiny uvedené ve větě první do 6 měsíců přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nejsou 

držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 

6. Osoby, které prováděly zdokonalování odborné způsobilosti podle dosavadní úpravy, jsou povinny, 

chtějí-li provozovat zdokonalování odborné způsobilosti řidičů podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění 

účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 

požádat o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku podle § 49 a 50. Do doby udělení akreditace 

nebo rozhodnutí o neudělení akreditace se osoby podle věty prvé považují za provozovatele školicího 

střediska, kterým byla udělena akreditace k provozování této činnosti krajským úřadem. 

7. Řidiči, kterým bude vydán průkaz profesní způsobilosti řidiče podle bodů 1, 3, 4 a 5, se podrobí 

pravidelnému školení podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona. Povinnost podrobit se vstupnímu školení podle tohoto zákona se na ně nevztahuje. 

8. Výcviková vozidla schválená pro výuku a výcvik k získání jednotlivých skupin řidičských oprávnění 

podle dosavadních právních předpisů, která nesplňují technické podmínky podle zákona č. 247/2000 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze k výuce a výcviku používat do 11. října 

2010, s výjimkou výcvikových vozidel pro skupiny a podskupiny AM, A1, A, B1, B a B+E, které lze k 

výuce a výcviku používat do 1. ledna 2009. 

ČÁST PÁTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. VII 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2008, s výjimkou ustanovení § 52d až 52i, § 56 odst.3, 

která nabývají účinnosti dnem 1. září 2008. 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES 

ze dne 15. července 2003 

o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní 

dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice 

Rady 76/914/EHS 

PŘÍLOHA I 

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KVALIFIKACI A VÝCVIK 

Oddíl 1: Seznam předmětů 

Znalosti, které musí členské státy vzít při stanovení výchozí kvalifikace řidiče a pravidelného školení v 

úvahu, musí zahrnovat alespoň předměty uvedené v tomto seznamu. Účastníci řidičského výcviku musí 

dosáhnout úrovně znalostí a praktické způsobilosti nezbytné pro bezpečné řízení všech vozidel v 

příslušné skupině řidičského oprávnění. 

Minimální úroveň znalostí nesmí být pod druhou úrovní struktury vzdělání stanovené v příloze I k 

rozhodnut 85/368/EHS [1]. 

1. Zlepšení výcviku v racionálním řízení na základě bezpečnostních předpisů 

Všechny skupiny řidičských oprávnění 

1.1 Cíl: znát charakteristiky převodového systému pro co nejlepší využívání: 

křivky točivého momentu a výkonu, specifické spotřeby motoru, oblasti optimálního využití otáčkoměru, 

oblasti optimálního využití počtu otáček při řazení. 

1.2 Cíl: znát technické charakteristiky a obsluhu bezpečnostních ovládacích prvků pro řízení vozidla, 

umět minimalizovat jeho opotřebení a předcházet poruchám jeho funkcí: 

specifické vlastnosti dvouokruhových pneumatických servobrzd, meze použití brzd a zpomalovače, 

kombinované použití brzd a zpomalovače, lepší využívání vztahu mezi rychlostí a převodovým poměrem, 

využívání setrvačnosti vozidla, užívání způsobů zpomalení a brždění na svazích, zásahy v případě 

poruchy. 

1.3 Cíl: schopnost optimalizovat spotřebu pohonných hmot: 

optimalizace spotřeby pohonných hmot uplatňováním poznatků uvedených pod body 1.1 a 1.2. 

Skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E 56 

1.4 Cíl: schopnost naložit vozidlo s patřičným ohledem na pravidla bezpečnosti a řádné užívání vozidla: 

síly působící na vozidlo v pohybu, užití převodového poměru odpovídajícího nákladu vozidla a profilu 

silnice, výpočet užitečného zatížení vozidla nebo kombinace vozidel, výpočet užitečného objemu, 

rozložení nákladu, důsledky přetížení nápravy, stabilita vozidla a jeho těžiště, typy obalů a palet; 

hlavní skupiny věcí vyžadující zabezpečení, upínací a zajišťovací techniku, užití zajišťovacích popruhů, 

kontrola zajišťovacích zařízení, užití manipulačního vybavení, umístění a přikrytí plachtovinou a její 

odstranění. 

Skupiny řidičských oprávnění D, D+E, D1, D1+E 

1.5 Cíl: schopnost zajistit cestujícím pohodlí a bezpečnost: 

přizpůsobení jízdy podélným a bočním výkyvům vozidla, ohled na ostatní uživatele silnice, výhodná 

pozice vozidla na silnici, plynulé brždění, ohled na přečnívání vozidla, užívání specifických dopravních 

cest (veřejných prostor, dopravních cest vyhrazených pro určité uživatele), zvládnutí možných rozporů 

mezi požadavkem na bezpečné řízení a ostatními úlohami, které řidič musí plnit, jednání s cestujícími, 



zvláštnosti určitých skupin cestujících (osoby tělesně nebo duševně postižené, děti). 

1.6 Cíl: schopnost naložit vozidlo s patřičným ohledem na pravidla bezpečnosti a řádné užití vozidla: 

síly působící na vozidlo v pohybu, užití převodního poměru odpovídajícího nákladu vozidla a profilu 

silnice, výpočet užitečného zatížení vozidla nebo kombinace vozidel, výpočet užitečného objemu, 

rozložení nákladu, důsledky přetížení nápravy, stabilita vozidla a jeho těžiště. 

2. Uplatnění předpisů 

Všechny skupiny řidičských oprávnění 

2.1 Cíl: znát sociálně-právní prostředí a odpovídající předpisy pro silniční dopravu: 

nejdelší přípustné pracovní doby v odvětví dopravy; zásady, uplatňování a důsledky nařízení (EHS) č. 

3820/85 a (EHS) č. 3821/85; sankce v případě, že není užit tachograf nebo není užit správně a jsou v 

něm prováděny nedovolené změny; znalosti sociálně-právních podmínek silniční dopravy: práva a 

povinnosti řidičů, co se týče kvalifikace a pravidelného školení. 

Skupiny řidičských oprávnění C, C+E, C1, C1+E 

2.2 Cíl: znát předpisy upravující nákladní dopravu: 

oprávnění k provozování dopravy, povinnosti podle vzorových smluv pro nákladní dopravu, navrhování 

dokladů tvořících smlouvu o přepravě, povolení mezinárodní dopravy, povinnosti podle Úmluvy o 

přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě, navrhování 
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mezinárodních nákladních listů, přejíždění hranice, zástupci zasilatelských společností, zvláštní doklady 

doprovázející přepravované věci. 

Skupiny řidičských oprávnění D, D+E, D1, D1+E 

2.3 Cíl: znát předpisy upravující osobní dopravu: 

přeprava zvláštních skupin osob, bezpečnostní vybavení autobusů, bezpečnostní pásy, zatížení vozidla. 

3. Zdraví, silnice a bezpečnost životního prostředí, poskytování služeb, logistika 

Všechny skupiny řidičských oprávnění 

3.1 Cíl: řidič si musí být vědom nebezpečí silničního provozu a pracovních úrazů: 

druhy pracovních úrazů v odvětví dopravy, statistika nehod v silničním provozu, spoluodpovědnost 

nákladních automobilů nebo autobusů, materiální a finanční důsledky. 

3.2 Cíl: schopnost zabránit kriminalitě a převádění ilegálních imigrantů: 

obecné informace, důsledky pro řidiče, preventivní opatření, seznamy kontrolních otázek, právní předpisy 

pro odpovědnost dopravce. 

3.3 Cíl: schopnost zabránit ohrožení zdraví: 

ergonomické zásady; pohyby a polohy představující nebezpečí, tělesná zdatnost, cvičení pro manipulaci s 

nákladem, osobní ochrana. 

3.4 Cíl: uvědomit si důležitost tělesné a duševní způsobilosti: 

zásady zdravé a vyrovnané výživy, účinky alkoholu, drog nebo jakýchkoliv jiných látek, které mohou 

působit na chování; symptomy, příčiny a účinky únavy a stresu, podstatná úloha základního pracovního a 

odpočinkového cyklu. 

3.5 Cíl: schopnost posoudit nouzové situace: 

chování při mimořádných událostech: hodnocení situace, vyhnutí se komplikacím při nehodě, vyrozumění 

pomoci, pomoc obětem a poskytnutí první pomoci, reakce na výskyt požáru, evakuace spolucestujících 



nákladního automobilu nebo cestujících autobusu, zajištění bezpečnosti pro všechny cestující, reakce v 

případě agrese, základní zásady sestavení zprávy o nehodě. 

3.6 Cíl: schopnost osvojit si chování podporující příznivý obraz o podniku: 

vztah chování řidiče a obrazu o podniku: jakou má kvalita služby poskytovaná řidičem důležitost pro 

podnik, různé úlohy řidiče, lidé, se kterými má řidič jednat, údržba vozidla, organizace práce, obchodní a 

finanční následky právního sporu. 
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3.7 Cíl: znát hospodářské prostředí silniční nákladní dopravy a organizaci trhu: 

vztah silniční dopravy k ostatním druhům dopravy (obchodní soutěž, zasilatelé), různé dopravní činnosti 

(doprava na zakázku a vnitropodniková doprava, pomocné dopravní činnosti), organizace hlavních druhů 

dopravních podniků a pomocných dopravních činností, různé dopravní specializace (autocisterny, 

přeprava s kontrolovanou teplotou atd.), změny v průmyslu (diverzifikace poskytovaných služeb, 

kombinovaná doprava s železnicí, subdodávky atd.). 

Skupiny řidičských oprávnění D, D+E, D1, D1+E 

3.8 Cíl: znát hospodářské prostředí silniční osobní dopravy a organizaci trhu: 

vztah silniční osobní dopravy k ostatním druhům osobní dopravy (železnice, soukromý automobil), různé 

činnosti související se silniční osobní dopravou, přejíždění hranic (mezinárodní doprava), organizace 

hlavních druhů podniků pro silniční osobní dopravu. 

Oddíl 2: Povinná výchozí kvalifikace stanovená v čl. 3 odst. 1 písm. a) 

2.1 Možnost kombinovat návštěvu kurzu a zkoušku 

Výchozí kvalifikace musí zahrnovat výuku všech předmětů uvedených na seznamu v oddílu 1. Výuka u 

této výchozí kvalifikace musí trvat 280 hodin. 

Každý účastník školení musí alespoň 20 hodin osobně řídit vozidlo dané skupiny, které vyhovuje alespoň 

požadavkům na zkušební vozidla definovaným ve směrnici 91/439/EHS. 

Řídí-li účastník kurzu vozidlo osobně, musí být doprovázen instruktorem, který je zaměstnán schváleným 

výcvikovým střediskem. Z 20 hodin osobního řízení smí každý řidič nejvýše osm hodin řídit vozidlo na 

zvláštním pozemku nebo na výkonném simulátoru, aby mohlo být posouzeno jeho zlepšení v racionálním 

řízení na základě bezpečnostních předpisů, zejména s ohledem na vedení vozidla za různého stavu 

vozovky a způsobu, jakým se tento stav mění za různých povětrnostních podmínek a v denní nebo noční 

době. 

Pro řidiče uvedené v čl. 5 odst. 5 musí výuka u výchozí kvalifikace trvat 70 hodin včetně pěti hodin 

osobního řízení vozidla. 

Ke konci této výuky příslušné orgány členských států nebo subjekt jimi jmenovaný podrobí řidiče 

písemné nebo ústní zkoušce. Zkouška musí zahrnovat alespoň jednu otázku z každého cíle uvedeného na 

seznamu předmětů v oddíle 1. 

2.2 Možnost volby zkoušky 

Příslušné orgány členských států nebo subjekty jimi určené pořádají uvedené teoretické a praktické 

zkoušky s cílem zkontrolovat, zda kandidát má úroveň znalostí požadovaných v oddíle 1 pro předměty a 

cíle tam uvedené. 

a) Teoretická zkouška se skládá alespoň ze dvou částí: 
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i) z otázek včetně otázek připouštějících více odpovědí, otázek vyžadujících přímou odpověď nebo z 

kombinace obou systémů; 

ii) z případových studií. 

Teoretická zkouška musí trvat alespoň čtyři hodiny. 

b) Praktická zkouška se skládá ze dvou částí: 

i) ze zkoušky řízení zaměřené na posouzení, jak se kandidát zlepšil v racionálním řízení na základě 

bezpečnostních předpisů. Zkouška se musí pokud možno uskutečnit na silnicích mimo zástavbu, na 

rychlostních silnicích a na dálnicích (nebo podobných komunikacích) a na všech druzích městských 

komunikací představujících různé potíže, se kterými se řidič může setkat. Je žádoucí, aby se tato zkouška 

uskutečnila za různé intenzity silničního provozu. Doba řízení na silnici musí být využita optimálně, aby 

schopnosti kandidáta mohly být posouzeny ve všech oblastech silničních provozu, se kterými se může 

setkat. Tato zkouška musí trvat alespoň 90 minut; 

ii) z praktické zkoušky zahrnující alespoň body 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 a 3.5. 

Tato zkouška musí trvat alespoň 30 minut. 

Vozidlo užité pro praktickou zkoušku musí vyhovovat alespoň požadavkům pro zkušební vozidla 

definovaným ve směrnici 91/439/EHS. 

Praktická zkouška může být nahrazena třetí zkouškou, která se uskuteční na zvláštním pozemku nebo na 

výkonném simulátoru, aby mohlo být posouzeno zlepšení kandidáta v racionálním řízení na základě 

bezpečnostních předpisů, zejména s ohledem na vedení vozidla za různého stavu vozovky a způsobu, 

jakým se tento stav mění za různých povětrnostních podmínek a v denní nebo noční době. 

Délka této volitelné zkoušky není určena. Má-li řidič tuto zkoušku podstoupit, může být doba jejího trvání 

odečtena od 90 minut řidičské zkoušky uvedené v bodě i), ale odečtená doba nesmí překročit 30 minut. 

Pro řidiče uvedené v čl. 5 odst. 5 musí být teoretická zkouška omezena na předměty uvedené v oddíle 1 

a týkající se vozidel, na která se vztahuje nová výchozí kvalifikace. Tito řidiči však musí projít celou 

praktickou zkouškou. 

Oddíl 3: Zrychlená výchozí kvalifikace stanovený v čl. 3 odst. 2 

Zrychlená výchozí kvalifikace musí zahrnovat výuku ze všech předmětů uvedených na seznamu v oddílu 

1. Musí trvat 140 hodin. 

Každý účastník výcviku musí alespoň deset hodin řídit osobně vozidlo dané skupiny, které vyhovuje 

alespoň požadavkům na zkušební vozidla definovaným ve směrnici 91/439/EHS. 

Během osobního řízení vozidla musí být účastník řidičského výcviku doprovázen instruktorem, který je 

zaměstnán schváleným výcvikovým střediskem. Každý řidič smí řídit nevíce čtyři hodiny z deseti hodin 

osobního řízení na zvláštním pozemku nebo na výkonném 
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simulátoru, aby mohlo být posouzeno zlepšení kandidáta v racionálním řízení na základě bezpečnostních 

předpisů, zejména s ohledem na vedení vozidla za různého stavu vozovky a způsobu, jakým se tento 

stav mění za různých povětrnostních podmínek a v denní nebo noční době. 

Pro řidiče uvedené v čl. 5 odst. 5 musí výuka zrychlené výchozí kvalifikace trvat 35 hodin včetně dvě a 

půl hodiny osobního řízení. 

Ke konci výše uvedené výuky příslušné orgány členských států nebo subjekt jimi jmenovaný podrobí 

řidiče písemné nebo ústní zkoušce. Zkouška musí zahrnovat alespoň jednu otázku z každého cíle 



uvedeného na seznamu předmětů v oddíle 1. 

Oddíl 4: Povinné pravidelné školení stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. b) 

Povinné kurzy pravidelného školení pořádají schválená výcviková střediska. Musí trvat 35 hodin po celých 

pět let a být rozděleny alespoň do časových úseků trvajících vždy alespoň sedm hodin. Část tohoto 

pravidelného školení může být vykonána na výkonných simulátorech. 

Oddíl 5: Schválení poskytování výchozí kvalifikace a pravidelného školení výcvikovým střediskem 

5.1 Výcviková střediska pro výchozí kvalifikaci a pravidelné školení jsou schvalována příslušnými orgány 

členských států. Schválení může být vydáno pouze na základě písemné žádosti. Žádost musí být 

doprovázena doklady, které zahrnují: 

5.1.1 přiměřený kvalifikační a školící program, který specifikuje učební předměty jakož i plán jeho 

provádění a učební metody; 

5.1.2 kvalifikaci a oblasti činnosti instruktorů; 

5.1.3 informace o místech poskytování kurzů, učebních materiálech, prostředcích dostupných pro 

praktickou výuku a používaném vozidlovém parku; 

5.1.4 podmínky účasti na kurzech (počet účastníků). 

5.2 Příslušný orgán udělí schválení písemně s výhradou těchto podmínek: 

5.2.1 výcvik je uskutečňován v souladu s doklady připojenými k žádosti; 

5.2.2 příslušný orgán je oprávněn k vyslání pověřených osob, aby napomáhaly při výcvikových kurzech 

schválených středisek a je oprávněn k dozoru nad těmito středisky s ohledem na užívané učební 

prostředky a řádné vedení výcvikových kurzů a zkoušek; 

5.2.3 schválení může být odejmuto nebo pozastaveno, jestliže podmínky schválení nejsou nadále plněny. 

Schválené středisko musí zaručit, že instruktoři mají dobré znalosti o nejnovějším stavu předpisů a 

podmínek výcviku. Instruktoři musí jako součást specifického výběrového řízení doložit znalost jak 

předmětu výuky, tak výukových metod. Co se týče praktické části výcviku, 
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musí instruktoři doložit praxi jako profesionální řidiči nebo podobnou řidičské praxi, například jako 

instruktoři řízení nákladních vozidel. 

Program výcviku musí být v souladu se schválením a musí zahrnovat předměty uvedené v seznamu 

oddílu 1. 

Znění zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – HLAVA II, § 52d až 52i, doplněné o znění 

vyhlášky č. 156/2008 Sb., uvádíme pro lepší orientaci v další části dokumentu Zdokonalování odborné 

způsobilosti řidičů – část 2. 
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