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Oddělení vzdělávání 

Pardubice 

 

CSPSD, jakožto pověřená školicí a zkušební organizace Ministerstva dopravy 

ČR, vydává ve shodě s Ministerstvem dopravy a ISŠA Brno níže tuto Metodiku. 

 

 

Metodika č. 1 / 2021 

pro provádění zkoušek a přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel 

 

k vybraným ustanovení zákona č. 191/2021 Sb.,  

který novelizuje  

zákon č. 247/2000 Sb. 

 

 

Č.j.: CSPSD/301/3804/2021 

V Pardubicích dne 16. června 2021

https://cspsd.dobraspisovka.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=3804&cislo_spisu2=2021&doc_id=1001003351
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§ 39 Základní ustanovení o zkouškách z odborné způsobilosti 

(1) Žadatel o řidičské oprávnění se musí podrobit zkoušce z odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel, která se skládá ze zkoušky 

a) z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, 

b) ze znalostí ovládání a údržby vozidla, jde-li o žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu 

C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, 

c) z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem, 

(2) Výsledek každé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. Jestliže žadatel o 

řidičské oprávnění neprospěl v některé zkoušce, může tuto zkoušku nejvýše dvakrát opakovat. 

Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání 

neúspěšné zkoušky. Neuspěje-li žadatel ani při druhé opakované zkoušce, musí se před další 

zkouškou podrobit  

a) nové výuce podle § 20 odst. 2, jde-li o zkoušku podle odstavce 1 písm. a),  

b) nové výuce podle § § 20 odst. 2 písm. b), jde-li o zkoušku podle odstavce 1 písm. b),  

c) novému výcviku podle § 20 odst. 3 písm. a), jde-li o zkoušku podle odstavce 1 písm. c). 

(3) Po absolvování výuky nebo výcviku podle odstavce 2 smí žadatel o řidičské oprávnění 

zkoušku, ve které neuspěl, opakovat nejvýše třikrát. Neuspěje-li ani při těchto opakovaných 

zkouškách, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu. 

Další zkouška se provede podle odstavce 1. 

(6) Neuspěl-li žadatel o řidičské oprávnění při zkouškách do doby 12 měsíců ode dne zahájení 

první zkoušky navazující na absolvování výuky a výcviku v plném rozsahu, je povinen před další 

zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu. 

 

K § 39, odst. 2, písm. a) 

V případě, že žadatel je při první zkoušce z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a 

zdravotnické přípravy hodnocen stupněm „neprospěl“, může tuto zkoušku opakovat nejvýše 

dvakrát. Pokud neprospěje ani při druhé opakované zkoušce, je před další zkouškou povinen se 

podrobit výuce v rozsahu učební osnovy dle přílohy č. 3 zákona č. 247/2000 Sb., z předmětů výuky 

PPV, TZBJ, OÚV a ZP, příslušné skupiny vozidel o kterou žádá.  

Provozovatel autoškoly vyznačí do spodní části žádosti o přijetí k výuce a výcviku: 
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Záznam nové výuky dle § 39 odst. 2. písm. a) 

 

K § 39, odst. 2, písm. b) 

V případě, že žadatel je hodnocen stupněm „prospěl“ u některého z celkového počtu šesti pokusů 

u zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, může 

provést zkoušku ze znalostí ovládání a údržby vozidla. 

Tuto zkoušku může dvakrát opakovat. Pokud i při druhé opakované zkoušce bude hodnocen 

stupněm „neprospěl“, je před další zkouškou povinen se podrobit výuce v rozsahu učební osnovy 

dle přílohy č. 3 zákona č. 247/2000 Sb., z předmětu výuky OUV příslušné skupiny vozidel o kterou 

žádá.  

Provozovatel autoškoly vyznačí do spodní části žádosti o přijetí k výuce a výcviku:  

 

Záznam nové výuky dle § 39 odst. 2. písm. b) 

 

K § 39, odst. 2, písm. c) 

V případě, že žadatel je hodnocen stupněm „prospěl“ u některého z celkového počtu šesti pokusů 

u zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, může 

provést zkoušku z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem.  

Tuto zkoušku může dvakrát opakovat. Pokud i při druhé opakované zkoušce bude hodnocen 

stupněm „neprospěl“, je před další zkouškou povinen se podrobit výcviku v rozsahu učební osnovy 
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dle přílohy č. 3 zákona č. 247/2000 Sb., z předmětu výcviku PV-ŘV příslušné skupiny vozidel o 

kterou žádá.  

Provozovatel autoškoly vyznačí do spodní části žádosti o přijetí k výuce a výcviku: 

 

Záznam nového výcviku dle § 39 odst. 2. písm. c) 

 

Je-li žadatel u některé z dílčí zkoušky i při třetí opakované zkoušce provedené po absolvování 

výuky a výcviku v částečném rozsahu hodnocen stupněm „neprospěl“, je povinen se před další 

zkouškou podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu. Při nové zkoušce po absolvování výuky 

a výcviku v plném rozsahu se postupuje obdobně jako v předchozích případech. Stejně tak se 

žadatel musí podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu, pokud od první zkoušky uplyne 

doba delší než 12 měsíců.  

 

Více skupin vozidel 

Za předpokladu, že je s žadatelem prováděna zkouška pro více skupin vozidel najednou, nebo 

nelze (nedostatek místa pro zápis) do jedné žádosti o přijetí k výuce a výcviku zapsat další skupinu 

vozidel či výsledek zkoušky, přiloží zkušební komisař další žádost o přijetí k výuce a výcviku 

k původní žádosti. V takovém případě vyplní zkušební komisař na dalším záznamu o zkouškách 

z odborné způsobilosti evidenční číslo protokolu, které bude shodné s evidenčním číslem 

protokolu na původním záznamu o zkouškách z odborné způsobilosti a toto opatří datem, svým 

podpisem a otiskem svého razítka.  

 

Druh výuky a výcviku 

Žadatel, který absolvoval základní výuku a výcvik a následně se podrobil zkoušce z odborné 

způsobilosti, v níž byl při třetím pokusu u jedné z dílčích zkoušek hodnocen stupněm „neprospěl“, 

se může podrobit částečnému absolvování výuky nebo výcviku podle individuálního studijního 

plánu.   
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K § 39a Poplatky za zkoušku  

Žadatel zaplatí za zkoušku z odborné způsobilosti příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností 

700,- Kč. V tomto poplatku je zahrnuto: 

 První provedení zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikací a zdravotnické 

přípravy. 

 První provedení zkoušky z ovládání a údržby vozidla. 

 První provedení zkoušky z praktické jízdy. 

Žadatel zaplatí poplatek za opakovanou zkoušku při každém z dalších 5 pokusů u každé dílčí 

zkoušky. Za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100,- Kč, za 

opakovanou zkoušku ze znalostí ovládání a údržby vozidla 200,- Kč a za opakovanou zkoušku 

z praktické jízdy 400,- Kč.  

Bude-li se jednat o sdruženou výuku a výcvik pro více skupin vozidel a následnou opakovanou 

zkoušku, zaplatí žadatel za opakovanou zkoušku ze znalostí ovládání a údržby vozidla 200,- Kč a 

za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400,- Kč.   
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Schéma provádění zkoušek  
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§ 42 Zkouška z praktické jízdy 

(1) Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy prokázat znalosti, dovednosti 

a chování včetně specifických požadavků pro jednotlivé skupiny vozidel. Zkouška z praktické 

jízdy je rozdělena do dvou částí. Žadatel o řidičské oprávnění, který při zkoušce neprokáže 

základní znalosti u každé ze dvou částí, je hodnocen stupněm "neprospěl". O průběhu zkoušky z 

praktické jízdy zkušební komisař pořídí písemný záznam. 

(2) Neprokáže-li žadatel o řidičské oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A základní znalosti 

v první části zkoušky, je hodnocen stupněm „neprospěl“ a nesmí pokračovat ve druhé 

části zkoušky. Neprokáže-li žadatel o řidičské oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A základní 

znalosti ve druhé části zkoušky, je hodnocen stupněm neprospěl“ a opakovaná zkouška se provede 

pouze v rozsahu druhé části zkoušky. 

 

K § 42, odst. 2 

Zkouška z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem pro sk. AM, A1, A2 nebo A se skládá ze dvou 

částí. První část zkoušky se skládá z prokázání znalostí a dovedností stanovených v § 19, odst. 1, 

písm. b) a Přílohy č. 7, vyhlášky č. 167/2002 Sb. Druhá část zkoušky se skládá z prokázání znalostí 

a dovedností stanovených v § 42, odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. a § 19, odst. 2, písm. a) vyhlášky 

č. 167/2002 Sb. 

 

Hodnocení zkoušky z praktické jízdy pro sk. AM, A1, A2 nebo A 

Pokud při první i druhé části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, je hodnocena 

zkouška dohromady. V případě, že je žadatel v první části zkoušky hodnocen stupněm 

„neprospěl“, je tato část zkoušky hodnocena zvlášť.  Je-li žadatel v druhé části zkoušky hodnocen 

stupněm „neprospěl“, je tato část zkoušky hodnocena zvlášť. 

Provádí-li první nebo druhou část zkoušky jiný zkušební komisař, zapíše každý z nich hodnocení 

stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“ u té části zkoušky, kterou provádí. Stejně tak se bude 

postupovat, pokud žadatel provede první a druhou část zkoušky např. v jiný den apod. 

  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-247/zneni-20210701#f2062332
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-247/zneni-20210701#f2062332
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-247/zneni-20210701#f2062308
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-247/zneni-20210701#f2062332
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-247/zneni-20210701#f2062332
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-247/zneni-20210701#f2062332
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-247/zneni-20210701#f2062332
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Zápis do záznamu o zkouškách z odborné způsobilosti 

 

Záznam o zkouškách z OZ - A 1. část – „neprospěl“ 

 

Záznam o zkouškách z OZ - A 2. část – „neprospěl“ 

 

Záznam o zkouškách z OZ - Dva zkušební komisaři 
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Zápis do protokolu o zkouškách 

 

Protokol o zkouškách 

 

Zápis do aplikace E-testy 

Pro druhy zkoušek: 

 Zkouška k přezkoušení odborné způsobilosti 

 Zkouška k rozšíření ŘO 

 Zkouška k získání ŘO 

 Doplňovací zkouška z A1 na A2 

 Doplňovací zkouška z A2 na A 

bude přidána sekce umožňující vložení výsledku první části zkoušky z praktické jízdy výcvikovým 

vozidlem. 

 

 

E-testy - 1. část – „neprospěl“ 
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E-testy - 2. část – „neprospěl“ 

 

 

E-testy - dva zkušební komisaři 

 

K § 45 Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 

Přezkoušení z odborné způsobilosti a zkouška z odborné způsobilosti jsou touto novelou 

sjednoceny a jejich způsob provádění taktéž jednotný. Viz., provádění zkoušky z odborné 

způsobilosti uvedené v této metodice. 

 

K přechodnému ustanovení 

Zkouška, která byla zahájena nejpozději 30. června 2021, je prováděna podle zákona č. 247/2000 

Sb., účinného do tohoto dne. Zkouška, jenž je zahájena ode dne 1. července 2021, je prováděna 

podle právní úpravy ve znění novely zákona č. 191/2021 Sb.  


