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ANOTACE 
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k řízení motorových vozidel. Hodnotí současný systém prováděných zkoušek v autoškole 

a zabývá se návrhy na zlepšení kvality poskytovaných služeb v rámci zvýšení bezpečnosti 

v silničním provozu.  
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ÚVOD 

Každý z nás je účastníkem silničního provozu. S pravidly silničního provozu 

se seznamujeme již v raném dětství. V současné době je držení řidičského oprávnění 

standardní záležitostí vyplývající ze životního stylu a nároků na trhu práce Řízením vozidla 

uspokojujeme nejen svou potřebu, ale také zajišťujeme mobilitu našim nejbližším. A právě 

tady bychom měli být co nejzodpovědnější. Být ohleduplný, ukázněný a tolerantní řidič. 

V mé práci bych chtěla popsat historický vývoj legislativy související se získáváním 

a zdokonalováním odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v závislosti s rozvojem 

a kvalitou silniční sítě, technických prvků a nárůstem hustoty provozu.  

Ve statistice dopravních nehod zachytím důsledky neukázněnosti v silničním provozu 

a zároveň je srovnám v návaznosti s účinností bodového systému jako represivní složce 

řidičů. 

Abychom získali řidičské oprávnění, jsme odkázáni přihlásit se do autoškoly, 

kde by měli uchazeči získat odborné znalosti po stránce teoretické i praktické, jak ovládat 

vozidlo v provozu a naučit se základům defenzivní jízdy. Za tím vším ale stojí bohužel 

podceňovaná práce učitele autoškoly.  

Cílem moji práce je zachytit legislativní podmínky získání učitelského oprávnění 

a upozornit na silné a slabé stránky dnešního autoškolství, a navrhnout případné změny 

v provádění výcviku a závěrečných zkoušek žáků. 
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1 VÝVOJ OBLASTI ZÍSKÁVÁNÍ A ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ 

ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

Na počátku rozvoje automobilismu začaly vyvstávat, mimo jiné, problémy 

ze společného užívání pozemních komunikací nejen motorovými vozidly, ale především 

ostatními účastníky silničního provozu. První bezpečnostně-policejní předpisy byly vydávány 

jednotlivými zemskými vládami publikované ve sbírce zemských zákonů. Zdokonalování 

a postupné pronikání motorových vozidel přinutilo stanovit a sjednotit pravidla užívání 

komunikací s okolními zeměmi [1]. 

Vývoj námi sledované oblasti získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel je podrobněji analyzován v níže uvedených zákonech a vyhláškách. 
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 1909 

První zmínka pramení z Pařížské úmluvy z října roku 1909, která upravovala provoz 

automobilů na veřejných komunikacích, a zanedlouho poté nově vzniklá 

Československá republika přebrala tato nařízení i právní řád. 

 1920 

Významným historickým mezníkem naší země byl rok 1920, kdy bylo vydáno 

nařízení č. 310/1920 Sb., „O vyzkoušení motorových vozidel, jakož i o zkouškách 

řidičů takových vozidel v Čechách“. Tímto nařízením vznikly zkušební komise 

pro zkoušení vozidel, provádění zkušebních jízd a zkušební komisaři. 

 1921 

V roce 1921 Československo akceptovalo Smlouvu o jízdě automobilů a bylo přijato 

množství technických podmínek, zejména vozidlo opatřit identifikační značkou.  

 1938 

V roce 1938 nařízení č. 100/1938 Sb. zavedlo jednotné vyobrazení dopravních značek 

a důležitou změnu směru dopravy z levostranného na pravostranný zajistilo opatření 

stálého výboru č. 275/1938 Sb.  

 1949 

Nesmíme opomenout ratifikaci Úmluvy o silničním provozu a Protokol o dopravních 

značkách ze Ženevy 1949. [1] 

 1950 

Za významnou úpravu je považován Zákon o provozu na veřejných silnicích 

č. 56/1950 Sb. Zákon nabádá ke kázni v silničním provozu, k uposlechnutí pokynů 

vyjádřených dopravními značkami, zařízeními či orgány řídícími silniční provoz, 

pod pohrůžkou povinného výchovného školení o pravidlech vydaných pro silniční 

provoz, a to na vlastní útratu. Tato škola byla důležitá tím, že v sobě zahrnovala 

jak prevenci, tak i represi [2]. 

 1951 

Vyhláškou č. 328/1951 Sb., O způsobilosti vozidel k provozu na veřejných silnících, 

o  způsobilosti k jejich řízení a o péči o rozvoj motorismu byly zavedeny vložky 

řidičského průkazu s 10 útržky, obdoba bodového systému [1]. 
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 Co se týká nových řidičů a výchovy profesionálních řidičů, byla tímto pověřena 

„organizace motoristů“, nebo jiné právnické osoby. V roce 1951 vznikem branné 

organizace SVAZARM (Svaz pro spolupráci s armádou) vzniká jednotné 

a profesionální provádění výcviku řidičů, kdy je kladen důraz na pedagogickou 

a odbornou úroveň. 

 1953 

Vyhláškou ministerstva národní bezpečnosti ze dne 30. června 1953 o provozu 

na silnicích č. 196/1953 Sb. se v § 25 o rychlosti jízdy stanovuje řidiči jet povinně 

zvláště mírnou rychlostí, popřípadě i zastavit za okolností, které vyžadují zvláštní 

opatrnosti, např. při jízdě podél průvodů, přes přechody pro chodce. Zvláště mírnou 

rychlostí se vyhláškou rozumí rychlost do 15 km/hod. 

Také v uzavřených osadách nesmějí jet nákladní motorová vozidla o celkové váze 

vyšší než 3.500 kg a autobusy rychleji než 40 km za hodinu, ostatní motorová vozidla 

rychleji než 50 km za hodinu. 

Mimo tyto uzavřené osady nesmějí jet motorová vozidla o celkové váze vyšší 

než 3.500 kg a autobusy rychleji než 60 km za hodinu. 

Je pravdou, že silnice byly v daleko odlišném technickém stavu jak v dnešní době. 

 1956 

Vyhláška o provozu na silnicích č. 145/1956 Sb. jen pověřila SVAZARM provádět 

povinné školení výchovného charakteru, omezila školení na dobu ne delší 

než 3 hodiny a školící prostor nesměl být vzdálen více než 5 km od místa pobytu 

osoby. 

 1960 

Pravidla silničního provozu č. 141/1960 Sb., upřesnila způsob dávání přednosti 

takovým způsobem, aby druhého neohrozil ani neomezil v jízdě. Definice pojmu 

uzavřená osada, kterou nahradil termín uzavřená obec. A změna byla zaznamenána 

i v zavedení vodorovných dopravních značek. [1] 
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 1965 

Počátky výchovy řidičů, v bývalém Československu v šedesátých letech minulého 

století podle vyhlášky č. 53/1965 Sb. ministerstva dopravy ze dne 14. června 1965 

o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel, byly 

svěřeny organizaci, u které byl řidič v pracovním poměru, nebo družstevní organizaci 

v závodních (družstevních) školách. Organizace musela zajistit potřebné podmínky, 

jako jsou instruktoři, vhodné prostory, učební pomůcky, a řídila se ročním rámcovým 

tematickým plánem, vydávaným Ministerstvem dopravy. 

 Organizace, pro které nebylo účelné nebo hospodárné školení pořádat, posílali 

své zaměstnance do jiných organizací, nebo je svěřili SVAZARMU. 

Na tuto dobu byl v porovnání s okolními státy stanoven značný hodinový rozsah 

poučování. Povinné poučování se provádělo v rozsahu nejméně 40 hodin ročně, 

tj. zpravidla 4 hodiny měsíčně. Bylo však možné vyhradit jeden osmihodinový 

pracovní den za dva měsíce. 

Tato doba se započítávala do pracovní doby řidičů a byla hrazena průměrnou 

hodinovou mzdou. 

Povinné poučování bylo plánováno tak, aby jím prošli všichni řidiči z povolání 

a aby nebyl ohrožen vlastní provoz organizace. 

Jednou za dva roky bylo vyhláškou mimo školení nařízeno pravidelně řidiče 

přezkušovat, a to se týkalo řidičů činných v hromadné přepravě osob, nebo přepravě 

nebezpečných nákladů. 

 1966 

Pravidla silničního provozu č. 80/1966 Sb. Ve vyhlášce bylo pamatováno i na pasivní 

bezpečnost a byla zavedena povinnost být mimo obec připoután bezpečnostním 

pásem. 

 1968 

Úmluva o silničním provozu, Úmluva o silniční signalizaci (Vídeň 1968), sjednotila 

podmínky uznávání řidičských průkazu a pravidel silničního provozu ve státech, 

které přistoupili k jednotlivým článkům a podepsali Úmluvu. [1] 
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 1972 

Po několika letech je uvedena v platnost další vyhláška č. 94/1972 Sb. federálního 

ministerstva dopravy ze dne 6. prosince 1972 o výcviku a dalším zvyšování odbornosti 

řidičů silničních motorových vozidel, která upravovala rozsah povinného poučování 

na nejméně 32 hodin ročně. Výrazně však měnila předešlou vyhlášku v povinnosti 

přezkušování řidičů, kdy se tohoto přezkoušení museli povinně účastnit všichni řidiči 

po provedeném poučování.  

 1975 

Povinnost použití tlumených světel za snížené viditelnosti či zásadu pro jízdu 

v jízdních pruzích v obci a mimo obec tzv. souběžnou jízdu přinesla až pravidla 

silničního provozu ve vyhlášce č. 100/1975 Sb., od 1. ledna 1976. 

 1989 

Výrazná změna nastala po listopadovém převratu v roce 1989. Při přeměně politického 

zřízení na demokratické principy byly odstartovány systémové změny týkající 

se mnohých oblastí ve společnosti. V pravidlech silničního provozu se to projevilo 

vyhláškou č. 99/1989 Sb.[1]. 

 1991 

Ne jinak to bylo i v oblasti zdokonalování odborné způsobilosti řidičů vyhláška 

č. 55/1991 Sb. federálního ministerstva dopravy ze dne 18. ledna 1991 o výcviku 

a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel, 

kdy rozvojem soukromého podnikání začaly vznikat podniky fyzických osob na poli 

poskytování služeb v oblasti autoškolství.  

Mezi další změny lze zařadit provádění pravidelného školení pro řidiče z povolání 

nákladních vozidel a autobusů v rozsahu minimálně 16 hodin v jednom roce 

a nejméně dalších 8 hodin školení pro řidiče mezinárodní dopravy. Přezkoušením 

je ukončeno školení jednou za dva roky. [3] 

 2000 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb., zůstává stále 

v platnosti, zejména novelizace zákona č. 411/2005 Sb., s platností 

od 1. července 2006, kdy byl zaveden bodový systém pro hodnocení řidiče 

a nejaktuálnější velký novelizační zákon č. 133/2011 Sb. platný od 1. srpna 2011 [16]. 
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Hlavními změnami zákona jsou například:  

 zavedení bodového systému hodnotícího řidiče motorových vozidel,  

 zpřísnění sankcí a postupu v případě požití alkoholu nebo jiné návykové látky,  

 celodenní a celoroční svícení pro řidiče motorových vozidel a tramvají, 

 možnost zadržení řidičského oprávnění a upravuje zákaz jízdy vozidlem, 

 rozšiřuje pravomoc policie a obecní policie,  

 zákaz držení mobilních telefonů i jiných přístrojů v ruce, 

 povinnost provozovatele vozidla znát totožnost osoby, jíž svěří řízení vozidla, 

 rozšíření povinnosti použít dětskou autosedačku na všechny typy komunikací, 

 rozšíření povinnosti použít cyklistickou přilbu na všechny cyklisty mladší 18 let, 

 zákaz použití směrovek při vjíždění na kruhový objezd, 

 zavedena povinnost použití reflexní vesty při nouzovém stání mimo obec, 

 obnovena povinnost snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem, 

 hranice škody rozhodující pro vznik povinnosti ohlásit dopravní nehodu 

se zvyšuje z 50 000 Kč na 100 000 Kč, 

 zrušena povinnost označovat úsek, v němž obecní policie měří rychlost vozidel, 

 při předjíždění řidič nově smí omezit řidiče jedoucího za ním atd.[16]. 
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Předškolní 

zařízení 

1.1 HISTORIE BESIP 

V roce 1963 byla v tehdejším Československu vytvořena Meziministerská koordinační 

komise pro bezpečnost silničního provozu jakožto národní koordinační orgán pro bezpečnost 

silničního provozu. 1. května 1967 zahájil činnost její výkonný orgán známý pod zkratkou 

BESIP (Bezpečnost silničního provozu). 

Činnost výkonného orgánu se zaměřuje především na dopravní výchovu 

již v předškolních zařízeních a má značný vliv na širokou veřejnost. V terénu tuto činnost 

zabezpečují krajští koordinátoři. [5] 

Oblast bezpečnosti silničního provozu v naší zemi probíhá v současnosti 

dle následujícího obrázku 1. 

Obr. 1 Bezpečnost silničního provozu 
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1.2 ROLE DOPRAVNÍ VÝCHOVY 

Doposud není objektivně statisticky sledován vliv dopravní výchovy na snižování 

dopravní nehodovosti. A to je jedním z důvodů, proč není příslušným aktivitám přisuzována 

potřebná společenská prestiž, a tím není věnována náležitá pozornost (včetně přidělování 

adekvátních finančních prostředků). Není politická vůle zaměřit pozornost na prevenci 

a vzdělávání.  

Kvalitní dopravní výchova ve školách pokládá základy celoživotních postojů mládeže 

v oblasti bezpečnosti silničního provozu a formuje morální profil nastupující generace. 

Dopravně bezpečnostní opatření zaměřená na celou populaci musí zajistit znalosti 

a dovednosti pro příslušnou skupinu. Komplex opatření poté míří na pozitivní ovlivňování 

a osvojení dopravního chování a primárních postojů, jež působí na niternou motivaci jedince. 

Znalosti a dovednosti musí synchronizovat ruku v ruce, příslušné znalosti musí být 

vzdělávaný jedinec schopen prakticky aplikovat a naučené dovednosti musí být součástí 

logicky uspořádaného uceleného systému. 

Když zaměříme pozornost na rozvoj postojů, dojde u většiny jedinců dlouhodobým 

působením k vybudování vyspělé osobnosti s žádoucími přístupy k bezpečnosti silničního 

provozu a tedy i životu vůbec.  

Bohužel však můžeme konstatovat, že dosavadní metody přípravy mládeže v celé 

Evropě se zaměřují spíše na získání znalostí a dovedností, kdežto rozvoj osobnostních kvalit 

a trpělivosti bývá opomíjen. 

Vzdělání populace tedy začíná dopravní výchovou, na níž navazuje příprava 

v autoškole zakončená závěrečnou zkouškou k získání základní skupiny řidičského oprávnění 

a později dospělá populace při rozšíření řidičského oprávnění.  

U dětí a mladistvých jsou budovány potřebné znalosti a dovednosti co nejintenzivněji. 

Většina evropských států (včetně České republiky) přípravě této kategorie obyvatelstva 

věnuje pozornost, ale zvolený konkrétní přístup však většinou nebývá optimální. 

Na dospělou populaci jsou zaměřeny bezpečnostní kampaně. Akce jednak preventivní 

a nápravné. Ne vždy se ale shledají s pozitivním ohlasem široké veřejnosti.[4] 
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Nesmíme zapomenout také na seniory ve věku nad 65 let. S postupujícím věkem 

dochází k úbytku rozumových a psychomotorických schopností a dále pak k negativním 

osobnostním změnám člověka. Proto třeba této kategorii začít věnovat zvýšenou pozornost.  

Nutnou podmínkou pro efektivní dopravní výchovu je získání potřebné podpory široké 

veřejnosti, hlavně získat zdroje z veřejných fondů. To však v dnešní době není prioritou. 

Pokud se jedná o přípravu mládeže ve školách v předmětu „dopravní výchova“ je 

tomu třeba věnovat náležitou pozornost, neboť oblíbený a všemi respektovaný učitel může 

vykonat mnoho užitečného – a naopak.  

Dosavadní praxe nejen na českých školách však hovoří spíše o opaku – zkušení 

pedagogové o uvedený předmět často nemívají zájem z důvodu finančního ohodnocení. [4] 

1.2.1 Dopravní výchova zaměřena na dospělou populaci 

Ukončením střední školy by měl mít každý jedinec vybudovány potřebné postoje vůči 

problematice bezpečnosti silničního provozu. 

Přestávají mu však být systematicky a cíleně předávány příslušné znalosti 

a dovednosti související s přirozeným vývojem dopravní techniky a především dopravně 

bezpečnostní legislativy. Uvedená situace v sobě skrývá značný potenciál vzniku dopravních 

nehod. [4] 
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2 STAV PRÁVNÍCH NOREM A LEGISLATIVY TÝKAJÍCÍCH SE DANÉ 

PROBLEMATIKY V ČR A V ZAHRANIČÍ 

Právní normy v oblasti bezpečnosti silničního provozu patří mezi legislativu 

ovlivňující každodenní život doslova každého jedince (řidiče či neřidiče), a to bez ohledu 

na profesní orientaci.  

Neznalost příslušných ustanovení nezřídka vede ke škodám na vlastním či cizím 

majetku, zdraví či životě. 

Každodenní dění vypovídá o skutečnosti, že dobrá teoretická znalost příslušných 

ustanovení či dokonce schopnost jejich praktické aplikace je nejednou Achillovou patou nejen 

neřidičů či řidičů-amatérů, ale rovněž i profesionálů denně se pohybujících po pozemních 

komunikacích. 

Je zajímavé, že i osoby s vysokoškolským právnickým vzděláním přiznávají, 

že po úspěšném zvládnutí závěrečné řidičské zkoušky se přestaly o problematiku 

systematičtěji zajímat, a to bez ohledu na povědomí o skutečnosti, že v příslušné legislativě 

nastaly změny. 

Je jistě jednoduché přistupovat k uvedené problematice přísně mentorsky s tím, 

že neznalost zákona neomlouvá. Uvedený přístup je objektivně spravedlivý, nicméně problém 

zvýšení bezpečnosti silničního provozu v naší zemi neřeší. 

Neznalost legislativy ze strany širokých vrstev obyvatelstva je v našich zemích jevem 

chronicky rozšířeným, jedná se o tzv. právním bezvědomí obyvatelstva. 

Na vině ovšem není jen „lenost“ a ignorantství lidí, ale rovněž enormní množství 

nedokonalých a často navzájem neprovázaných právních norem, pokleslé formy lobbingu 

a s tím související permanentní novely mající nezřídka za důsledek snížení smysluplnosti, 

a tím i účinnosti práva. 

Svůj díl viny mají i profesionální právníci, kteří se rádi pasují na nepostradatelné 

polobohy, bez nichž se nemůže uskutečnit nic, co se týče návrhu či případných legislativních 

změn. 

Uvedený přístup je ovšem z principu špatný – žádoucí principy a zásady chování lidí 

v tom či kterém sektoru společenské života musejí určovat především příslušní odborníci. [4]
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Naopak speciálně vyškolení právníci by měli přistoupit až posléze, při jejich převádění 

do litery příslušných právních norem, typicky zákonů a podzákonných norem, včetně 

otestování před uvedením do praxe – což je v české praxi postup zcela opomíjený se všemi 

negativními důsledky. 

Je samozřejmě nepochybné, že v daném případě lze za ideální považovat kombinaci 

odborníka a právníka v jedné osobě, to je ovšem jev vzácný. 

Současná dopravně bezpečnostní legislativa příslušnou problematiku v zásadě pokrývá 

a řeší, nicméně její účinnost, kdy se široká veřejnost ztotožní s ní, by mohla být znatelně 

vyšší, a to za vynaložení minimálních prostředků. [4] 

Na bezpečnost silničního provozu má vliv následující triáda: 

 stav pozemních komunikací, 

 stav vozového parku, 

 úroveň účastníků silničního provozu. 

Pokud se jedná o účastníky silničního provozu, na jejich přístup k problematice 

bezpečnosti silničního provozu a reálné chování ve vlastním provozu mají vliv 

 úroveň nastavení a obsahu legislativy, 

 úroveň a vyspělost sankčně motivačního systému. 

V 95 % příčin dopravních nehod je stanoven za viníka účastník silničního provozu. 

Bezpečnost silničního provozu je problematika multidisciplinární, netýká se tak 

jen ministerstva dopravy či (okrajově) ministerstva vnitra. [6]  

2.1 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL  

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti 247/2000 Sb., který byl 

několikrát novelizován. Poslední změna a to zákon č. 297/2011 s účinností od 19. 1. 2013 

například upravuje získávání řidičských oprávnění na skupinu A, kdy posouvá věkovou 

hranici pro řízení motocyklu [7]. 

Prováděcí právní předpis – vyhláška č. 167/2002 Sb. a vyhláška č. 156/2008 Sb. 

konkrétně řeší výklad zákona. A nesmíme zapomenout zmínit implementaci Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení 

řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu [8]. 
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2.2 PODMÍNKY PŘIJETÍ K VÝUCE, K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ 

A DRUHY VÝUKY A VÝCVIKU 

Výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění může provádět výlučně provozovatel 

autoškoly. Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění 

osobu, která: 

 podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost doložena 

písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen 

příslušným orgánem,  

 ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení 

řidičského oprávnění příslušné skupiny, přičemž od zahájení výuky a výcviku 

k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců,  

 není nezpůsobilá k právním úkonům,  

 je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla  

 má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt,  

 splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje 

zvláštní zákon,  

 není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení 

motorových vozidel. Dokládá žadatel čestným prohlášením. 

Žádost o řidičské oprávnění musí obsahovat údaje o osobě, trvalé bydliště a skupinu 

nebo podskupinu řidičského oprávnění, kterou již vlastní a doplní, o jakou skupinu žádá.  

Musí být doložena dokladem o zdravotní způsobilosti žadatele, který nesmí být starší 

více než 3 měsíce v době podání žádosti. [7]  

2.2.1 Druhy výuky a výcviku  

Provozovatel autoškoly je oprávněn poskytovat v rozsahu stanoveném v registraci 

k provozování autoškoly tyto druhy výuky a výcviku: základní, sdruženou, rozšiřující, 

doplňovací a podle individuálního studijního plánu.  
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Provozovatel autoškoly dbá, aby žadatel o řidičské oprávnění získal výukou 

a výcvikem teoretické znalosti a praktické dovednosti tak, aby byl schopen  

 řídit vozidlo v souladu s předpisy o provozu na pozemních komunikacích,  

 ovládat vozidlo tak, aby nevytvářel nebezpečné situace a přiměřeně reagovat 

na jejich vznik,  

 rozpoznat provozní nebezpečí a jeho závažnost a dokázat na tyto situace včas 

a správně reagovat,  

 rozpoznávat u vozidel technické závady, které představují ohrožení bezpečnosti,  

 reagovat na faktory ovlivňující jednání při řízení vozidla a uchovat si schopnosti 

potřebné pro bezpečné řízení vozidla,  

 poskytovat účinnou první pomoc zraněným při dopravní nehodě. [7] 

2.2.2 Základní výuka a výcvik  

Základní výukou a výcvikem je příprava žadatele na získání řidičského oprávnění 

pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění. Žadatel může získat základní 

výukou a výcvikem řidičské oprávnění na tyto skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění 

uvedených v tabulce 1 [7]. 

Tab. 1. Počet hodin výuky 

Skupina Počet hodin teorie Počet hodin praxe 

AM,A1,A 18 26 

B1 29 32 

B 34 36 

T 33 44 

Zdroj:[7]  
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2.2.3 Sdružená výuka a výcvik  

Sdruženou výukou a výcvikem je příprava žadatele na získání řidičského oprávnění 

pro kombinaci dvou a více skupin a podskupin řidičských oprávnění. Sdruženou výuku 

a výcvik lze provádět za předpokladu, že žadatel splní podmínky stanovené zvláštním 

zákonem pro jednotlivé skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění.  

Žadatel o řidičské oprávnění musí získat sdruženou výukou a výcvikem takové 

teoretické a praktické znalosti, jako by absolvoval výuku a výcvik pro každou skupinu 

nebo podskupinu řidičského oprávnění samostatně.  

Sdružená výuka a výcvik, kromě výcviku v řízení vozidla, se provádí v rozsahu 

stanoveném učební osnovou pro nejvyšší počet vyučovacích hodin u skupiny 

nebo podskupiny řidičského oprávnění v dané kombinaci sdružené výuky a výcviku. Tento 

rozsah vyučovacích hodin se úměrně rozšiřuje o nezbytný počet vyučovacích hodin nutných 

pro výuku a výcvik tématiky specifické pro každou další skupinu nebo podskupinu řidičského 

oprávnění v dané kombinaci sdruženého výcviku. 

Výcvik v řízení vozidla se provádí v rozsahu stanoveném pro každou skupinu 

nebo podskupinu řidičského oprávnění v dané kombinaci sdruženého výcviku. [7]  

2.2.4 Rozšiřující výuka a výcvik  

Rozšiřující výuka a výcvik je příprava žadatele na rozšíření již získaného řidičského 

oprávnění o další skupinu, popřípadě skupiny nebo podskupinu, popřípadě podskupiny 

řidičského oprávnění. Rozšiřující výuku a výcvik nelze poskytnout žadateli, který získal 

řidičské oprávnění výlučně pro skupinu AM nebo skupinu T a žádá o získání řidičského 

oprávnění pro další skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění. Tomu také odpovídá 

počet hodin teorie a praktického výcviku uvedené v tabulce 2 [7]. 

Tab. 2 Počet hodin výuky 

Skupina Počet hodin teorie Počet hodin praxe 

RB-C 38 18 

RC-D 38 14 

RB-D 38 30 

RC-C+E,RD-D+E,RB-B+E 14 8 

        Zdroj: [7] 



 24 

2.2.5 Výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu  

Výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu je příprava žadatele na získání 

řidičského oprávnění pro všechny skupiny a podskupiny řidičských oprávnění s výjimkou 

skupin D, D+E a podskupin D1, D1+E.  

Teoretickou přípravu si žadatel o řidičské oprávnění osvojí samostatným studiem 

a povinnými konzultacemi v rozsahu stanoveném učební osnovou.  

Při výuce podle individuálního studijního plánu musí být provedena nejméně jedna 

vyučovací hodina konzultací na každé čtyři hodiny výuky stanovené učební osnovou 

pro danou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění. Ve skupině může být maximálně 

5 žáků.  

Rozsah výcviku nesmí být nižší, než je počet vyučovacích hodin stanovený učební 

osnovou pro danou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění. [7]  

2.2.6 Doplňovací výuka a výcvik  

Doplňovací výuka a výcvik mohou být poskytnuty pouze žadateli o řidičské 

oprávnění, který žádá o: 

 rozšíření řidičského oprávnění ze skupiny A opravňující k řízení motocyklu 

s omezením výkonu do 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost do 0,16 kW/kg 

na skupinu A opravňující k řízení motocyklu o výkonu převyšujícím 25 kW 

nebo s poměrem výkon/hmotnost převyšující 0,16 kW/kg,  

 rozšíření řidičského oprávnění s omezením na vozidla vybavená automatickou 

převodovkou na řidičské oprávnění bez tohoto omezení. [7] 

2.2.7 Učební osnova výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění  

Předmětem výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění je získání potřebných 

teoretických a praktických znalostí, dovedností a návyků k řízení motorových vozidel 

v provozu na pozemních komunikacích.  

Rozsah výuky a výcviku je rozdělen podle druhu výuky a výcviku a podle 

jednotlivých skupin nebo podskupin řidičských oprávnění, k jejichž získání se výuka a výcvik 

provádí [7].  
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Po absolvování zákonem stanovených hodin popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých 

mezi žadatelem dle učební osnovy, uchazeč o řidičský průkaz se může pokusit zvládnout 

závěrečnou zkoušku, jak to vyplývá z obrázku 2, který popisuje rozsah učební osnovy. 

 

Obr. 2 Učební osnova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [7] 

2.2.8 Způsob výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění a jejich ukončení  

Provozovatel autoškoly je povinen před zahájením výuky nebo výcviku zaslat 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny 

provozovatele autoškoly seznam žadatelů o řidičská oprávnění zařazených do výuky 

a výcviku. Výuka a výcvik jsou zahájeny absolvováním první vyučovací hodiny. Výcvik musí 

navazovat na teoretickou výuku.  

Provozovatel autoškoly je povinen před zahájením výcviku v řízení vozidla zajistit, 

aby žadatel o řidičské oprávnění byl seznámen se zásadami ovládání vozidla a teorií řízení 

a zásadami bezpečné jízdy výcvikového vozidla. [7]   

Učební osnova 

Výuka teorie Praktický výcvik 

Praktická údržba vozidla Ovládání a údržba vozidla 

Řízení vozidla Předpisy o provozu vozidel 

Teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 
Zdravotnická příprava 

Zdravotní příprava 
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Dále je povinen zajistit, aby vyučovací hodina trvala 45 minut a výcvik v řízení 

vozidla netrval déle než dvě vyučovací hodiny denně u jednoho žadatele. Údaje 

o absolvované jízdě zaznamenat do průkazu žadatele, kterou musí žadatel mít vždy u sebe 

k předložení pro kontrolu. 

O průběhu výuky a výcviku žadatele o řidičské oprávnění a jeho účasti na hodinách 

výuky a výcviku musí provozovatel autoškoly vést průkaznou evidenci. 

2.2.9 Zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění 

Žadatel o řidičské oprávnění se po ukončení výuky a výcviku v autoškole podrobí 

zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla.  

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně písemně sdělí žadateli 

prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení 

motorového vozidla, popřípadě opakované zkoušky. Obecní úřad obce s rozšířenou 

působností zařadí žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce. 

Zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění provádí příslušný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností, který určí zkušebního komisaře z řad svých zaměstnanců, který 

je držitelem průkazu zkušebního komisaře. Zkušební komisaři jsou povinni jednou za tři roky 

absolvovat přezkoušení odborné způsobilosti. [7] 

2.3 PŘEZKOUŠENÍ Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH 

VOZIDEL 

Provádí se zkouškou pro žadatele, kterým byl odebrán řidičský průkaz z důvodů 

uvedených v přestupkovém zákoně nebo nařízením soudu. Provádí se zkouškou jen 

z předpisů, a pokud žadatel neuspěje, může ji opakovat pouze jednou [7].  

2.4 ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ PRO ÚČELY 

PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI 

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zákon upravuje ve dvou na sobě 

nezávislých rovinách. Část zákona je rozdělena do dvou samostatných hlav [7]. 

  



 27 

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 [7]. 

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

mají zaznamenány body v bodovém hodnocení. Takové školení je dobrovolné. 

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje vstupní školení a následná 

pravidelná školení. 

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který 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. Je občanem členského státu Evropské unie a má 

na území České republiky trvalý pobyt, nebo přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů 

v kalendářním roce, nebo vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území 

České republiky nebo podniká na území České republiky.  

Povinnost povinného školení se netýká některých řidičů vozidel 

 jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h
-1

, 

 používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní 

správou České republiky, Generální inspekcí bezpečnostních sborů 

a zpravodajskými službami České republiky, 

 Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, 

zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv, 

 používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby, 

 ve zkušebním provozu a používaných při výcviku, 

 používaných při přepravě věcí, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu 

závislé práce nebo podnikání řidiče, 

 používaných pro vlastní potřeby a zemědělských a lesnických traktorů. [7] 

2.4.1 Vstupní školení 

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou 

z profesní způsobilosti řidičů [7]. 
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Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí 

 teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy, 

 uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se 

k silniční dopravě, 

 bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla, 

 poskytování služeb a logistiky, 

 hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu, 

 sociálně-právního prostředí v silniční dopravě, 

 zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích, 

 prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích. 

Výcvik pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění se provádí 

řízením výcvikového pod dohledem lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který 

již je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny.  

Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin 

pro všechny řidiče, kteří jsou již držiteli řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E, 

a dosahují předepsaného věku 21 let. 

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, kteří 

nedosahují předepsaného věku. 

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. [7] 

2.4.2 Pravidelné školení 

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí kvalifikace získané 

při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky. 

Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého 

roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 

7 hodin. [7] 
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Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval 

pravidelné školení předepsaným způsobem, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, pokud 

se na něj vztahuje povinnost, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; 

anebo kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu 

osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie avšak 

řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno 

před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, 

D nebo D+E, před 10. zářím 2008 [7]. 

2.4.3 Provozovatel školicího střediska 

Vyhláška 156/2008 Sb. nabyla účinnosti 1. září 2008 jako prováděcí předpis k zákonu 

č. 247/2000 Sb., upravuje podmínky k získání akreditace provozovatele školicího střediska. 

Provozovatel školicího střediska k provozování této činnosti krajským úřadem 

příslušným podle jejího místa podnikání nebo sídla, může přijmout k výuce a výcviku v rámci 

vstupního školení pouze osobu, která podá písemnou přihlášku a je držitelem řidičského 

oprávnění a po ukončení výuky a výcviku složí zkoušku. 

Aby mohlo vzniknout akreditované školicí středisko, museli žadatelé splnit mnoho 

požadavků a to mít vytvořen písemný plán pro výuku i výcvik, mít seznam lektorů, 

kteří splňují podmínky, mít právo k užívání výukových prostor i výcvikových vozidel 

a v neposlední řadě mít zaveden kontrolní systém pro sledování souladu poskytování výuky 

a výcviku s daty, které jsou povinni provozovatelé jako zpětnou vazbu hlásit pět pracovních 

dnů předem na krajském úřadě. [8] 

2.4.4 Průkaz profesní způsobilosti řidiče 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého nebo přechodného 

pobytu řidiče na území České republiky, podle sídla nebo místa podnikání řidiče nebo jeho 

zaměstnavatele vydá řidiči na písemnou žádost průkaz profesní způsobilosti řidiče. Platnost 

průkazu je 5 let [8]. 

2.4.5 Jiná školení 

Ostatní řidiči, kteří nespadají do působnosti zákona o získávání a zdokonalování 

odborné způsobilosti č.247/2000 Sb., tedy nepodléhají přísnějšímu režimu školení, nemusí 

chodit na pravidelné školení. 
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Výjimkou jsou školení pro řidiče, kterým povinnost provádět školení řidičů vyplývá 

ze Zákoníku práce. 

Povinnost zúčastnit se školení řidičů vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb. Sb. - Zákoník 

práce ve znění pozdějších předpisů - a týká se všech osob, které fyzicky řídí vozidlo 

za účelem plnění pracovních povinností. Z výše uvedeného plyne, že je ve vlastním zájmu 

zaměstnavatele zprostředkovat svým zaměstnancům pravidelné školení [9]. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních 

předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné 

předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se 

k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce 

vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 

V Zákoníku práce je řízení motorového vozidla zařazeno v kategorii 

tzv. nebezpečných činností, a tudíž by se mělo provádět analogicky se zákonem 

č. 247/2000 Sb. (374/2007 Sb.) – tedy 1x v každém kalendářním roce. 

Školení má být prováděno v prostorách, kde vybavení umožní posluchačům dělat 

si písemné poznámky a lektorovi použít potřebné didaktické pomůcky. Z tohoto důvodu má 

být školení řidičů zahrnuto do systému vzdělávání zaměstnanců k udržování a obnovování 

kvalifikace jednotlivých řidičů, který umožňuje výkon sjednané práce v souladu 

s odst. 1 § 230 Zákoníku práce. [9] 

2.4.6 Školení bezpečné jízdy 

Předmětem výuky v rámci školení bezpečné jízdy je získání a prohloubení znalostí 

 teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy, 

 nejčastějších příčin dopravních nehod a jejich předcházení, 

 důsledků protiprávního jednání řidičů motorových vozidel, 

 prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích. 

Předmětem výcviku v rámci školení bezpečné jízdy je praktická jízda s motorovým 

vozidlem pod dohledem lektora bezpečné jízdy na výcvikové ploše zaměřená na předcházení 

a řešení situací, při kterých je značně ztížena možnost ovládat vozidlo, formou bezpečné 

a defenzivní jízdy. [9] 
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V průběhu a po ukončení výcviku provádí lektor bezpečné jízdy vyhodnocení chování 

řidiče při výcviku. K výcviku může dojít až po ukončení výuky. 

Na základě potvrzení o absolvování školení bezpečné jízdy je možnost jedenkrát 

v roce po splnění náležitých podmínek požádat obec s rozšířenou působností o výmaz tří bodů 

z karty řidiče. [9] 

2.5 UZNÁVÁNÍ ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ 

Česká republika je signatářem obou existujících mezinárodních úmluv Organizace 

spojených národů o silničním provozu, a to úmluvy uzavřené v Ženevě roku 1949 a úmluvy 

uzavřené ve Vídni roku 1968, jejichž signatáři se zavázali k vzájemnému uznávání národních 

řidičských průkazů, které odpovídají vzorům podle zmíněných úmluv.  

V současné době existuje v ČR několik druhů platných národních řidičských průkazů. 

Úmluvě z roku 1968 odpovídají všechny řidičské průkazy vydané od roku 1964 (trojdílný 

růžový) až po současnost (karta). Úmluvě z roku 1949 odpovídá pouze typ vydávaný v letech 

1964 - 1986 (trojdílný růžový). Další možností je požádat o vydání mezinárodního řidičského 

průkazu. Mezinárodní řidičské průkazy neplatí na území státu jejich vydání.  

České republice jsou vydávány dva typy mezinárodních řidičských průkazů:  

 podle přílohy 7 Úmluvy o silničním provozu (Vídeň, 1968) platí tři roky ode dne 

vydání na území všech států, které jsou signatáři této úmluvy 

 podle přílohy 10 Úmluvy o silničním provozu (Ženeva, 1949) platí jeden rok ode 

dne vydání na území všech států, které jsou signatáři této úmluvy  

K vydání mezinárodního řidičského oprávnění musí žadatel předložit platný český 

řidičský průkaz, občanský průkaz, vyplněnou žádost i s fotografií a správním poplatkem. 

Seznam států signujících Úmluvu o silničním provozu (Vídeň, 1968) a Seznam států 

signujících Úmluvu o silničním provozu (Ženeva, 1949) je uveden v příloze č. 1 [10]. 

Nově vydávaný řidičský průkaz České republiky podle vzoru Evropských společenství 

je plastová karta růžovomodré barvy, označená nápisem „Řidičský průkaz Česká republika", 

logem EU a rozeznávacím znakem vydávajícího státu „CZ". Tento průkaz je v ČR vydáván 

od 1. 5. 2004 a platí ve všech členských státech EU [11].  
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Hostitelská země může aplikovat svá vlastní pravidla týkající se doby platnosti 

řidičského oprávnění. Bylo by dobré si tuto skutečnost ověřit a případně včas zažádat 

o vydání nového řidičského průkazu v dané zemi [11]. 

Japonsko 

Od 4. 1. 2010 občané ČR mohou získat japonský řidičský průkaz "výměnou" za český 

pouze po testu zraku a prověření řidičských záznamů. Při žádosti o japonský řidičský průkaz 

v Unten Menkyo Center (Driver's License Center), musí český žadatel předložit tyto 

náležitosti:  

 žádost a 1 fotografii  

 doklad totožnosti (pas atd.);  

 český řidičský průkaz opatřený překladem;  

 doklad, který potvrzuje, že žadatel/ka bydlel/a déle než 3 měsíce 

v České republice poté, co byl vydán předmětný řidičský průkaz;  

 poplatek.  

Prověření žadatelovy řidičské historie bude spočívat v pohovoru (např. jak dlouho 

pobýval žadatel v domovském státu po obdržení řidičského průkazu, jak dlouho a kde řídil 

auto atd.). [12]  

Obecně platí, že řidičské průkazy vydané ve Spojených státech amerických nebo 

v jiných státech mimo Evropu, nejsou na území České republiky uznávány, a to z jednoho 

prostého důvodu - svým provedením neodpovídají úmluvám o silničním provozu. Třeba 

v USA mají jiné zkoušky, může se řídit od šestnácti, většina aut má automatickou 

převodovku, silnice jsou širší - dalo by se říct, že americký řidič to má jednodušší.  

Jediná možnost, jak tento americký řidičský průkaz legalizovat pro řízení motorového 

vozidla například na území EU je, mít k němu současně americký mezinárodní ŘP. 

Ten se vydává podle ženevské úmluvy o silničním provozu a platí pouze jeden rok. 

V ostatních státech Evropské unie se situace různí. Někde, jako třeba ve Velké Británii 

s americkým řidičským průkazem problém nemají, ve Francii by už Američan narazil. 

A jak to funguje obráceně? Uznají nám náš řidičský průkaz v Americe? [13] 
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Amerika ani jednotlivé státy USA neuznávají české řidičské průkazy - výjimkou 

je poslední vzor evropských společenství. Ovšem rozhodně se na to nedá spoléhat a v případě 

cesty do USA je na místě mít mezinárodní řidičský průkaz vystavený podle ženevské úmluvy, 

tedy s platností na jeden rok. 

To evropské země český řidičský průkaz uznávají bez problémů, a to i ty mimo 

Evropskou unii jako třeba Švýcarsko, Ukrajina nebo i Rusko. [13] 

2.6 PŘEHLED SANKČNĚ MOTIVAČNÍCH SYSTÉMŮ V ČR  

Zákon 361/2000 Sb. v platném znění, řeší bodový systém, který byl novelizován 

k 1. 8. 2011.  

Bodový systém má za cíl zabránit účasti na silničním provozu řidičům, kteří 

opakovaně závažně porušují dopravní předpisy. Jeho podstatou je udělování 

„trestných“ bodů řidičům, kteří se dopustili zákonem stanovených porušení pravidel 

silničního provozu.  

Funkční a efektivní bodový systém obsahuje tedy jak prvek represivní – identifikaci 

a evidenci přestupku a jeho potrestání formou pokuty a přidělení trestných bodů – 

tak výchovný, rehabilitační. Složka represivní je tvořena systémem pevně stanovených 

trestných bodů za spáchané přestupky proti pravidlům silničního provozu, 

které se jednotlivým řidičům načítají. 

Při dosažení 12 bodů řidič ztrácí řidičské oprávnění, tedy pozbývá odbornou 

způsobilost k řízení motorových vozidel. Za některé přestupky uvedené v příloze 2, 

dostanete trestné body a také pokutu, případně zákaz řízení. Jsou však také přestupky, 

za které jste jen pokutováni a nejsou zahrnuty v bodovém systému, např. zastavení 

a stání na místě označeném pro vozidla se znakem O1, zde je možnost dostat pokutu 

ve výši od 5 000 do 10 000 Kč, ale nezapočítává se žádný trestný bod. V takovém případě 

se nepřerušuje doba umazávání trestných bodů. 
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Co se změnilo od srpna 2011? 

Byl snížen počet přestupků, za které je možné odebrat body ze 44 na 26. Nově jsou 

ale některé přestupky (riskantní jízda a předjíždění, zakázané vjetí na železniční přejezd, 

ohrožení chodce a jízda s dítětem bez autosedačky) posuzovány přísněji, úplně byly 

odstraněny jednobodové přestupky a nejnižším možným odečtem jsou tak dva body. 

Za alkohol za volantem do 0,3 promile už nedostanete 3 trestné body, ale pokuta 20 tisíc 

korun až roční zákaz řízení zůstávají. 

Nově smí policie řešit mírnější přestupky domluvou a nemusí každý pokutovat. 

Domluva nadále není možná u přestupků, za které se dávají body. [14] 

Některé přestupky nelze projednat v blokovém řízení a oznamují se automaticky 

správnímu orgánu (v těchto případech hrozí sankce zákazu řízení motorových vozidel). 

Paušální částka nákladů řízení o přestupcích, kterou je povinen nahradit občan, činí 

1 000 Kč. Byl-li v řízení o přestupcích přibrán znalec z jiného oboru než psychiatrie, zvyšuje 

se paušální částka o 1 500 Kč; byl-li přibrán znalec z oboru psychiatrie, zvyšuje se paušální 

částka o 2 500 Kč. Bylo-li k podání znaleckého posudku přibráno více znalců, může paušální 

částka nákladů řízení po zvýšení činit nejvíce 6 000 Kč. V praxi se v drtivé většině jedná 

o případy, kdy náklady řízení činí 1000 Kč.  

Dopustil-li se řidič jedním skutkem více přestupků nebo trestných činů, spáchaných 

jednáním zařazeným do bodového hodnocení, zaznamená příslušný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností počet bodů stanovených pro nejzávažnější z nich. [15] 

2.6.1 Započítávání bodů 

Obecně platí, že čím závažnější porušení, tím vyšší je počet připsaných bodů, nicméně 

zákon se této logiky vždy nedrží.  

Pokud byla řidiči uložena sankce za bodovaný přestupek nebo trest za bodovaný 

trestný čin, oznámí tuto skutečnost příslušný orgán obecnímu úřadu s rozšířenou působností, 

který vede registr řidičů, a to do 3 pracovních dnů od uložení blokové pokuty, v ostatních 

případech do 5 pracovních dnů. Příslušný úřad pak zapíše na konto řidiče body ke dni, 

ve kterém nabylo rozhodnutí o uložení sankce právní moci. Pokud řidič nesouhlasí s počtem 

připsaných bodů, může u příslušného úřadu podat námitky. Nemůže se tedy stát, že řidič 

dosáhl hranice 12 bodů, aniž by o tom nebyl informován. [16] 
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2.6.2 Dosažení 12 bodů 

Pokud řidič dosáhne hranice 12 trestných bodů, obecní úřad s rozšířenou působností 

mu tuto skutečnost písemně oznámí a zároveň ho vyzve k odevzdání řidičského průkazu 

nejpozději do 5 pracovních dnů. Bez ohledu na to, jestli řidič tuto výzvu splní, zaniká jeho 

řidičské oprávnění uplynutím lhůty na odevzdání řidičského průkazu. 

Pokud by tato osoba i přes ztrátu řidičského oprávnění usedla za volant, dopustila 

by se trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který hrozí trest odnětí svobody 

až na jeden rok.  

Pokud řidič ztratil řidičské oprávnění z důvodu dosažení 12 bodů, může požádat 

o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí jednoho roku.  

Předpokladem pro získání řidičského oprávnění je absolvování závěrečné zkoušky 

v autoškole. Pokud je řidiči řidičské oprávnění vráceno, jsou mu smazány veškeré trestné 

body. 

Pokud byla řidiči kromě dosažení 12 bodů uložena sankce zákazu řízení, běží 

souběžně jak sankce zákazu řízení, tak lhůta pro opětovné získání řidičského oprávnění. 

Pokud je tedy řidiči uložena sankce zákazu řízení na dobu delší než 1 rok, může řidič požádat 

o vrácení řidičského oprávnění až po uplynutí doby, na kterou mu bylo zakázáno řízení 

vozidel. [17] 

2.6.3 Odečítání bodů 

K odečtení bodů může dojít ze dvou důvodů. Jedním z nich je, že se řidič od uložení 

poslední sankce za bodovaný delikt nedopustil jednání zařazeného do bodového hodnocení 

po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců – v tom případě se odečtou 4 body 

z celkového počtu dosažených bodů, po dobu 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců – 

v tomto případě se odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů zbývajících 

po odečtení bodů, po dobu 36 po sobě jdoucích kalendářních měsíců - pak se odečtou všechny 

zbývající body. Tyto lhůty však neběží po dobu výkonu trestu zákazu řízení. 

Pokud řidič nemá na svém kontě více než 10 bodů, a zároveň se nedopustil žádného 

deliktu, za který mu bylo uloženo 7 bodů, může absolvovat školení bezpečné jízdy. Pokud 

toto školení úspěšně absolvuje, budou mu na jeho žádost umazány 3 body. Školu bezpečné 

jízdy je možno absolvovat jen jedenkrát ročně. [17] 
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2.7 PŘEHLED SYSTÉMŮ PŘÍPRAVY ŘIDIČŮ A JEJICH PŘEZKUŠOVÁNÍ 

V OKOLNÍCH STÁTECH 

Vybrala jsem sousední státy České republiky, abych porovnala systém získávání 

i zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Ukázala na odlišnosti 

případně zajímavosti, které se týkají bezpečnosti a sankčně motivačního prostředí. 

2.7.1 Německo 

Adept pro získání řidičského oprávnění se může ke zkoušce připravovat pouze 

v autoškole. Musí absolvovat minimálně následující počet hodin teorie (po 45 min.) a počet 

lekcí v řízení vozidla, aby mohl jít ke zkoušce. Počet hodin uvádí níže tabulka 3 [18]. 

Tab. 3 Skupina ŘO počet hodin 

Skupina Počet hodin teorie Počet hodin praxe 

A,A1 32 12 

B 28 12 

B+E 28 5 

C 44 10 

C+E 32 10 

D 60 25 

Zdroj: [18] 

Adept musí absolvovat min. 4 hodiny jízdy po dálnici a 3 hodiny jízdy v noci. 

Po absolvování všech požadovaných hodin obdrží žák od autoškoly příslušné potvrzení.  

V současné době může být řidičské oprávnění uděleno již v 17 letech pod podmínkou, 

že do dosažení věku 18 let může řídit vozidlo jen pod dohledem stanovené osoby 

(zpravidla rodinného příslušníka); ale to platí jen pro skupinu „B“. Učitel má plnou právní 

odpovědnost za provoz vozidla. [18] 

Zkoušky 

Teoretická zkouška se koná ve zkušebním místě zkušební organizace, na neutrální 

půdě, kde začíná i praktická zkouška. Teoretická zkouška může být písemná, případně pomocí 

výpočetní techniky. V blízké budoucnosti chtějí v Německu teoretickou zkoušku orientovat 

spíše na řešení praktických situací.  

V protokolu o zkoušce se zaznamenávají všechny zaregistrované chyby včetně 

závěrečného hodnocení [18]. 
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Uchazeč o řidičské oprávnění musí závěrečnou zkoušku úspěšně vykonat do jednoho 

roku od 1. termínu včetně oprav, čímž disponuje jedním řádným a dvěma opravnými termíny. 

V případě neúspěchu může být ke čtvrtému termínu připuštěn nejdříve po 5 měsících 

a poté má k dispozici opět tři zkušební termíny [18]. 

Řidičský průkaz na zkoušku 

Je předepsáno dvouleté zkušební období, platí pro první obdržené řidičské oprávnění 

v životě řidiče. Po jeho úspěšném uplynutí se řidičský průkaz stává definitivním. Uvedená 

doba nesmí být zkracována. Jestliže během zkušební doby způsobí řidič jeden vážný či dva 

méně závažné přestupky, rozhodne o postupu kompetentní místní úřad. Může předepsat 

povinnost absolvovat zdokonalovací kurz, zaslat varovný dopis, může rovněž řidičský průkaz 

odebrat a předepsat lékařské a psychologické vyšetření. 

Jestliže je nutno přistoupit k některému z uvedených opatření, zkušební doba 

se automaticky prodlouží o další dva roky. 

Vozidlo řízené řidičem ve zkušebním období nemusí být nijak zvlášť označeno. Řidiči 

ve zkušebním období se mohou dobrovolně zúčastnit školy bezpečné jízdy. [18] 

Organizace provádějící závěrečné zkoušky řidičů 

Zkušební komisaři jsou zaměstnanci buď organizace DEKRA nebo TÜV. Ty rovněž 

provádějí jejich základní profesní přípravu a periodická školení.  

Povolení k činnosti organizacím DEKRA a TÜV byla vydána na základě akreditace 

odborného grémia ministerstvem dopravy, které činnost obou zkušebních organizací 

pravidelně prověřuje. 

Zkušební komisaři jsou povinni každoročně absolvovat celkem 5 dní zdokonalovací 

přípravy, přičemž 2 dny jsou vyčleněny na seznámení se s tématy závazně stanovenými 

pro všechna zkušební místa, 3 dny pak jsou věnovány vzájemnému předávání praktických 

zkušeností a poznatků mezi jednotlivými zkušebními místy. [18] 
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Udělení sankce 

V případě zjištění přestupku policie udělí pokutu, v méně závažných případech pouze 

napomenutí (případně oba postihy společně). Viníci se mohou během 2 týdnů odvolat, během 

té doby bude kauza doručena samosoudci. Proti jím vydanému rozsudku se může odvolat 

i žalující strana. Výsledkem řízení může být i odebrání řidičského průkazu [18]. 

Bodový systém 

Byl zřízen registr trestných bodů, zaznamenávající všechny bodované přestupky 

a trestné činy ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu [18].  

Srovnání bodového systému. 

Naši zákonní představitelé nás vícekrát v souvislosti s bodovým systémem dopravních 

přestupků upozorňovali, že podobná úprava platí ve více zemích EU, či dokonce v jejich 

většině. Přesně se jedná o tyto země: Francie, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, 

Portugalsko, Řecko a Velká Británie. V Maďarsku se bodový systém ukázal jako neúčinný. 

V Anglii existuje bodový princip již desítky let a vztahuje se na vážné přestupky. Ve Francii 

a Irsku funguje bodový systém opačně (přičítání bodů).  

Bodový systém tak, jak nám ho zákonem 411/2005 Sb. vnutili, existuje v Itálii 

(východiskem je 20 bodů), Irsku (konto má 10 bodů) a Německu (konto má 14, 

resp. 18 bodů). [19] 

Porovnáme německý a náš bodový systém. 

Německá norma zavádí odečet bodů zpravidla tam, kde byl někdo ohrožen. U řady 

bodových hodnocení je ohrožení jiného účastníka silničního provozu podmínkou. Česká 

norma oproti tomu zavádí postih i v situacích, které mohou stát na začátku jakési příčinné 

souvislosti, na jejímž konci teprve nějaké ohrožení vzniká. Například telefonování 

za jízdy [19]. 

Srovnáme-li tedy bodový systém v ČR a v Německu, zjistíme tyto odlišnosti uvedené 

v tabulce 4. 
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Tab. 4 Bodový systém v Německu 

Počet bodů Opatření 

8 – 13 Písemné preventivní varování a informace o počtu bodů 

14 – 17 

Přikázán zdokonalovací seminář, doporučen Idiotentest a upozornění 

na odebrání řidičského průkazu 

18 a více 

Odebrání řidičského průkazu, nejméně 6 měsíců bez řízení 

a znovuposouzení vydání ŘP po Idiotentestu 

Zdroj: [19] 

Německý řidič je úřadem nejprve vyzván, aby přizpůsobil své návyky. 

To se stane při dosažení 8 bodů. Když v tomto okamžiku absolvuje seminář, čtyři body 

se mu odečtou. Pokud dosáhne hranici 14 bodů, musí se opět zúčastnit semináře a za to se mu 

odečtou dva body. 

Můžeme se jen dohadovat, proč byl český systém navržen přísnějším než obdobný 

sousední. Snad se od toho slibovalo větší represívní účinek. [19] 

Pro Němce, kteří ve své zemi o řidičské oprávnění přijdou, platí v Německu zákaz 

řízení. Ten obcházejí tím, že absolvují autoškolu v Polsku a s polským průkazem 

 pak vydávají na německé silnice [20]. 

2.7.2 Polsko 

Uchazeč o řidičské oprávnění musí splnit následující podmínky: 

 dosažení minimálního předepsaného věku, 

 zdravotní způsobilost, 

 absolvování předepsané výuky a výcviku, 

 úspěšné složení závěrečné zkoušky. [18] 
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Učitelé autoškol 

Musí být absolventy středoškolského studia ukončeného maturitou, musí se úspěšně 

podrobit lékařskému a dopravně psychologickému vyšetření. Požadována je minimálně 

tříletá řidičská praxe. Délka odborné přípravy činí zhruba 4 měsíce [18]. 

Věk pro žadatele o řidičské oprávnění  

Povinné pro danou kategorii vozidel je dosažení věkové hranice uvedené v tabulce 5. 

Tab. 5 Věková kategorie 

Kategorie vozidel Věk 

A1, B1, T 16 

A, B 18 

B+E, C, C+E, C1, C1+E 18 

D, D+E, D1, D1+E 21 

Zdroj: [16] 

Počet hodin školení potřebných pro každou kategorii vozidel zaznamenává tabulka 6. 

Tab. 6 Počet hodin školení 

Skupina Počet hodin teorie Počet hodin praxe 

A, A1 30 20 

B, B1 30 30 

B+E 20 15 

C 20 30 

C1 20 20 

C+E 20 25 

C1+E, D1+E 20 20 

T 30 20 

D 20 60 

D1 20 30 

D+E 20 25 

Zdroj: [21] 

Zkušební komisaři jsou zaměstnanci vojvodství, ta jsou odpovědná za zajištění jejich 

základní kvalifikační přípravy o délce přibližně 10 týdnů. Uchazeči o profesi zkušebního 

komisaře musí být státními občany Polska, držiteli řidičského oprávnění skupiny B po dobu 

minimálně 6 let a dále těch skupin, které rovněž bude po absolvování kvalifikační přípravy 

oprávněn zkoušet, po dobu minimálně 1 roku. Je nutno doložit absolutorium vyšší odborné 

školy, lékařského vyšetření potvrzujícího odpovídající fyzickou a dopravně psychologickou 

způsobilost, beztrestnost. Základní kurz je zajišťován ministerstvem dopravy [18]. 
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Nový zkušební komisař je následně zařazen do registru komisařů vedeného příslušným 

vojvodstvím. Komisaři jsou každoročně doškolováni vedením příslušných zkušebních center. 

Zkušební místa se nacházejí v oblastních centrech pro silniční dopravu. [18] 

2.7.3 Rakousko 

V Rakousku je celkově 350 autoškol (a tedy i zkušebních míst). Jsou tři možnosti, 

jak se připravit k řidičské zkoušce: 

1. možnost: 

celá teoretická výuka a praktický výcvik v autoškole, minimální věk žadatele 

17,5 roku, žák musí absolvovat minimálně 40 hodin teorie a 20 hodin praktických jízd. 

2. možnost: 

zahájení výuky a výcviku v autoškole, poté praktický výcvik pod dohledem neučitele 

(platí pro všechny kategorie řidičského oprávnění s výjimkou „A“), minimální věk žadatele 

17,5 roku. Žák musí absolvovat minimálně 8 hodin teorie a 8 hodin praktických jízd. 

Před zahájením dalšího výcviku pod dohledem neučitele. Vozidlo používané pro výcvik 

pod dohledem neučitele musí být označeno cedulkou „L Übungsfahrt“. 

3. možnost: 

celá teoretická výuka a praktický výcvik v autoškole, v kombinaci s praktickými 

jízdami pod dohledem neučitele (platí jen pro skupinu řidičského oprávnění „B“), minimální 

věk žadatele 16 let. Žák musí absolvovat celou předepsanou přípravu v autoškole 

(dle možnosti č. 1). Příprava je rozdělena do základního tréninku (před zahájením výcviku 

pod dohledem neučitele), během přípravy s neučitelem je žák povinen absolvovat dvě 

vyučovací hodiny praktických jízd s učitelem autoškoly, celá příprava je ukončena 

praktickými jízdami, jejichž smyslem je kompletace praktických řidičských dovedností 

před závěrečnou zkouškou. 

Během výcviku pod dohledem neučitele nesmí rychlost výcvikového vozidla 

přesahovat rychlost jízdy 80 km/hod na silnicích, 100 km/hod na rychlostních komunikacích. 

S neučitelem musí žák prokazatelně najezdit alespoň 3.000 km (nutno vést knihu jízd).[18]  
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Vozidlo musí být označeno „L17 Ausbildungsfahrt“. Uvedený systém umožňuje získat 

řidičské oprávnění již v 17 letech. Pokud osoba ve věku 17 – 18 let (po zdárném složení 

závěrečné řidičské zkoušky) samostatně řídí motorové vozidlo, musí být toto označeno 

symbolem „L 17“. Do dosažení věku 18 let platí stejná rychlostní omezení jako při praktické 

přípravě s neučitelem. [18] 

V rámci možností č. 2 a 3 platí některé zvláštní podmínky pro žáka i pro neučitele: 

 neučitel musí být držitelem odpovídajícího řidičského oprávnění po dobu min. 

7 let, 

 neučitel nesmí být v předchozím období pokutován za závažné přestupky, 

 max. hladina alkoholu v krvi obou osob během praktického výcviku nesmí 

přesáhnout hranici 0,1 promile, 

 k provádění výcviku je třeba speciálního povolení dopravního úřadu, 

 žák musí projít odpovídajícím lékařským vyšetřením, 

 vozidlo používané ve výcviku nemusí být vybaveno dvojím ovládáním. [18]  

Závěrečné zkoušky 

K připuštění k závěrečné praktické jízdní zkoušce je nutno doložit úspěšné absolvování 

zkoušky teoretické (ve formě testu), je nutné předložit k nahlédnutí povinně vedenou knihu 

jízd a rovněž doložit, že část jízd byla absolvována na dálnicích a silnicích mimo obec; 

dokladuje se též jízda v noci [18]. 

Učitelé autoškoly 

Učitelem autoškoly se může stát osoba ve věku minimálně 21 let, nutno doložit 

úspěšné zakončení maturitního středoškolského studia, alespoň tříletou řidičskou praxi, 

dobrou pověst a bezdeliktnost v silniční dopravě. Naopak lékařské vyšetření není požadováno.  

Délka odborné přípravy činí přibližně 6 let, probíhá pod dohledem určeného 

a schváleného učitele autoškoly. Kvalita činnosti autoškol není státem kontrolována. [18] 

Zkušební komisaři 

Uchazeč o uvedenou profesi musí být ve věku alespoň 27 let, musí být držitelem 

řidičského oprávnění skupiny B po dobu minimálně 5 let, je třeba doložit alespoň tříletou 

řidičskou praxi, přičemž v posledních třech letech nesměl být spáchán žádný vážný dopravní 

delikt. Samozřejmostí je absolutorium maturitního středoškolského studia [18].  
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Komisaři se musí každoročně zúčastňovat dvou až čtyřdenního zdokonalovacího 

školení. [18] 

Řidičský průkaz na zkoušku 

Institut řidičského průkazu na zkoušku je zaveden pro prvé udělení některého 

z řidičských oprávnění skupiny A, B, C1, C a D v životě nového řidiče.  

Řidiči ve zkušebním období musí dodržovat max. hladinu alkoholu 0,1 promile v krvi. 

V případě spáchání závažného deliktu (či dokonce odebrání řidičského průkazu) se dotyčný 

musí podrobit další přípravě. V případě překročení maximálně povolené hladiny alkoholu 

v krvi či spáchání méně závažného dopravního deliktu je stanovena povinnost navštěvovat 

speciální dopravně psychologický kurz. Současně se zkušební období prodlužuje o 1 rok. 

Takto může být ze strany příslušných úřadů postupováno až třikrát. V případě, že po třetím 

prodloužení zkušebního období jedinec přijde opět do konfliktu se zákonem 

(v duchu výše uvedených zásad), je řidičské oprávnění definitivně odebráno. 

Po úspěšném uplynutí zkušebního období se stává řidičský průkaz definitivním. 

Zkušební období nesmí být v žádném případě zkracováno. Vozidlo řízené řidičem 

ve zkušební době není třeba speciálně označovat. Řidič ve zkušebním období může 

na základě svého zvážení absolvovat kurz bezpečné jízdy. 

Teoretická zkouška je prováděna za pomoci výpočetní techniky. Praktická zkouška 

může být vykonána až po zkoušce teoretické, může být konána v jakékoliv řeči, podmínkou 

je přítomnost příslušného tlumočníka. Provedení teoretické i praktické zkoušky 

je zpoplatněno. [18] 

Bodový systém 

Od 1. července 2005 vstoupil v platnost bodový systém. Při spáchání prvního 

relevantního deliktu bude řidiči (navíc k peněžní pokutě) vyslovena výstraha.  

Po spáchání druhého deliktu, kterého se řidič dopustí v průběhu dvou let, se musí 

přestupce na vlastní náklady podrobit speciálnímu doškolení (pro každý druh přestupku 

existuje zvláštní typ doškolování). V případě řízení vozidla s vyšší než povolenou hladinou 

alkoholu řidič musí absolvovat dopravně psychologické doškolování. 

Po spáchání třetího relevantního deliktu je řidiči odebrán řidičský průkaz, a to na dobu 

nejméně tří měsíců. Proti tomuto kroku může být vzneseno odvolání. [18] 
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2.7.4 Slovensko 

Na území Slovenské republiky dnes působí přibližně 700 autoškol. 

Vyhláška Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky 

č. 349/2005 Sb. účinná od 15. 8. 2005, která upravuje zákon č. 93/2005 o autoškolách 

ve znění pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška ustanovuje 

 podrobnosti o požadavcích na technickou základnu autoškol a ověřovaní jejich 

způsobilosti a o označování výcvikových vozidel, 

 minimální požadavky na délku, strukturu a obsah jednotlivých kurzů, 

 podrobnosti o učitelských zkouškách, 

 podrobnosti o vedení dokumentace o jednotlivých kurzech. [22] 

Věková kategorie 

Povinné pro danou kategorii vozidel je dosažení věkové hranice, kterou uvádím v tabulce 7. 

Tab. 7 Věková kategorie 

Věk Kategorie vozidel 

15 AM na zkušební dobu dva roky. 

16 A1, B1 se zkušební dobou dva roky 

17 T se zkušební dobou dva roky 

18 A s výkonem motoru nepřesahujícím 25 kW, B, B+E, C, C+E, C1 a C1+E 

21 D, D+E, D1, D1+E a skupiny A bez omezení  

Zdroj:[22] 

Učitelé autoškol 

Musí být ve věku alespoň 25 let, prokázat alespoň tříletou řidičskou praxi 

a rovněž úspěšně absolvovat dopravně psychologické vyšetření. Nutno doložit absenci 

páchání deliktů v silniční dopravě v posledních třech letech.  

Délka povinné přípravy činí 230 hodin a je zakončena zkouškou před komisí. 

Provedení závěrečných učitelských zkoušek a výcviku v autoškole je v kompetenci slovenské 

policie. [22] 
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Řidičský průkaz na zkoušku 

Slovenský zákon č. 315/1996 Sb. o premávke na pozemných komunikáciách ve svém 

třetím oddílu v §§ 72 a 73 hovoří o vodičském oprávneniu na zkušobnú lehotu. Přímo se zde 

uvádí, že první řidičské oprávnění se uděluje na dvouletou zkušební dobu. Ta počíná dnem 

vydání řidičského průkazu. Zajímavé je, že zkušební doba je stanovena na každé další řidičské 

oprávnění, které řidič získává například rozšiřujícím výcvikem. Po uplynutí zkušební doby 

se potom řidiči vydává nový řidičský průkaz [32].  

Odebrání řidičského oprávnění ve zkušební lhůtě 

Pokud řidič v průběhu zkušební doby spáchal trestný čin v souvislosti s řízením 

motorového vozidla, nebo dva přestupky porušením povinnosti z ustanovení zákona 

o provozu na pozemních komunikacích, okresní dopravní inspektorát rozhodne o účasti 

tohoto řidiče na doškolovacím kurzu ve výcvikovém zařízení (v autoškole). Pokud řidič 

po účasti na tomto kurzu opět spáchá trestný čin nebo dva dopravní přestupky, okresní 

dopravní inspektorát rozhodne o vykonání nové zkoušky z řízení motorových vozidel.  

Pokud držitel řidičského oprávnění na zkušební dobu nepředloží potvrzení 

o absolvování doškolovacího kurzu nebo zkoušky z řízení motorového vozidla, nebo tuto 

zkoušku úspěšně nesložil ani po jejím opakování, okresní dopravní inspektorát rozhodne 

o odebrání řidičského průkazu. Opětovné získání řidičského oprávnění je podmíněno 

splněním všech zákonem stanovených podmínek včetně nového řidičského výcviku 

a následných zkoušek. [32] 
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3 POSOUZENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZAMĚŘENÝCH NA ODBORNOU 

ZPŮSOBILOST  

Na základě historického vývoje a posouzení stávajícího stavu legislativy v případě 

získávání a zdokonalování odborné způsobilosti jsem došla k názoru, že v současné době 

systém výuky a závěrečných zkoušek není dle mého názoru objektivní. Grafickým 

znázorněním na obr. 3 chci představit systém vazeb mezi žadatelem, vzdělávacími středisky 

a státní správou.  

Obr. 3 Systém dopravní legislativy a funkce vazeb 

Zdroj:[autorka] 
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Žadatel o řidičské oprávnění 

Má právo obdržet veškeré služby od autoškoly, aby výsledkem byl nejen spokojený 

zákazník, ale také slušný a ohleduplný řidič.  

Cílem výuky a výcviku v autoškole je naučit absolventy kurzů, základním návykům 

a dovednostem, které budou potřebovat pro bezpečné ovládání motorového vozidla. Úspěšný 

vývoj kariéry řidiče tedy závisí na výběru autoškoly, která poskytne kvalitní přípravu tak, 

aby získaný základ mohli samostatně rozvíjet.  

Důležité je rozhodnout se, o jakou skupinu řidičského oprávnění mám zájem. 

Proto níže uvedené data specifikují jednotlivé skupiny a podskupiny řidičských oprávnění. 

 AM lehký motocykl od 15 let. 

opravňuje k řízení mopedů a malých motocyklů s maximální konstrukční rychlostí 

45 km.h
-1 

 A1 malý motocykl od 16 let. 

opravňuje k řízení lehkých motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 cm
3 

a o výkonu nejvýše 11 kW 

 A motocykl od 18 let. 

opravňuje pouze k řízení motocyklů o výkonu do 25 kW nebo s poměrem 

výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklů s postranním vozíkem 

a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg. 

 AA silný motocykl od 21 let a splnit podmínky pro udělení řidičského 

oprávnění skupiny A a složit doplňovací zkoušku podle zvláštního právního předpisu.  

Opravňuje k řízení motocyklů o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost 

přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklů s postranním vozíkem a s poměrem 

výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg. 

 T traktor od 17 let. 

Opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných; k motorovému vozidlu 

smí být připojeno přípojné vozidlo. [25]
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 B 1 malý automobil od 17 let. 

Opravňuje k řízení motorových tříkolových a čtyřkolových vozidel, jejichž maximální 

konstrukční rychlost převyšuje 45 km.h-1 nebo jsou poháněná spalovacím motorem o objemu 

válců převyšujícím 50 cm3 nebo jsou poháněná jakýmkoli jiným zařízením srovnatelného 

výkonu. Pohotovostní hmotnost těchto vozidel nesmí být vyšší než 550 kg; do pohotovostní 

hmotnosti vozidla elektricky poháněného se nezapočítává hmotnost akumulátorů.  

 B - osobní automobil od 18 let. 

Opravňuje k řízení (osobního automobilu) motorových vozidel, jejichž maximální 

přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; 

k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné 

hmotnosti nepřevyšující 750 kg, traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální 

přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a jízdních souprav. Maximální přípustná hmotnost 

soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla 

nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla. 

 B+E - osobní automobil s přívěsem od 18 let, skupinu B+E lze udělit 

jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění skupiny B. 

Opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla sk. B 

a přípojného vozidla (nad 750 kg), pokud maximální přípustná hmotnost soupravy 

nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje 

pohotovostní hmotnost motorového vozidla.  

 C1 - nákladní automobil od 18 let, podskupinu C1 lze udělit jen žadateli, 

který je již držitelem řidičského oprávnění skupiny B. 

Opravňuje k řízení motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost 

převyšuje 3500 kg, avšak nepřevyšuje 7 500 kg; k tomuto motorovému vozidlu smí být 

připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. 

 C1+E - nákladní automobil s přívěsem od 18 let, podskupiny C1+E 

lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění podskupiny C1. [25] 
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Opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla a přípojného 

vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg. Maximální přípustná 

hmotnost soupravy však nesmí převyšovat 12 000 kg a maximální přípustná hmotnost 

přípojného vozidla nesmí převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla.  

 C - velký nákladní automobil od 18 let, skupiny C lze udělit 

jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění skupiny B. Opravňuje k řízení 

motorových vozidel, jejichž max. přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, k tomuto 

motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost 

nepřevyšuje 750 kg.  

 C+E - velký nákladní automobil s přívěsem od 18 let, 

skupiny C+E lze udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského 

oprávnění skupiny C. 

Opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla 

(jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg) a přípojného vozidla, 

jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg.  

 D1 - malý autobus od 21 let, podskupiny D1 lze udělit jen žadateli, 

který je již držitelem řidičského oprávnění skupiny B. 

Opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy 

k sezení, kromě místa řidiče, avšak ne s více než 16 místy k sezení, kromě místa řidiče; 

k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná 

hmotnost nepřevyšuje 750 kg.  

D1+E - malý autobus s přívěsem od 21 let, podskupiny D1 + E lze 

udělit jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění podskupiny D1. 

Opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla pro přepravu 

osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, avšak ne s více než 16 místy k sezení, 

kromě místa řidiče a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 

750 kg a nejsou v něm přepravovány osoby. Maximální přípustná hmotnost soupravy 

však nesmí převyšovat 12 000 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nesmí 

převyšovat pohotovostní hmotnost motorového vozidla. [25]  
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D – autobus od 21 let, skupiny D lze udělit jen žadateli, který 

je již držitelem řidičského oprávnění skupiny B 

Opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy 

k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné 

vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.  

D+E - autobus s přívěsem od 21 let, skupiny D + E lze udělit 

jen žadateli, který je již držitelem řidičského oprávnění skupiny D. 

Opravňuje k řízení jízdních souprav složených z motorového vozidla určeného 

pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče a přípojného vozidla, 

jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg. [25]  

Řidičský průkaz Evropského společenství se všemi skupinami řidičského oprávnění 

je uveden na obrázku 4. 

       Obr. 4 Řidičský průkaz 

Zdroj: [33] 
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Žadatel o řidičské oprávnění podá žádost o získání 

ŘP se zdravotním posudkem od praktického lékaře 

Prověření znalosti 

pravidel silničního 

provozu testem na PC 

Znalost údržby 

a konstrukce vozidla 

3.1 SYSTÉM ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ 

Na základě výběru řidičského oprávnění je také dobré posoudit, která kvalifikovaná 

instituce mi zaručí veškeré podmínky pro úspěšné zvládnutí závěrečné zkoušky. 

Na obrázku 5 je uveden chronologický postup získání řidičského oprávnění 

od prvotního zájmu. 

Obr. 5 Postup žadatele o ŘO 
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Po splnění administrativních záležitostí, tj. podání písemné žádosti o řidičské 

oprávnění na dvoustranném tiskopisu (vzor žádosti je uveden v příloze č. 3), žadatel nastupuje 

do autoškoly jako žák. 

Zákon č. 361/2000 Sb. v platném znění v § 3 Základních podmínek účasti na provozu 

na pozemních komunikacích, kdy řídit vozidlo může pouze osoba, která je dostatečně tělesně 

a duševně způsobilá k řízení vozidla. Z toho plyne povinnost doložit svůj zdravotní stav 

na posudku dle vyhlášky č. 277/2004 Sb. v platném znění, který je také jako vzor uveden 

v příloze č. 4. Žák a později i řidič musí být zdravotně způsobilý po celou dobu držení 

řidičského oprávnění. Od zákonem stanoveného věku, musí řidiči tento doklad o zdravotní 

způsobilosti vozit s sebou a předložit na výzvu policisty v případě silniční kontroly [23]. 

3.2 PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI AUTOŠKOLA  

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. ze dne 19. 04. 2002 

zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje např.  

 způsob označení výcvikového vozidla podle druhů výcvikových vozidel, způsob 

označení osádky výcvikového motocyklu, 

 vzor žádosti o řidičské oprávnění, 

 učební osnovu základního školení, způsob provádění a organizování zkoušky 

pro učitele výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění aj. [23] 

3.3 OZNAČENÍ VOZIDEL  

Veškerá výcviková vozidla musí být speciálně označena 

dle schváleného typu a provedení. Osobní automobil má označení 

„AUTOŠKOLA“ umístěné na střeše výcvikového vozidla.  

Parametry jednotlivých písmem jsou stanoveny na základě 

normy jak pro výšku tak i šířku. 

Výcvikový nákladní automobil se označuje čtvercovou tabulí, na které je umístěno 

jen písmeno „L“. Tabule má rozměry 300 mm. Přípojná vozidla musí být také zřetelně 

označena a to stejné platí i pro traktor, jen s tím rozdílem, že tabule je o pět cm menší 

než u nákladního vozidla. [23] 
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A nesmíme zapomenout na osádku výcvikového motocyklu, která má na sobě 

oblečenou výstražnou vestu z retroreflexního materiálu doplněnou čtvercem s písmenem „L“. 

Žák má označení na prsou a učitel výcviku na zádech [23]. 

3.4 VÝCVIKOVÁ VOZIDLA 

Svojí konstrukcí a technickým stavem odpovídají současným technickým 

požadavkům, jsou schválena pro výcvik v autoškole, mají řádné označení, platnou každoroční 

pravidelnou technickou prohlídku a jsou udržovaná v náležité čistotě [24]. 

3.5 VÝUKOVÉ PROSTORY 

Kanceláří a schválenou učebnou, která je kromě běžné školní výbavy dnes 

již standardně vybavena audiovizuální technikou, případně trenažéry (nejsou povinné), nové 

technologie jsou na obrázku 7 nebo výpočetní technikou a učebními pomůckami. 

Záleží také, jak vhodně rozvrhnout učebnu pro žáky, aby nejen byli posluchači, 

ale také mohli své znalosti prověřovat na dílčích testech. Ukázka vybavení učebny 

je na obrázku 6. [24] 

Obr. 6 Výuková místnost 

Zdroj: [34] 

Obr. 7 Autotrenažér 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [35]  
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A hlavně učitelem nebo týmem učitelů, kteří mají odpovídající pedagogické vlastnosti, 

kvalifikaci a bohatou praxi. 

3.6 OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ VÝUKY A VÝCVIKU  

Vyučovat jednotlivé předměty, s výjimkou předmětu zdravotnické přípravy, mohou 

osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení. O vydání profesního osvědčení rozhoduje 

krajský úřad [7]. 

Držitelem profesního osvědčení může být osoba, která:  

 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,  

 dosáhla věku 24 let,  

 se s kladným výsledkem podrobila dopravně psychologickému vyšetření,  

 absolvovala základní školení a zkouškou prokázala znalosti předpisů 

o provozu na pozemních komunikacích, 

 nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových 

vozidel a které v posledních třech letech nebyl takový trest uložen.  

Provádět výcvik může osoba, která splňuje výše uvedené podmínky a je držitelem řidičského 

oprávnění skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění, k jehož získání provádí výcvik 

nejméně tři roky. [7]  

Držitelem profesního osvědčení (učitel autoškoly) nemá vždy plnou právní 

odpovědnost za provoz vozidla.  

Vyučovat zdravotnickou přípravu a provádět praktický výcvik v poskytování první 

pomoci jsou oprávněni kvalifikovaní pracovníci např. lékaři či zdravotní sestry [7].  
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3.7 UČEBNÍ OSNOVY 

Autoškola musí postupovat podle učebních osnov, které jsou stanoveny zákonem 

č. 247/2000 Sb. v platném znění, kterou podrobněji analyzuje sbírka zákonů 192/2008 Sb. 

Základní výuku a výcvik na jednotlivé skupiny řidičského oprávnění včetně počtu 

hodin v předmětech výuky uvádím v následujících tabulkách 8 a 9. [26] 

Tab. 8 Základní výuka a výcvik v předmětech výuky 

Skupina 

řidičského 

oprávnění 

Předmět výuky 

OP Celkem PPV ÚV TZBJ ZP 

AM 14 1 6 2 3 26 

A1 14 1 6 2 3 26 

A 14 1 6 2 3 26 

B1 16 2 8 2 4 32 

B 18 2 10 2 4 36 

T 18 10 10 2 4 44 

Zdroj: [26] 

Vysvětlivky: 

PPV   předpisy o provozu vozidel 

OÚV  ovládání a údržba vozidla 

TZBJ  teorie zásad bezpečné jízdy 

ZP  zdravotnická příprava 

OP  opakování a přezkoušení 

Tab. 9 Základní výuka a výcvik v předmětech praktické jízdy  

Skupina 

řidičského 

oprávnění 

Praktický výcvik v řízení vozidla 

PV-ZP Celkem I. etapa II. etapa III. etapa 
PV-ÚV 

AC MP SP SP 

A 1 2 5 5 1 4 18 

B1 2 5 10 6 2 4 29 

B 2 5 12 9 2 4 34 

T 2 4 8 7 8 4 33 

Zdroj: [26] 

Vysvětlivky: 

AC  autocvičiště 

MP  minimální provoz 

SP  střední provoz 

PV-ÚV praktický výcvik údržby vozidla 

PV-ZP  praktický výcvik zdravotnické přípravy 
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Základní zásady platné pro výcvik  

 vyučovací hodina trvá 45 minut, 

 výcvik v řízení vozidla u jednoho žadatele netrval déle než dvě vyučovací hodiny 

denně, 

 při výcviku v řízení vozidla nebyla ve vozidle jiná osoba než učitel, umožňuje 

přítomnost i více učitelům a žadatelům o řidičské oprávnění, dále osobě 

připravující se na profesi učitele, osobě provádějící kontrolu výcviku, popřípadě 

tlumočníkovi, 

 při zahájení výuky a výcviku vydala autoškola průkaz žadatele a průběžně 

v něm učitel prováděl záznamy o vaší účasti na praktickém výcviku, 

 při praktickém výcviku mít průkaz vždy u sebe a neopomněli svým podpisem 

potvrdit každou ukončenou lekci, kterou učitel zaznamená do evidenční knihy 

o výcviku v řízení vozidla. [24] 

3.8 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ZKOUŠKÁCH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 

Zkoušky z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění a opakované zkoušky 

se provádí zpravidla v jeden den. Za provedení zkoušky, případně opakované části zkoušky 

je vybírán správní poplatek. Neprovede-li obecní úřad obce s rozšířenou působností zkoušky 

v jeden den, zařadí žadatele k dalším zkouškám tak, aby byly provedeny nejpozději do 7 dnů 

od jejich zahájení. 

Provozovatel autoškoly, který zajišťoval výuku a výcvik žadatele, poskytne 

příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností pro účely zkoušky na náklady 

žadatele výcvikové vozidlo. A doprovází žadatele ke zkoušce držitel příslušného profesního 

osvědčení. 

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

motorových vozidel, která se skládá ze zkoušky 

 z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, 

 ze znalostí ovládání a údržby vozidla kromě skupiny AM,  

 z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem. 

Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy 

se provádí testem písemně nebo pomocí výpočetní techniky. [7]  
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Test obsahuje otázky z pravidel provozu na pozemních komunikacích, z předpisu 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ze zdravotnické přípravy a dále 

z předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Zkouška prováděná 

pomocí výpočetní techniky je sestavována náhodným výběrem jednotlivých zkušebních 

otázek. Na vykonání zkoušky se stanoví doba 30 minut. 

Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla se provádí ústně u modelů 

či výcvikového vozidla (ne u obrazů). 

Zkouškou z praktické jízdy musí žadatel prokázat znalosti, dovednosti, bezpečné 

ovládání a chování při každé dopravní situaci včetně specifických požadavků pro jednotlivé 

skupiny a podskupiny řidičských oprávnění. 

Zkouška z praktické jízdy musí trvat v první části nejméně 10 minut a v druhé části 

nejméně 20 minut pro řidičská oprávnění skupin AM, A, B, B+E a T a podskupin řidičských 

oprávnění A1 a B1 a nejméně 35 minut pro ostatní skupiny a podskupiny řidičských 

oprávnění [7]. 

Chyby v řízení nebo nebezpečné vedení bezprostředně snižující bezpečnost 

výcvikového vozidla, jeho osádky nebo jiných účastníků provozu vozidel na pozemních 

komunikacích se hodnotí stupněm "neprospěl" bez ohledu na to, zda zkušební komisař 

nebo učitel výcviku zasáhnou (verbálně nebo přímo) do ovládacích prvků vozidla [7]. 

3.9 ROZSAH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI  

Pro jednotlivé skupiny a podskupiny řidičských oprávnění platí jiný rozsah zkoušek. 

Zkoušky z odborné způsobilosti pro jednotlivé skupiny a podskupiny řidičského oprávnění 

se provádějí v rozsahu a tímto způsobem. Ukázku testové otázky na pc uvádím na obrázku 8. 

 řidičské oprávnění skupiny AM 

  předpisů o provozu na pozemních komunikacích                    1 test, 

  praktické jízdy s výcvikovým vozidlem, 

 řidičské oprávnění skupiny A , podskupiny A1 nebo B1 

  předpisů o provozu na pozemních komunikacích                    1 test, 

  ovládání a údržby vozidla                                                  1 otázka, 

  praktické jízdy s výcvikovým vozidlem, [27] 
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 řidičské oprávnění skupiny T, B nebo B+E 

  předpisů o provozu na pozemních komunikacích                      1 test, 

  ovládání a údržby vozidla                                                    2 otázky, 

  praktické jízdy s výcvikovým vozidlem, 

 řidičské oprávnění skupiny C nebo C+E a podskupiny C1 nebo C1+E 

  předpisů o provozu na pozemních komunikacích                       1 test, 

  ovládání a údržby vozidla                                                   3 otázky, 

  praktické jízdy s výcvikovým vozidlem, 

  řidičské oprávnění skupiny D nebo D+E a podskupiny D1 nebo D1+E 

 předpisů o provozu na pozemních komunikacích                    1 test, 

 ovládání a údržby vozidla                                                     4 otázky, 

 praktické jízdy s výcvikovým vozidlem.[27] 

Obr. 8 Otázka z předpisů na pc 

 

   Zdroj:[36] 

Výsledek každé zkoušky se hodnotí stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Zkušební 

komisař provede záznam do žádosti, který potvrdí razítkem a podpisem. Jestliže žadatel 

o řidičské oprávnění neprospěl v některé zkoušce, může zkoušku opakovat. Každá opakovaná 

zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dní ode dne konání neúspěšné 

zkoušky [7]. 
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Neuspěl-li žadatel o řidičské oprávnění při zkouškách do doby 6 měsíců 

ode dne zahájení první zkoušky, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku 

a výcvik v plném rozsahu [7]. 

V ojedinělých případech žadatel může využít možnost podat si žádost u zvolené 

autoškoly o předčasné ukončení docházky a přejít k jiné autoškole, kde bude pokračovat 

ve výuce a výcviku po zbývající část dle učební osnovy. 

Jakmile žák úspěšně zakončí výcvik v autoškole, po časovém odstupu kdy bude 

vlastnit řidičský průkaz, řidič nabývá dojmu, že teď už může směle do silničního provozu 

a nic ho nemůže překvapit. Z takových mylných představ se plní statistiky dopravních nehod. 

3.10 DOPRAVNÍ NEHODY 

Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie 

nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde 

k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem 

vozidla v pohybu.“ 

Je zajímavé, že USA nahradily pojem „dopravní nehoda“ výrazem „silniční srážka“, 

aby zdůraznily, že uvedenou událost v žádném případě nelze považovat za náhodnou, 

nezávislou na konání člověka. 

V Německu je dopravní nehoda vykládána jako událost na veřejné komunikaci 

či náměstí s následkem smrti, zranění či hmotné škody. 

V případě vzniku jen hmotné škody jsou sledovány jen nehody vzniklé ve spojitosti 

se spácháním závažného deliktu, jako je např. řízení vozidla pod vlivem alkoholu. 

Polsko řeší výklad dopravní nehody jako událost nahlášenou policii, ke které došlo 

či byla započata na veřejné komunikaci, s účastí alespoň jednoho pohybujícího se vozidla 

mající za následek smrt, zranění či vznik hmotné škody. 

Za dopravní nehodu v Rakousku je považována událost na veřejné komunikaci, 

do které je zapojeno alespoň jedno pohybující se vozidlo a která je nahlášena policii. Nehody, 

které mají za následek pouze škody materiální, nejsou od roku 1995 úřady registrovány. 

Dopravní nehody jsou důsledkem nedisciplinovanosti v silničním provozu, 

což zaznamenává následující tabulka 10. Obrázek 9 ukazuje na vývoj počtu nehod.[18] 
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Dopravní nehody a provoz na silnicích upravuje řada zákonů, vyhlášky a různé právní 

normy. 

Zákony: 

 56/2001 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích, 

 111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě, 

 40/1964 Sb. Občanský zákoník, 

 168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla,  

 200/1990 Sb. Zákon o přestupcích, tzv. Přestupkový zákon, 

 247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel, 

 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích, 

 480/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, 

 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, 

 553/1991 Sb. Zákon o obecní policii, 

 634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích. [28] 

Tab. 10 Nehody za posledních 10 let v ČR  

Rok Počet nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno 

2002 190 718 1 314 5 492 29 013 

2003 195 851 1 319 5 253 30 312 

2004 196 484 1 215 4 878 29 543 

2005 199 262 1 127 4 396 27 974 

2006 187 965   956 3 990 24 231 

2007 182 736 1 123 3 960 25 382 

2008 160 376   992 3 809 24 776 

2009  74 815   832 3 536 23 777 

2010 75 522   753 2 823 21 610 

2011 75 137   707 3 092 22 519 

Zdroj: [29] 
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Obr. 9 Vývoj počtu nehod a jejich následků, trend od roku 1990 

zdroj: [30]  

3.11 POROVNÁNÍ 

Již v průběhu druhé poloviny roku 2006 jsme mohli sledovat zlepšování snad všech 

statistik souvisejících s nehodami na českých silnicích. Toto zlepšení se výrazně promítlo 

i do celkových statistik. V roce 2005 pokračoval pozitivní trend poklesu počtu usmrcených 

osob na českých silnicích, který započal v roce 2004. Zásadní obrat zaznamenaly negativní 

trendy ve vývoji celkového počtu nehod a ve vývoji celkové hmotné škody vzniklé 

při dopravních nehodách. Zatímco celkový počet nehod se zvyšoval „jen“ po dobu čtyř let, 

celková hmotná škoda od roku 1989 soustavně (s výjimkou dvou let) rostla a v roce 2005 

dosáhla historického maxima.  

V roce 2006 došlo na českých silnicích k celkem 187 965 nehodám, což znamená proti 

roku 1995 pokles o 5,7 %. Jde o první pokles od roku 2002. Pokles zaznamenaly i statistiky 

počtu těžce zraněných a lehce zraněných. Zde došlo k poklesu o 9,2, resp. 13,4 %. [31] 

3.12 ZÁKLADNÍ STATISTIKY 

Vliv bodového systému zaznamenává níže uvedená tabulka 11 ve srovnání s platnou 

legislativou roku 2005 v počtu dopravních nehod. 
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Měla novela silničního zákona na nehodovost vliv?  

Měsíční statistika nehodovosti ukazuje, že celkové výrazně lepší výsledky je možné 

přičíst zejména vývoji v druhé polovině roku. Až do června 2006 totiž počet nehod „utěšeně“ 

rostl, avšak červenec znamenal radikální obrat. Zatímco v červnu došlo k celkem 18 011 

dopravním nehodám, v červenci to bylo „z ničeho nic“ pouhých 11 721 nehod. Znamenalo to, 

že červenec byl prvním měsícem roku 2006, ve kterém byla statistika pozitivnější 

než ve srovnatelném měsíci roku 2005. I ve všech následujících měsících byl celkový počet 

nehod nižší než ve srovnatelných měsících roku 2005. Podobně výrazný byl i obrat v počtu 

usmrcených osob, i když tato statistika tak jednoznačná nebyla. Roky 2006 a 2005 ve vývoji 

počtu usmrcených osob byl poměrně podobný do května, výraznější zlepšení oproti roku 2005 

ale nastalo již v červnu. Pravdou ale je, že v absolutních číslech nastal výrazný pokles 

až v červenci, kdy na silnicích zemřelo 73 osob, což bylo o 17 méně než v červnu téhož roku 

a o 47 osob méně než v červenci roku 2005 [31]. 

Tab. 11 Vliv bodového systému 

Celkový počet 2006 2005 2004 Nejhorší rok  

Počet nehod 187 965 199 262 196 484    1999 (225 690) 

Usmrcených osob       956     1 127     1 215 1994 (1 473) 

Těžce zraněných    3 990     4 396     4 878 1997 (6 632) 

Lehce zraněných   24 231   27 974   29 543   1996 (31 296) 

Hmotná škoda (v mil. Kč)     9 116,3     9 771,3     9 687,4    2005 (9 771,3) 

Zdroj: [31] 

Vůbec „nejpříjemnější“ statistkou za rok 2006 je údaj o počtu mrtvých. Na českých 

silnicích totiž v roce 2006 zahynulo nejméně osob od roku 1990. Výraznější pokles v počtu 

usmrcených osob přitom nastal až v druhé polovině roku, tedy poté, co nabyla účinnosti 

novela silničního zákona. Z tohoto hlediska jsou tak české silnice nejbezpečnější 

v porevoluční éře našeho státu. Úvodem můžeme říci, že souhrnné základní statistiky 

vypadají velmi dobře [31]. 
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Kdo je nejčastějším viníkem?  

V tabulce 12 jsou uvedeni viníci dopravních nehod. Na celkových nehodách se řidiči 

motorových vozidel podílejí 92,7 %. Při zkoumání podrobných statistik viníků dopravních 

nehod z řad řidičů motorových vozidel je jasně vidět, že největší podíl na poklesu celkového 

počtu nehod mají řidiči osobních automobilů, kteří způsobili v roce 2006 o 9,3 % méně nehod 

než v roce 2005. Při těchto nehodách také zahynulo o 19,3 % méně osob. Naopak negativně 

se vyvíjí statistika nehod v případě nákladních vozidel a zejména autobusů. Řidiči nákladních 

vozidel způsobili v roce 2006 o 3,7 % více nehod než v roce 2005. Ve stejném období vzrostl 

počet nehod způsobených řidiči autobusů o 7,2 %. Je však také pravdou, že řidiči autobusů 

celkově způsobili téměř zanedbatelné procento nehod (1,5 %). Negativní byl také vývoj počtu 

osob usmrcených při nehodách způsobených řidiči velkých motocyklů. Zemřelo při nich 

o 11 osob více než v roce 2005 (celkově 75 usmrcených). Motocyklisté jsou také skupinou 

motoristů, která vykazuje nejvyšší závažnost nehod (podíl usmrcených osob na počet nehod). 

Na 1 000 nehod připadá u motocyklistů 41 usmrcených osob. Pro srovnání, v případě 

osobních automobilů činí závažnost nehod 5,1 mrtvých na tisíc nehod a u nákladních vozidel 

3,9 osob na tisíc nehod [31].  

Tab. 12 Viníci nehod z řad řidičů motorových vozidel  

Druh motorového 

vozidla 

Počet 

nehod 

Změna proti 

r. 2005 (v % ) 

Počet 

usmrcených 

Změna proti 

r. 2005 (v %) 
Závažnost 

Malý motocykl 415 -12,4 5 -58,3 12,0 

Motocykl 1 818 -5,6 75 + 17,2 41,3 

Osobní automobil 118 806 -9,3 603 -19,3 5,1 

Nákladní automobil 31 329 + 3,7 122 -10,3 3,9 

Autobus 2 283 + 7,2 16 + 60,0 7,0 

Traktor 777 -3,0 2 -60,0 2,6 

Zdroj: [31] 
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Meziroční změny v počtu nehod a počtu usmrcených osob, 2006/ 2005  

Měsíční statistika je uvedena v obrázku 10 a srovnání obou přelomových let zachycuje 

tabulka 13. Radikální obrat ve vývoji nehodovosti sice v červenci 2006 přišel, ale postupem 

času se začal vytrácet. Zatímco v červenci jsme zaznamenali oproti srovnatelnému měsíci 

roku 2005 pokles počtu nehod o 26,5 %, v říjnu 2006 činil tento pokles už jen 5,5 %. Jenže 

v listopadu a v prosinci se statistiky opět výrazně zlepšily a prosinec byl co do poklesu počtu 

nehod téměř stejně úspěšný jako červenec. 

Nyní jde zejména o to, zda tento vliv bude pokračovat a silniční zákon pomůže 

i nadále zlepšovat bezpečnost na českých silnicích. Smutnou pravdou totiž zůstává, 

že co se dopravy týká, zůstáváme mezi členy Evropské unie stále jednou z nejnebezpečnějších 

zemí. Důležité ovšem je, že počet nehod stále klesá. [31] 

Obr. 10 Meziroční změny 

 

Zdroj: [31] 
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Tab. 13 Měsíční statistika srovnání dopravních nehod 

Měsíc Rok 2006 Rok 2005 
Změna 

oproti 

r 2005 v % 

Rok 2006 Rok 2005 
Změna 

oproti r. 

2005 v % 

Leden 17 395 16 961 2,6 64 79 - 19,0 

Únor 16 862 16 375 3,0 57 51 + 11,8 

Březen 17 723 15 527 14,1 67 65 + 3,1 

Duben 15 595 14 168 10,1 71 66 + 7,6 

Květen 17 001 16 827 1,0 85 89 - 4,5 

Červen 18 011 16 707 7,8 90 118 - 23,7 

Červenec 11 721 15 937 - 26,5 73 120 - 39,2 

Srpen 13 566 17 065 - 20,5 79 103 - 23,3 

Září 13 878 16 536 - 16,1 94 103 - 8,7 

Říjen 15 803 16 721 - 5,5 101 124 - 18,5 

Listopad 15 604 17 693 - 11,8 100 110 - 9,1 

Prosinec 14 806 18 745 - 21,0 75 99 - 24,2 

Zdroj: [31] 
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4 KONCEPCE VIZE SE ZAMĚŘENÍM NA BUDOUCNOST A NOVÁ 

STRATEGICKÁ KONCEPCE  

Poukázat na určité stinné stránky oblasti získávání a zdokonalování řidičských 

oprávnění je mým záměrem a také navrhnout případnou změnu. 

4.1 ZDRAVOTNÍ POSUDKY 

Již vstupem do autoškoly se žádostí a lékařským posudkem nastává problém 

se skutečným hodnocením zdravotního stavu žadatele o řidičský průkaz. V tomto případě 

je nedostatečný lékařský posudek od praktického lékaře dle vyhlášky č. 277/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, jelikož nedává možnost zjištění sociopatologických žáků. 

Tento problém by mohl zmírnit posudek od dopravního psychologa, který je 

v současné době požadován jen pro řidiče, kteří dosáhli bodové hranice a stali se odborně 

nezpůsobilí. Pokud by si posudek vyžádal právě praktický lékař, mohl by tím posoudit míru 

nebezpečí. Praktický lékař je laxní ke zjišťování skutečného stavu žadatele, jde mu jen 

o fiskální zájem a chybí zde institut kontroly, tak se do výcviku dostanou osoby závislé 

na alkoholu či návykových látkách. Následující obrázek 11 ukazuje na výsledky šetření, 

které jsou povinni lékaři dodržovat od poslední novelizace vyhlášky č. 277/2004 Sb. 

Učitel autoškoly nemá žádné kompetence ke zjištění, jestli je žák pod vlivem alkoholu 

či psychotropních látek a to poté vede ke krizovému chování žáka. Učitel v autoškole je tímto 

vydán do nebezpečí. Proto na základě zkušeností by měl učitel autoškoly provádět kontrolu 

alkoholu nebo psychotropních látek pomocí alkoholtestru a stěrové detekce na zjištění užívání 

omamných a psychotropních látek. V legislativě přímo chybí možnost učitele autoškoly 

nepokračovat ve výcviku s osobou, která zjevně jeví známky požití alkoholu případně svým 

chováním pod vlivem návykových látek je nezpůsobilá k jízdě. 

Obr. 11 Výsledek lékařského posudku 

 

 

 

 

Zdroj:[autorka] 

 

Zdroj: [autorka] 
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4.2 VÝCVIK V AUTOŠKOLE 

K provádění již samotné přípravy žáka v autoškole mám jiné stanovisko, než dovoluje 

zákon. Možnosti výběru základního výcviku či dálkového studia je dosti demokratická. 

Již samotné rozhodnutí získat řidičské oprávnění by mělo být svobodné a potřeba osvojit 

si znalosti a dovednosti ke zdárnému složení závěrečných zkoušek by mělo být prioritou 

pro každého žáka. Někdy je tomu naopak a vědomí, že žák je k tomuto rozhodnutí donucen 

jinými okolnostmi se projeví na samotném přístupu k celému výcviku. A opět důsledek musí 

operativně řešit učitel. Chybí motivace žáků autoškol se zaměřením na potřebnost učitele 

výuky a výcviku, jeho znalostí a dovedností, pro úspěšné vykonání zkoušky z odborné 

způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění.  

V dnešní uspěchané době chtějí žáci získat řidičský průkaz co nejrychleji a to je také 

hlavní problém v autoškolách. Pozvolné osvojování pravidel silničního provozu je mnohem 

výchovnější než tzv. „rychlokvašky“. Mít za tři týdny po intenzivním výcviku ihned řidičský 

průkaz, to dáváme „odjištěnou zbraň“ nepřipraveným. Důsledkem toho je nejvyšší podíl 

na dopravních nehodách držitelů řidičského oprávnění v produktivním věku, jelikož chybí 

dostatek zkušeností v provozu a řidič má problém v předvídání vývoje dopravní situace 

a tím přeceňuje vlastní schopnosti. 

Proto bych se zaměřila na důslednost přípravy žáků v autoškolách, hlavně 

na skupiny AM, A1, B, T a zamezila výběru mezi individuálním výcvikem 

nebo základním skupinovým výcvikem. 

Skupinové vyučování umožňuje vzájemnou spolupráci a aktivitu žáků. Je lepší 

vysvětlovat učivo najednou více posluchačům a navíc skupinová práce učí jednotlivé žáky 

přizpůsobovat se kolektivu, přijímat kritiku, hodnotit názory a jednání ostatních a navzájem 

si pomáhat. Zde bychom mohli použít především zásady názornosti, uvědomělosti a aktivity. 

Důležitým předpokladem těchto zásad je, aby žáci pochopili především základní učivo 

již v průběhu vyučování, aby veškeré teoretické znalosti mohli použít a vyzkoušet si v praxi 

a aby si mohli vytvářet představy na základě smyslového poznání skutečných předmětů, 

procesů a jevů, pokud možno bezprostředně, přímo nebo alespoň při jejich názorném 

zobrazení. 

A tady vidím problém s návazností znalostí pravidel silničního provozu. V současné 

době učitel vezme do výcvikového vozidla žáka, který se možným samostudiem, ne tedy 

přes náslechové hodiny v autoškole, naučil dopravní značky a řešení dopravních situací. 
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Učitel, který by měl spíše dohlížet na koordinaci a řešení krizových situací v silničním 

provozu, musí ještě operativně řešit vysvětlení dopravní značky případně projíždění 

křižovatkou žákovi, který se doma vůbec nepřipravil. 

Z toho plyne návrh dvoufázového systému závěrečné zkoušky, k praktickým 

jízdám přijmout žáka, který již absolvuje dílčí část závěrečné zkoušky a to teoretické 

z pravidel silničního provozu a zákonů s tím souvisejících. Až tedy po úspěšném 

absolvování je možné přistoupit k další části a to praktickému výcviku v provozu. 

Většina nových žadatelů o řidičské oprávnění jen „zkouší“, jestli jim to náhodou 

na poprvé nevyjde. Ve vlastním zájmu by se na závěrečné zkoušky měli připravovat 

průběžně, ale praxe je bohužel taková, že to nechávají až na poslední chvíli. V této fázi, by si 

už všichni měli uvědomit, že závěrečná zkouška je poslední částí před vstupem 

k samostatnému řízení v provozu, kde mohou být už jen odkázání sami na sebe. Statistika 

dopravní nehodovosti, týkající se začínajících řidičů, je skutečně alarmující. Důležitost této 

situace by si měli také uvědomit zkušební komisaři a nesnažit se pustit na silnice vyloženě 

nebezpečné jedince. Hlavně v jejich zájmu by mělo být, aby po našich komunikacích jezdili 

jen připravení, uvědomělí a psychicky odolní řidiči, neboť v tomto procesu fungují jako 

výstupní kontrola.  

4.3 ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

Co se týče zkoušky ze znalosti ovládání a údržby vozidla bych vypustila úplně, 

jde o aplikaci staré právní normy, snad jen ovládání základních prvků odlišných 

u moderních typů vozidel, zakomponovat do části praktické jízdy a s tím i související 

předvýjezdní kontrolu vozidla.  

Dnešní technologie použitá v automobilech již neumožňuje větší zásah do konstrukce 

vozidla ze strany řidiče a  tím by bylo vhodnější předmět ovládání vozidla zaimplementovat 

do části teoretické a především se zaměřit na zásady bezpečné jízdy, poukázat 

na hospodárnost jízdy a více sledovat environmentální problémy dopravy. 

Poslední část závěrečné zkoušky, tedy praktická jízda má prověřit připravenost žáka 

pro samostatný pohyb v silničním provozu. Křivka výkonnosti zatím nedosahuje potřebných 

výsledků, které bychom požadovali, i když k tomu přispívá zlepšení kvality výuky teoretické 

i praktické části a to za pomocí didaktických pomůcek i přístupů k žákům. 
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4.4 UČITEL AUTOŠKOLY 

K tomu, aby příprava byla efektivní, je ale nutný kvalitní učitel. Tyto požadavky 

musí splňovat, aby výsledek jeho práce nezanechal v podvědomí žáků negativní 

vzpomínky. 

V první řadě musí učitel odhadnout situaci a osobnost žáka, který nastupuje do výuky 

v autoškole. Stres a panika by v části praktického vyučování neměly být natolik velké, 

aby měly rozhodující vliv na výkon žáka při samotném řízení. Správný učitel by měl usilovat 

o to, aby žák si osvojil řidičské dovednosti lepší než jeho samé.  

Před zahájením kurzu, by měl učitel žáky správně motivovat, upozornit na kázeň 

týkající se bezpečnosti a plynulosti v dopravě, v případě jejich pochybností i uklidnit 

nabízenou pomocí nebo eventuelně zásahem do řízení, aby žáci nebyli zbytečně stresováni 

ostatními neohleduplnými účastníky silničního provozu. 

Každého žáka určitě pochvala potěší a měla by být přiměřená danému výkonu žáka. 

Musí vystihnout to „dobré“, co se žákům povedlo a pokud se našly určité nedostatky, 

povzbudit žáka, že s přibývajícími řidičskými zkušenostmi se i tyto chyby dají časem 

odstranit. 

Nekázeň žáků může být způsobena nedůsledným přístupem k výcviku. Také se mohou 

zhlédnout ve vzoru svých rodičů případně svého okolí, kteří ne vždy jim dávají ten správný 

příklad, když nerespektují zákon o provozu na pozemních komunikacích majících 

své zlozvyky a návyky. 

Nezanedbatelným faktorem je momentální rozpoložení každého žadatele jak 

po stránce psychické, tak po stránce fyzické. Někteří jedinci nemají ani pud sebezáchovy, 

natož aby včas reagovali na krizovou situaci. Jiní naopak nedokáží potlačit svou pýchu 

a vzniká neochota spolupracovat s učitelem. Výběr hodiny pro praktické jízdy ve vozidle 

je také důležitý pro každého žáka. V případě ranních hodin většina studentů se teprve 

„probouzí“ a tím je snížena jejich vnímavost. V odpoledních hodinách po vyčerpávajícím dni 

jsou studenti zase utahaní a tím je jejich pozornost zmenšená. Z těchto důvodů musí být učitel 

více ve střehu.  

A co teprve roční období a momentální povětrnostní podmínky (déšť, sníh, náledí)? 

Učitel musí před každou jízdou připomenout možná rizika, která s tím souvisí. Mezi největší 

nebezpečí patří reakční doba žáků, brzdná dráha a prováděný úkon. 
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Za snížené viditelnosti přichází únava pro žáka i učitele mnohem dříve 

než za nesnížených podmínek, jelikož vyžaduje zvýšenou koncentraci na bezpečné zvládnutí 

krizové situace. 

4.4.1 Profesní osvědčení učitele 

A povolání učitele v autoškole? Může si kdokoliv udělat profesní průkaz? 

Dnešní legislativní podmínky pro získání profesního osvědčení učitele výuky 

a výcviku řeší vyhláška č. 167/2002 Sb. v platném znění [23]. 

Ministerstvo dopravy a spojů vydalo usměrnění činnosti krajských úřadů k provádění 

zkoušek žadatelů o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitelů výuky a výcviku 

v autoškolách č.014 / 02 – 160 Č.j.: 1738/02-160 V Praze dne 19. července 2002  

Usměrnění činnosti je určeno k ujednocení postupu zkušebních komisí krajských 

úřadů při provádění zkoušek žadatelů o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitelů 

výuky a výcviku.  

Zkoušky žadatelů o získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitelů výuky 

a výcviku provádí krajský úřad. Příslušným je krajský úřad, v jehož územním obvodu je sídlo 

provozovatele autoškoly, která prováděla základní školení žadatele. 

Pro zabezpečení zkoušek žadatelů jmenuje krajský úřad zkušební komisi. V čele 

zkušební komise stojí její předseda. Předsedou musí být pracovník odborného útvaru 

krajského úřadu, který je k výkonu této funkce odborně způsobilý. 

Po provedené zkoušce se k tomuto záznamu přikládá též vlastní písemná příprava 

žadatele. Písemná příprava žadatele tvoří nedílnou součást záznamu jeho zkoušky.  

Aby žadatel mohl zkusit úspěšné složit zkoušky, je povinen se připravit v daném 

rozsahu oprávnění z částí  

 legislativy, 

 základů dopravní psychologie, 

 základů pedagogiky a rétoriky, 

 metodiky výuky teoretických předmětů a výcviku praktických předmětů, 

 náslechů a výstupů jak ve výuce teorie, tak v praktickém výcviku. [23] 
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Zkoušky podle vyhlášky č. 167/2002 Sb., § 7 odst. 3 skládá žadatel: 

 z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, 

 výkladem tématu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích, 

 z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních komunikacích 

a provádění jejich výuky, 

 z ovládání a údržby vozidla a provádění jejich výuky, 

 z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a provádění jejich výuky, 

 z praktické údržby vozidla a provádění její výuky, 

 z provádění výcviku v řízení vozidla, 

 z praktického ovládání vozidla příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského 

oprávnění. [23] 

4.4.2 Příprava učitelů 

Přípravu nového učitele, jeho základní školení, může provádět autoškola v rozsahu 

registrace autoškoly a před započetím vlastní výuky a výcviku musí učitel absolvovat zácvik 

pod vedením osoby, která má v daném rozsahu profesní oprávnění a nejméně pětiletou praxi. 

Kvalita přípravy učitelů je podle mého názoru nedostačující ve srovnání 

s přípravou zkušebních komisařů.  

Základy psychologie dospělých, rétoriky a komunikace, sociologie, pedagogiky, 

andragogiky a vyučovací techniky s didaktikou je potřeba dostat do podvědomí cvičením, 

která mohou poskytnout kvalifikovaní učitelé pedagogické školy na několika měsíčních 

kurzech, které by bylo potřeba pro opravdu zájemce o poslání učitele pořádat a složení 

zkoušky z jednotlivých předmětů by mělo být podmínkou. Umění vést výuku v autoškole 

a zaujmout posluchače nejen striktním výkladem jednotlivých paragrafů je nejdůležitější 

pro motivaci žáků přistupovat k řízení vozidla svědomitě.  

Současná legislativní norma nebere v úvahu povinnost každého učitele v autoškole 

chodit na přezkušování každých pět let. To se také projevilo na kvalitě a přístupu lektorů 

k žákům i samotné výuce v autoškole. Učitelé, kteří berou výuku a výcvik jako zaměstnání 

a ne jako poslání, nemají motivaci se sami dovzdělávávat. Chybí sankčně motivační prostředí. 
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Proto mým návrhem by bylo vrátit zpět prolongace učitelských oprávnění v termínech 

deseti let. 

Příprava s tím související by měla být účast na přednáškách pedagogických 

pracovníků zaměřených právě na vzdělávání budoucích řidičů, odborníci z oboru legislativní 

a správní agendy by mohli předat své zkušenosti a v neposlední řadě by mohla být součástí 

také praktická škola bezpečné jízdy. Rozsah školení až několik týdnů by mohl být dostačující. 

Učitelé by si osvěžili své dovednosti a znalosti a ty poté použily při přezkoušení.  

Tato povinnost je jen u zkušebních komisařů a to po třech letech, kdy se prověřují 

testem i prakticky, že zkušební komisaři mají stále přehled o právním prostředí a aktuálních 

změnách v daném oboru. 

Jako každá lidská činnost, tak i řízení motorových vozidel vyžaduje celoživotní 

vzdělávání. Jde o dlouhodobý proces ve vývoji každého jedince. Jak již bylo zmíněno, zákon 

se neustále upravuje a případná neznalost by mohla být příčinou vážných dopravních 

komplikací. 

Proč tedy i učitelé, kteří předávají své zkušenosti a vychovávají nové řidiče, by neměli 

mít tu povinnost se vzdělávat? 

Zkušebním komisařům v pracovním poměru náklady hradí zaměstnavatel, je tedy 

jen na nás posoudit, jestli jsme ochotni do svého vzdělání vložit určitě nemalou finanční 

částku, která by pokryla náklady s tímto školením. 

4.5 ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ NA ZKOUŠKU 

Řízení motorových vozidel je dnes běžným projevem životního stylu, který však 

v sobě nenese pouze pozitivní prvky.  

Vrátím-li se zpět k účinnosti bodového systému, který v roce zavedení vyvolal 

především u řidičů silničních motorových vozidel tolik požadovanou pozitivní změnu v jejich 

chování, mohu konstatovat, že tato změna samozřejmě nenastala dobrovolně. Osvědčil 

se způsob preventivního tlaku, kdy získávání bodů a na jeho konci obdržením 12ti bodové 

hranice je řidič povinen odevzdat řidičský průkaz nebo i obava ze spáchání přestupku, který 

je prokazatelný a ve správním řízení je řidič peněžitě potrestán. 

Právě rok 2006 přinesl očekávané a měřitelné výsledky. Jak statistika uvádí, Česká 

republika se dostala pod tisíc obětí silničních dopravních nehod. 
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Tím nechci zdaleka tvrdit, že současná právní úprava, která si klade za cíl přesvědčit 

účastníky silničního provozu o tom, že stále platí pravidla silničního provozu, je bezesporu 

dokonalá a bezchybná. To ani náhodou, má jich celou řadu, ale stále je dobrá vůle na jejich 

opravy, úpravy či odstranění spíše však z iniciativy odborných institucí, kterým ne vždy naši 

zákonodárci naslouchají.  

Bylo by bláhové si myslet, že v dnešní uspěchané době, která se stále zrychluje, 

se právní úprava nebude měnit a s tou stávající si vystačíme. Problémy, které se v dané oblasti 

vyskytují je nutno řešit. 

A to je třeba zmíněný problém řidičských průkazů na zkoušku, kdy veškeré snahy 

končí u administrativního řešení. 

Podívám-li se na uplatnění systému na zkoušku v tabulce 14 v zemích Evropy, mohu 

říci, že je potřeba si také vzít z legislativy našich sousedů patřičný vzor. Ověřené a sankční 

metody bychom měli upřednostňovat i u nás. 

Tab. 14 Uplatnění systému řidičského průkazu na zkoušku bez rozdílu jeho formy 

Stát Řidičské průkazy na zkoušku 

Belgie Ne 

Dánsko  Ne 

Estonsko Ano 

Finsko Ano 

Francie Ano 

Irská republika Ne 

Lotyšsko Ano 

Lucembursko Ano 

Maďarsko Ano 

Nizozemí Ne 

Norsko Ano 

Portugalsko Ano 

Rakousko Ano 

Severní Irsko Ano 

Slovensko Ano 

Slovinsko Ano 

Německo Ano 

Španělsko Ano 

Švédsko Ano 

Velká Británie Ano 

Zdroj:[32] 
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Nejedná se o nový fenomén zabývat se problémem bezpečného průběhu začínajících 

řidičů v praxi. Je smutným konstatováním, že dopravní nehodovost řidičů dle věku uvedená 

na obrázku 12 zaznamenává tragédie ve smyslu ztráty především mladých lidských životů. 

A to právě těch, kteří řidičskou praxi právě nabývají. 

Obr. 12 Viníci nehod z řad řidičů motorových vozidel dle věku 

Zdroj: [31] 

Příčiny nehod 

Nejčastějšími příčinami u mladších řidičů jsou hazard, nezkušenost, nezvládnutí 

vozidla za zhoršených adhezních podmínek a „vytahování“ se před svými kamarády. Působí 

tu přeceňování vlastních psychofyziologických schopností stejně jako neodolatelná touha 

po veřejné demonstraci odvahy a hrdinství, opojení z rychlosti, soutěživost a bohužel, 

také časté projevy agrese. Střední kategorie se vyznačuje tím, že si řidiči pořídí výkonnější 

vozidla a nechtějí si připustit, že by s nimi neuměli jezdit, neochota učit se novým věcem. 

Nejstarší kategorie se potýká se zdravotními problémy, se zažitými jízdními stereotypy 

a s mezerami ve znalostech zákona. 
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Ale vrátím se k problému našich začátečníků. Preventivní péče není pod ochranou 

zákona. Domnívám se, že řidiči, kteří čerstvě opustí brány autoškoly, znají pravidla silničního 

provozu, ale dodržování už je sporné. Někteří tak činí přímo cíleně, třeba nedodržovat 

nejvyšší dovolenou rychlost, která ve spojení s rychlým vozidlem je prvořadá příčina 

dopravní nehodovosti. Opět mohu zmínit termín „životní styl“. 

Takže podívám-li se do zahraničí, které jsem v předchozí kapitole uvedla v rámci 

přehledu systémů přípravy řidičů a jejich přezkušování v sousedních státech, dočasnou 

ochranou zákon pamatoval na mladou generaci. 

Za mladou generaci považuji skupinu řidičů, kteří jsou držitelé určitých skupin 

či podskupin řidičských oprávnění (tedy skupiny B, C a D) a hlavně délka řidičské praxe není 

větší jak dva roky. Rozumím-li délkou praxe datum od vystavení řidičského průkazu. Je tedy 

jedno, jaké množství kilometrů řidič ujel. 

A jak tedy ostatní řidiči poznají, že řidič, který řídí motorové vozidlo je držitelem 

řidičského průkazu na zkoušku? 

Je potřeba i ostatní účastníky provozu upozornit, že mohou počítat s chybným 

případně nepřiměřeným chováním takového řidiče. 

Proč si tedy jednou nepřevzít již ověřené zkušenosti z právní úpravy některého 

z evropských států? 

 Vystavit řidičský průkaz jen na zkušební období dvou let, 

 zkušební doba dva roky pro žadatele skupin C, C1, D, D1, 

 označit vozidlo řízené osobou ve zkušebním období, 

 v počátečním období za spáchaný přestupek přidělit násobek bodů, 

 omezit nejvyšší dovolenou rychlost na dálnici a silnici pro motorová vozidla. 

Po zkušebním období, výpisem z karty řidiče doložit, že řidič se nedopustil žádného 

závažného dopravního přestupku nebo trestného činu. V případě, že ve zkušební době se řidič 

dopustil závažného dopravního přestupku nebo trestného činu, nutnost absolvovat 

doškolovací kurz ve výcvikovém zařízení, psychologický přezkum nebo přezkoušení řidiče 

zkušebním komisařem vše na základě hodnocení, o jaké obecné ohrožení šlo.  

Vystavit neomezený řidičský průkaz lze jen po přezkoušení a doporučení učitelem 

autoškoly až po absolvování kurzu. 
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Taková a jiná možná řešení by napomohla snížit dopravní nehodovost našich řidičů 

„začátečníků“.  

Chceme přeci udržovat na vysoké úrovni požadovanou mobilitu společnosti 

a takovými opatřeními bychom k tomu jen napomohli. 
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ZÁVĚR 

Nevyčerpala jsem celou obsáhlou právní úpravu získávání a zdokonalování řidičského 

oprávnění. Pokusila jsem se o nástin této problematiky od jejího vzniku až do současnosti. 

Oblast legislativy je proměnná, současný stav svědčí o tom, že se najdou mezery a špatný 

výklad zákona má za následek dezinformaci široké veřejnosti. 

Zdravotní posuzování žadatelů, závěrečné zkoušky v autoškole, řidičské průkazy 

na zkoušku jsou jen možná řešení v systému zdravotní a odborné způsobilosti. 

Profese v autoškolství je věc složitá, vzhledem k tomu, že vychovává budoucí řidiče. 

Přispět významným dílem k bezpečnosti na našich silnicích mohou právě učitelé v autoškole.  

Je už na čase brát povolání učitele jako poslání a tím také vrátit dobré jméno a tradici 

českého autoškolství zpět na přední místa evropského žebříčku kvality. 

Nesmím ale zapomenout na zvýšené nároky na administrativu, vznikající z těchto 

možných právních úprav. Ale v dnešní době, kdy je vysoká úroveň elektronizace agend 

nám to může rychle vyřešit problémy v rámci programového vybavení příslušných resortů, 

krajů a obcí s rozšířenou působností. Tím by byla zajištěna jednotná metodika evidence, 

zpracování údajů a exportu všech souvisejících dat pro možnost pozdějšího využití a analýzy. 

Je potřeba se také více zajímat o školení široké veřejnosti z pravidel silničního 

provozu a výměnu řidičských průkazů, důslednou kontrolu nad dodržováním pravidel, 

ale tyto problémy jsou dalším možným námětem pro jinou samostatnou práci. 
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Příloha č. 1 Seznamy států 

Seznam států signujících Úmluvu o silničním provozu (Vídeň, 1968) 

Bahamy, Jihoafrická republika, Rumunsko, Bahrain, Jugoslávie, Ruská federace, Belgie, 

Kazachstán, Řecko, Běloruská republika, Kolonie Aden, San Marino, Bosna a Hercegovina, 

Korejská republika, Senegal, Brazílie, Kostarika, Seychelly, Bulharsko, Kuba, Slovensko, 

Česká republika, Kuvajt, Slovinsko, Čína, Litva, Spolková rep. Německo, Dánsko, Lotyšsko, 

Středoafrická republika, Ekvádor, Lucembursko, Španělsko, Estonsko, Maďarsko, Švédsko, 

Filipíny, Makedonie, Švýcarko, Finsko, Maroko, Tádžikistán, Francie, Mexiko, Thajsko, 

Ghana, Moldávie, Turkmenistán, Gruzie, Monako, Ukraina, Guyana, Niger, Uruguay, Chile, 

Norsko, Uzbekistán, Chorvatsko, Pákistán, Vatikán, Indonésie, Pobřeží Slonoviny, 

Velká Británie, Írán, Polsko, Venezuela, Itálie, Portugalsko, Zair, Izrael, Rakousko, 

Zimbabwe.  

Seznam států signujících Úmluvu o silničním provozu (Ženeva, 1949) 

Albánie, Irsko, Peru, Alžír, Island, Pobřeží Slonoviny, Andorra, Itálie, Polsko, Argentina, 

Izrael, Portugalsko, Austrálie, Jamajka, Rakousko, Bahamy, Japonsko, Rhodézie a Nyasaland, 

Bangladéš, Jihozápadní Afrika, Rwanda - Urundi, Barbados, Jihoafrická republika, 

Rumunsko, Belgické Kongo, Jordánsko, Ruská federace, Belgie, bývalá Jugoslávie, Řecko, 

Benin, Kambodža, San Marino, Botswana, Kamerun, Senegal, Britská Guiana, Kanada, 

Severní Borneo, Britský Honduras, Kirgistán, Seychelly, Bulharsko, Kongo, Sierra Leone, 

Česká republika, Korejská republika, Singapur, Čína, Kuba, Slovensko, Dánsko, Kypr, 

Spojené státy americké, Dominikánská republika, Laos, Srí Lanka, Egypt, Lesotho, 

Středoafrická republika, Ekvádor, Libanon, Surinam, Fidži, Lucembursko, Svatá Lucie, 

Filipíny, Madagaskar, Svatý Vincent, Finsko, Maďarsko, Swazijsko, Francie, Malajsie, Sýrie, 

Gambie, Malawi, Španělsko, Ghana, Mali, Švédsko, Gibraltar, Malta, Švýcarsko, Grenada, 

Maroko, Thajsko, Gruzie, Mauricius, Togo, Guatemala, Monako, Trinidad a Tobago, 

Guernsey a Jersey, Namibie, Tunisko, Haiti, Niger, Turecko, Holandská Nová Guinea, 

Norsko, Uganda, Holandské Antily, Nový Zéland, Vatikán, Holandsko, Okinawqa, 

Velká Británie, Hong Kong, Ostrov Man, Venezuela, Chile, Papua - Nová Guinea, Zair, Indie, 

Paraguay, Zanzibar, Západní Samoa 

Zdroj: [10]  



 

Příloha č. 2. Přehled bodového hodnocení  

Přestupky Body 

Bloková 

pokuta 

(Kč) 

Pokuta ve 

správním 

řízení (Kč) 

min/max 

Zákaz 

řízení 

Zavinění dopravní nehody, při níž došlo 

k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví 
7 / / 

vězení až 

10 let 

Odmítnutí vyšetření na alkohol nebo 

návykové látky 
7 / 25 000 / 

50 000 
1 – 2 roky 

Řízení pod vlivem alkoholu vyšším 

než 0,3 promile nebo pod vlivem drog 
7 / 25 000/ 

50 000 

6 – 12 

měsíců 

Neposkytnutí pomoci při vážné nehodě, 

i když nejste účastníkem 
7 / / 

6 – 12 

měsíců 

Zakázané předjíždění 7 / 5 000/ 

10 000 

6 – 12 

měsíců 

Řízení vozidla řidičem, kterému byl odebrán 

řidičský průkaz 
7 / 5 000/ 

10 000 

6 – 12 

měsíců 

Nezastavení či ujetí z místa dopravní nehody 7 do 1 000 2 500/ 

5 000 

1 – 6 

měsíců 

Zakázané vjíždění na železniční přejezd 7 2 500 2 500/ 

5 000 

1 – 6 

měsíců 

Zakázané otáčení, jízda v protisměru 

či couvání na dálnici či silnici pro motorová 

vozidla 

7 / 5 000/ 

10 000 

6 – 12 

měsíců 

Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé 

a ohrožuje ostatní účastníky provozu 
5 / 5 000/ 

10 000 

6 – 12 

měsíců 

Překročení rychlosti od 40 km/h a více v obci 

či o 50 km/h mimo obec 
5 / 5 000/ 

10 000 

6 – 12 

měsíců 

Nezastavení na signál, který přikazuje zastavit 

nebo na pokyn „stůj“ 
5 2 500 2 500/ 

5 000 

1 – 6 

měsíců 

Ohrožení chodce při odbočování, otáčení, 

couvání i vjíždění mimo silnici 
5 2 500 2 500/ 

5 000 

1 – 6 

měsíců 

Ohrožení jiného řidiče při přejíždění 

z jednoho jízdního pruhu do druhého 
5 do 2 000 1 500/ 

2 500 
/ 

Řízení bez příslušné skupiny nebo podskupiny 

řidičského oprávnění 
4 / 25 000/ 

50 000 
1 – 2 roky 

Ohrožení chodce na přechodu a neumožnění 

bezpečného přejití 
4 2 500 2 500/ 

5 000 

1 – 6 

měsíců 

Nedání přednosti v jízdě 4 2 500 2 500/ 

5 000 

1 – 6 

měsíců 



 

Zdroj: [14]  

Přestupky Body 

Bloková 

pokuta 

(Kč) 

Pokuta ve 

správním 

řízení (Kč) 

min/max 

Zákaz 

řízení 

Jízda bez dětské autosedačky nebo 

s nepřipoutanými dětmi 
4 do 2 000 1 500/ 

2 500 
/ 

Řízení bez příslušné skupiny nebo podskupiny 

řidičského oprávnění 
4 / 25 000/ 

50 000 
1 – 2 roky 

Překročení rychlosti o 20 km/h a více v obci 

či o 30 km/h a více mimo obec 
3 2 500 2 500/ 

5 000 

1 – 6 

měsíců 

Nezastavení před přechodem pro chodce, 

pokud je řidič povinen to udělat 
3 do 2 500 2 500/ 

5 000 
/ 

Překročení povolené hodnoty při kontrolním 

vážení vozidla 
3 do 5 000 do 500 000 / 

Jízda bez připoutání bezpečnostním pásem 

nebo bez ochranné přilby 
3 do 2 000 1 500/ 

2 500 
/ 

Neoznačení překážky v provozu, kterou řidič 

způsobil 
2 do 2 000 1 500/ 

2 500 
/ 

Překročení rychlosti nad 5 a do 20 km/h 

v obci či nad 10 a do 30 km/h mimo obec 
2 1 000 1 500/ 

2 500 
/ 

Držení telefonu nebo jiného podobného 

zařízení při řízení vozidla 
2 1 000 1 500/ 

2 500 
/ 



 

Příloha č. 3 Žádost o řidičské oprávnění 

ŽÁDOST  O  ŘIDIČSKÉ  OPRÁVNĚNÍ 

VYPLŇUJE ŽADATEL 

Žádám o přijetí do výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění skupiny (podskupiny):  ..................................................... 

Jsem držitelem - řidičského oprávnění skupiny (podskupiny) : ............................ a žádám o rozšíření na: ......................... 

  - řidičského průkazu číslo: ................................................................. série: ........................... 

O své osobě uvádím: 

Jméno: ............................................................... příjmení (titul): .................................................................................................... 

datum narození: ............................... místo: .................................................. *) rodné číslo: ................................................ 

státní občanství: ..................................... Doklad totožnosti číslo: .............................................. série: ................................ 

adresa pobytu: .................................................................................................................................. tel.: ..................................... 

K žádosti přikládám:  jednu fotografii odpovídající technickému provedení podle vyhlášky č. 177/2000 Sb. **) 

                                   doklad o ukončeném vzdělání (pokud je třeba) 

PROHLAŠUJI, že mi nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a že netrpím tělesnou nebo 

duševní vadou, která by mne činila neschopným k řízení motorových vozidel. 

V ............................................................... dne .............................. ................................................................... 

  (podpis žadatele) 

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: 

Souhlasím s přijetím do výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění skupiny (podskupiny): .......................................... 
   

..................................................................... 

  (podpis zákonného zástupce) 

  

VYPLŇUJE POSUZUJÍCÍ LÉKAŘ 

K řízení motorových vozidel skupiny (podskupiny) řidičského oprávnění ................................................................... je žadatel 

***) zdravotně způsobilý 

***)zdravotně způsobilý s podmínkou: ............................................................................................................................................. 

Datum: .............................................. otisk razítka lékaře Podpis lékaře: ........................................................ 

  

VYPLŇUJE PROVOZOVATEL AUTOŠKOLY         

 

 

............................................ 
Datum podání žádosti: ...................................................... 

    

(razítko autoškoly)   (evidenční číslo) 
         Datum ukončení výuky a výcviku: ......................................................   

  

 

Zdroj: [23] 

  



 

 
O  ZKOUŠKÁCH  Z ODBORNÉ  ZPŮSOBILOSTI 

  

VYPLŇUJE  ZKUŠEBNÍ  KOMISAŘ 

  

Evidenční číslo protokolu .................................................. 
  

PŘEDPISY O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

  Řádný termín opravná zkouška   

datum: datum opravné zkoušky: hodnocení prospěl: 

prospěl - neprospěl 
  

razítko ZK .................... razítko ZK ..................... 

  podpis ZK   podpis ZK 

OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA 

  Řádný termín opravná zkouška   

datum: datum opravné zkoušky: hodnocení prospěl: 

prospěl - neprospěl 
  

razítko ZK .................... razítko ZK ..................... 

  podpis ZK   podpis ZK 

ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 

  Řádný termín opravná zkouška   

datum: datum opravné zkoušky: hodnocení prospěl: 

vozidlo skupiny: ................................ 
  

datum: 
prospěl - neprospěl 

vozidlo skupiny: ................................ 
    

prospěl - neprospěl 

vozidlo skupiny: ................................ 
    

prospěl - neprospěl 

razítko ZK ..................... 
  

razítko ZK .................... 

  podpis ZK   podpis ZK 

  

  

Žadatel  splnil  podmínky  odborné  způsobilosti  k  získání  řidičského  oprávnění  skupiny 

(podskupiny) : 

............................................................................................................................................ 

  

  

  Řidičský průkaz vydejte s tímto omezením: ...............................................................................................................   
  

.............................................................   razítko ZK ............................................................. 

  

  (datum ukončení zkoušek)     (podpis zkušebního komisaře)   

  

VYPLŇUJE OBECNÍ ÚŘAD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 

Žadateli byl vydán řidičský průkaz číslo:...................................  série: .................  na skupiny (podskupiny) ŘO: .............................. 

Řidičský průkaz vydal: ......................................... Razítko ................................................................. 
  úřadu (podpis) 

Zdroj: [23] 



 

Příloha č. 4 Zdravotní posudek 

 
 
Název zdravotnického zařízení, jehož jménem se posudek vydává, identifikační číslo,   

bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání 

..............................................................................................

. 

 

Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzované osoby  

..............................................................................................

. 

 

Datum narození  ...............     Průkaz totožnosti - číslo
1)
 ............................... 

 

Adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území ČR,  

jde-li o cizince  

............................................................................. 

..............................................................................................

. 

 

Druh lékařské prohlídky, které se podle zákona posuzovaná osoba podrobila .................... 

 

Posouzení podle skupiny 1 
2)
  -  skupiny 2

2)
  přílohy č. 3 vyhlášky  

 

Dopravně psychologické vyšetření a vyšetření neurologické podle § 87a zákona bylo provedeno:  

a) ano
2)
 , a to v roce ............................. b) ne

2)
    

 

Posuzovaná osoba  

a) je zdravotně způsobilá
2)
  pro skupinu/ podskupinu řidičského oprávnění ..................... 

b) není zdravotně způsobilá
2)
  pro skupinu/ podskupinu řidičského oprávnění ................... 

c) je zdravotně způsobilá s podmínkou
2)
, 

3)
 pro skupinu/ podskupinu řidičského oprávnění  

..............................................................................................

. 

 

Datum ukončení platnosti posudku
4)
............................................................. 

 

.....................             

............................................................. 

datum vydání posudku                     jméno, popřípadě jména, příjmení, podpis lékaře 

                                                      otisk razítka zdravotnického zařízení 

 

Poučení: 

Proti tomuto posudku je možno do 15 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení podat návrh na 

jeho přezkoumání zdravotnickému zařízení, které posudek vydalo, a to prostřednictvím lékaře, 

který  

posudek vypracoval
5)
.   

------------------------------------ 

1) Občanský průkaz, u cizinců cestovní doklad; lze uvést i jiný doklad prokazující totožnost 

jeho držitele. 

2) Nehodící se škrtněte. 

3) Uvede se podmínka, která podmiňuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel 

(nezbytný  

   zdravotnický prostředek, technická úprava motorového vozidla nebo jiné omezení, například 

podrobení se  

   odbornému vyšetření podmiňujícím zdravotní způsobilost a tím i platnost posudku). 

4) Vyplní  se v  případech stanovených v § 4 odst. 2 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k 

řízení motorových vozidel. 

5) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.". 

15. V úvodu přílohy č. 3 se za slova „A1 a B1“ vkládají slova „(§ 81 zákona č. 361/2000 Sb.)“. 

Zdroj: [23] 


