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Věc: Doporučené postupy jednotlivých subjektů v oblasti agend řidičů při řešení problematiky

způsobené COVID-19

Vážení,
v návaznosti na předchozí metodické usměrnění čj. 158/2020-160-OST/1 ze dne 23. 03. 2020
a postupné uvolňování omezení přijatých z důvodu nemoci COVID-19 Vám v příloze zasíláme
tabulku, kde jsou uvedeny doporučené postupy jednotlivých subjektů v oblasti agend řidičů.
Jedná se o případy, na které bylo nejčastěji dotazováno, které byly vyhodnoceny jako nejvíce
problematické a které může Ministerstvo dopravy ve své gesci metodicky usměrnit. Doporučené
postupy byly vytvořeny ve spolupráci se zástupci dotčených úřadů a subjektů. Lhůty jsou stanoveny
tak, aby umožnily dotčeným subjektům splnit své povinnosti.
Nicméně upozorňujeme, že stále platí stanovisko Ministerstva vnitra, které obecně říká, že
skutečnosti zapříčiňující vyhlášení nouzového stavu a s tím související usnesení vlády představují
zásah vyšší moci s dopady zejména do práv a povinností občana vůči státu a nelze mu přičítat k tíži
důsledky vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky, kdy je omezen pohyb obyvatel a
jsou omezeny úřední hodiny orgánů veřejné moci.
Žádáme tímto také příslušné subjekty, aby přihlédly k této situaci a učinily taková opatření,
která povedou k vyřešení nastalých problémů pokud možno s co nejmenšími komplikacemi.
Chceme požádat o vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými subjekty od příslušných
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (dále je „ORP“), přes provozovatele autoškol
a školicích středisek až k samotnému občanovi.
Dále o přednostní zajištění úkonů, vůči občanům, kterých se dotkl nouzový stav a nemohli tak
uplatnit svá práva. Jedná se zejména o přihlášení žadatelů ke zkouškám a přezkoušení z odborné
způsobilosti, zajištění termínů pravidelných školení v rámci profesní způsobilosti řidičů ze strany
autoškol a školicích středisek a provedení zkoušek a přezkoušení ze strany ORP.

189/2020-160-OST/1
Doporučení jsou zpracována k 20.04.2020. Vzhledem k dynamicky se měnící situaci
nemůžeme vyloučit jejich překonání vývojem.
Děkujeme všem subjektům za spolupráci a aktivní přístup k vyřešení uvedených problémů.
S pozdravem
Mgr. Stanislav Dvořák
ředitel
Odbor agend řidičů

Mgr. Stanislav Dvořák
Ministerstvo dopravy ČR
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