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Věc: Doporučené postupy při povolení zkoušek od 12.4.2021 dle zákona č. 247/2000 Sb. 

Vážení, 

v návaznosti na postupné uvolňování omezení přijatých Vládou České republiky z důvodu 
pandemie COVID-19 Vám v příloze zasíláme tabulku, kde jsou uvedeny doporučené postupy 
jednotlivých subjektů v oblasti autoškolství a další doporučení a postupy.  

V přiložené tabulce jsou obdobně jako v první a druhé vlně pandemie řešeny případy, jež 
byly na uskutečněných jednáních vyhodnoceny jako nejvíce problematické, které může 
Ministerstvo dopravy ve své gesci metodicky usměrnit. Doporučené postupy byly vytvořeny ve 
spolupráci se zástupci dotčených úřadů a subjektů. Lhůty jsou stanoveny tak, aby umožnily 
dotčeným subjektům splnit své zákonné povinnosti.  

Připomínáme, že podle stanoviska Ministerstva vnitra, které obecně říká, že skutečnosti 
zapříčiňující vyhlášení nouzového stavu a s tím související vyhlášená usnesení Vlády České 
republiky představují zásah vyšší moci s dopady zejména do práv a povinností občana vůči státu  
a nelze mu přičítat k tíži důsledky vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky, kdy je 
omezen pohyb obyvatel, omezeny úřední hodiny orgánů veřejné moci a zakázáno mimo jiné též 
provádění zkoušek podle zákona č. 247/2000 Sb. apod. 

Apelujeme tímto na příslušné subjekty, aby učinily adekvátní opatření pro eliminaci 
případných problémů s prováděním zkoušek, opakovaných zkoušek, přezkoušení, opakovaných 
zkoušek a opakovacích dílčích zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění  
i zkoušek profesní způsobilosti. Dle konkrétních místních podmínek doporučujeme využít např. 
možnosti rozdělení teoretické a praktické zkoušky do dvou dnů, sdílení kapacit zkušebních 
komisařů mezi obcemi, vyšší využití zkušebních komisařů s kumulovanými funkcemi  
a podobně.  
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Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále také „ORP“) bude mít akutní 
nedostatek zkušebních komisařů, nebo bude ORP či zkušební komisař, který by rád vypomohl se 
zkouškami na jiném ORP, můžete napsat poptávku nebo nabídku na e-mail pikous@smocr.cz. 
Pan Pikous předá poptávku nebo nabídku mezi poptávajícím a nabízejícím. 

Žádáme ORP, aby žadatelům sdělovaly termíny zkoušek a organizovaly provádění zkoušek 
tak, aby mohlo být každým určeným zkušebním komisařem provedeno alespoň 6 zkoušek 
z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v rámci jednoho pracovního dne. Samozřejmě 
je možné vyzkoušet i více žadatelů, opět dle místních podmínek. Jako zvládnutelné množství 
provedených zkoušek bylo potvrzeno  Asociací zkušebních komisařů a dalších pracovníků na 
úseku registru řidičů. 

Pokud ORP zjistí, že např. z důvodu větší poptávky ze strany žadatelů a celkové situace 
spojené s COVID-19 (např. karanténa či dlouhodobá nemoc zkušebních komisařů) by potřebovaly 
více zkušebních komisařů, dovolujeme si Vás požádat o zaslání Vaší poptávky na e-mail: 
skoleni.zk@cspsd.cz. Ministerstvo dopravy nabízí ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční 
dopravu s. p. o., že dle poptávky otevře speciální základní školení nebo otevře další místa 
v základním školení žadatelů o vydání průkazu zkušebního komisaře.  

Doporučujeme přednostně zajistit úkony vůči občanům, kterých se dotkl Vládou České 
republiky vyhlášený zákaz provádění zkoušek podle zákona č. 247/2000 Sb. z důvodu nouzového 
stavu, za využití vzájemné konstruktivní komunikace mezi jednotlivými subjekty od příslušných 
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, přes provozovatele autoškol a školicích středisek 
k samotnému občanovi.  

Pro aktuální hygienická opatření a doporučení doporučujeme sledovat Aktuální informace o 
COVID-19 – Oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví České republiky (mzcr.cz). 

Doporučení jsou zpracována k 12.04.2021. Vzhledem k dynamicky se měnící situaci 
nemůžeme vyloučit jejich překonání vývojem. 

Děkujeme všem subjektům za spolupráci a aktivní přístup k vyřešení uvedených problémů. 

S pozdravem 

 
 
 
 

Mgr. Stanislav Dvořák 
ředitel 
Odbor agend řidičů 

 
 
 
 
 
 
 

Příloha: 
1. tabulka Doporučené postupy III.xlsx 
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