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Zkušební řád
k provádění zkoušek žadatelů k získání průkazu zkušebního komisaře, přezkoušení
zkušebních komisařů za účelem rozšíření rozsahu oprávnění ke zkoušení nebo
prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře

Čl. 1
Předmět úpravy
Zkušební řád upravuje:
a)

postup zkušební komise, jmenované věcně příslušným odborem Ministerstva dopravy,
(dále jen „ministerstvo“), při provádění zkoušek a přezkoušení žadatelů o získání, rozšíření
nebo prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře ve smyslu ustanovení § 34 až §
36 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též
„zákon č. 247/2000 Sb.“);
b) práva a povinnosti předsedy a členů zkušební komise;
c) obsah, průběh a hodnocení zkoušky;
d) práva a povinnosti žadatelů o získání, prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře
a rozšíření rozsahu oprávnění ke zkoušení;
e) vedení dokumentace o zkouškách;
f) vydávání průkazu zkušebního komisaře a zápisy do vydaných průkazů.

Čl. 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zkušebního řádu mají uvedené pojmy tento význam:










dílčí zkouška - část zkoušky, opakované zkoušky nebo přezkoušení, při které se ověřují
znalosti, dovednosti a chování žadatele; výčet jednotlivých dílčích zkoušek je uveden
v Čl. 15 až Čl. 22 ZŘ;
figurant - osoba simulující žadatele o řidičské oprávnění při provádění zkoušky z praktické
jízdy s výcvikovým vozidlem nebo jiné dílčí zkoušky; figurantem může být jiný žadatel;
opakovaná zkouška - opětovné ověření znalostí a dovedností žadatele, který byl
u předchozí zkoušky hodnocen stupněm „neprospěl“; provádí se v rozsahu dílčích zkoušek
hodnocených stupněm „neprospěl“ v předchozí zkoušce;
protokol - tiskopis ministerstva, jehož obsahem je dokumentace o průběhu a výsledku
příslušného typu zkoušky podle Čl. 9 odst. 2 ZŘ
průkaz zkušebního komisaře - tiskopis vydaný ministerstvem, který osvědčuje rozsah
oprávnění jeho držitele k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel;
přezkoušení - ověření znalostí a dovedností držitele průkazu zkušebního komisaře,
vyplývajících z ustanovení § 15 odst. 7 vyhlášky č. 167/2002 Sb. , kterou se provádí zákon
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č. 247/2000 Sb. (dále jen „vyhláška č. 167/2002 Sb.“). za účelem prodloužení platnosti nebo
rozšíření rozsahu tohoto dokladu. Skládá se z jednotlivých dílčích zkoušek;
školicí organizace - právnická osoba pověřená ministerstvem k provádění základního
a zdokonalovacího školení pro zkušební komisaře a k organizování zkoušek příslušného
typu podle Čl. 9 odst. 2 ZŘ;
zapisovatel - osoba pověřená ministerstvem k zapracování podkladů do dokumentace o
průběhu a výsledku zkoušky;
zkouška - ověření znalostí a dovedností žadatele o získání průkazu zkušebního komisaře
za podmínek stanovených v § 15 odst. 2 vyhlášky č. 167/2002 Sb. Skládá se z jednotlivých
dílčích zkoušek;
zkratka – „ZŘ“ – zkušební řád k provádění zkoušek žadatelů o vydání průkazu zkušebního
komisaře, přezkoušení zkušebních komisařů za účelem rozšíření rozsahu oprávnění
ke zkoušení nebo prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře;
zkušební komise – komise složená z členů jmenovaných ministerstvem, která provádí
zkoušku a vyhodnocuje ji, zpracovává podklady pro dokumentaci o průběhu zkoušky a
jejím výsledku;
žadatel - osoba, která žádá o vykonání zkoušky, přezkoušení nebo opakované zkoušky, za
splnění podmínek stanovených v § 34 až § 36 zákona č. 247/2000 Sb.;

Čl. 3
Úvodní ustanovení
(1) Zkoušky a přezkoušení (dále jen „zkoušky“, pokud není stanoveno jinak) žadatelů
organizačně a technicky zabezpečuje školicí organizace.
(2) Žadatel se může podrobit zkoušce nebo přezkoušení jen za předpokladu, že absolvoval
základní nebo zdokonalovací školení pro zkušební komisaře.
(3) Zkouška se koná před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem.
(4) Za organizaci, průběh, hodnocení a administrativní zajištění zkoušky odpovídá předseda
zkušební komise.
(5) O provedení zkoušky každého žadatele je veden zkušební komisí písemný „Protokol
o zkoušce“, ve kterém jsou zaznamenávány údaje o žadateli, zkušební komisi a průběhu
zkoušky, hodnocení jednotlivých dílčích zkoušek a celkové hodnocení zkoušky (případně
opakované zkoušky). K protokolu se přikládá vlastní písemná příprava žadatele, kterou
zpracoval a použil v průběhu zkoušky a dále záznam o zkoušce, pořízený žadatelem
v průběhu dílčí zkoušky uvedené v Čl. 22 ZŘ.
Čl. 4
Zkušební komise
(1) Zkušební komise je tvořena nejméně třemi členy s hlasovacím právem a skládá se
z předsedy a členů. Zkušební komisi řídí předseda. Členy zkušební komise a předsedu
stanoví a jmenuje ministerstvo vždy pro konkrétní termín zkoušek.
(2) Předsedou zkušební komise může být pouze zaměstnanec ministerstva.
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(3) Za člena zkušební komise je považován i zapisovatel, který však nemá právo hlasovat
o výsledku zkoušky.
(4) Zkušební komise se při svém výkonu řídí těmito metodickými zásadami:
a) jednotný systém zkoušek;
b) shodný a psychologicky správný přístup členů zkušební komise k žadatelům;
c) vytvoření příznivých podmínek pro to, aby žadatel mohl uplatnit všechny svoje
znalosti, dovednosti a chování;
d) objektivní a nestranné posuzování odpovědí žadatele a dodržování zásad správné
klasifikace.
(5) Přítomnost jiných osob než členů komise a žadatelů u zkoušek může povolit
v odůvodněných případech předseda komise. V případě zásahu do průběhu zkoušky může
předseda komise tyto osoby od zkoušek vykázat.
Čl. 5
Předseda zkušební komise
Předseda zkušební komise:
(1) je oprávněn:
a) svolávat členy zkušební komise k metodické instruktáži, zejména před začátkem
zkoušky nebo při závadách a nedostatcích, které se vyskytly v průběhu zkoušky;
b) dávat členům zkušební komise závazné pokyny k organizaci a postupu při zkouškách
a upozorňovat je na nedostatky, pokud jde o uplatňovanou metodiku provádění
zkoušky a o způsob hodnocení znalostí a dovedností žadatele;
c) pověřit některého člena/členy zkušební komise provedením jednotlivých dílčích
zkoušek;
d) pokládat žadatelům v průběhu zkoušky doplňovací a upřesňující otázky;
e) rozhodovat o sporných otázkách souvisejících se zkouškou;
f) rozhodnout o námitce žadatele, která byla podána v průběhu zkoušky proti postupu
člena zkušební komise nebo proti způsobu hodnocení;
g) rozhodnout o vyloučení žadatele od zkoušky nebo o přerušení či ukončení zkoušky;
h) určit člena zkušební komise, aby ho zastupoval v celém rozsahu jeho práv a povinností;
i) ukončit zkoušku nebo opakovanou zkoušku žadatele, u kterého zjistí, že je v průběhu
zkoušky nebo opakované zkoušky pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky;
j) dát hlasovat o výsledku zkoušky žadatele;
k) vyhodnotit hlasování jednotlivých členů zkušební komise a rozhodnout o celkovém
hodnocení zkoušky žadatele;
l) pověřit pracovníka ministerstva nebo školicí organizace administrativním zpracováním
podkladů o průběhu a výsledku zkoušky žadatele a přípravou průkazu zkušebního
komisaře;
m) po dohodě se všemi přítomnými členy zkušební komise předčasně ukončit dílčí
zkoušku vedenou podle Čl. 11 odst. 3 písm. b) až e) tohoto ZŘ, pokud je dosavadním
výkladem žadatele dostatečně prokázáno, že danou problematiku dostatečně ovládá a
prokáže takové schopnosti, aby mohl být hodnocen stupněm „prospěl“.
(2) odpovídá za:
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a)
b)
c)
d)

jednotný, organizovaný a správný postup zkušební komise při zkoušce;
dodržování platných právních norem a tohoto zkušebního řádu;
přesné dodržení vymezených práv a povinností žadatelů při zkoušce;
dodržování metodických a pedagogických zásad zkoušek a za vytváření příznivých
podmínek pro jejich průběh;
e) řádné provedení a předání dokumentace o zkouškách ministerstvu.
(3) je povinen:
a) zachovávat mlčenlivost o průběhu konkrétních zkoušek a dbát ochrany osobních
údajů, se kterými se při výkonu této funkce setká. Mlčenlivosti může být zbaven
ředitelem věcně příslušného odboru ministerstva;
b) zdržet se korupčního jednání v souladu s Etickým kodexem zaměstnance Ministerstva
dopravy;
c) před zahájením zkoušky:
- ověřit totožnost přítomných žadatelů podle průkazu totožnosti;
- informovat žadatele o formě, organizaci a průběhu zkoušky, o jejich právech
a povinnostech a způsobu hodnocení dílčích zkoušek;
d) v průběhu zkoušek:
- dodržovat zkušební řád a totéž vyžadovat od členů komise,
- dbát o dodržování regulérnosti zkoušky, především nesmí docházet k výměně
otázek a nedovolené spolupráci žadatelů v době jejich přípravy ke zkoušce,
- dbát o nerušený průběh zkoušek,
- objasnit žadateli v době přípravy zadání položené otázky, pokud o to požádá,
- dodržovat metodické zásady zkoušek, zejména vytvářet podmínky, aby žadatel
mohl samostatně podat vyčerpávající odpověď na položenou otázku,
- umožnit žadateli uplatnit jeho vlastní znalosti,
- vstoupit do výkladu žadatele v případě, kdy žadatel sám neodpovídá na položenou
otázku nebo se značně odchýlí od jejího zadání;
e) po ukončení zkoušek:
- seznámit žadatele s hodnocením dílčích zkoušek a celkovým hodnocením zkoušky,
- zajistit žadateli, který úspěšně složil zkoušku, vydání průkazu zkušebního komisaře
a úředního razítka,
- zajistit provedení zápisů do průkazu zkušebního komisaře, jehož držitel úspěšně
složil zkoušku při rozšíření rozsahu oprávnění k provádění zkoušek nebo
zdokonalování odborné způsobilosti a ověřit jejich správnost,
- zajistit žadateli, který úspěšně složil přezkoušení za účelem prodloužení platnosti
průkazu zkušebního komisaře, zápis nového údaje o platnosti tohoto dokladu,
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- zajistit žadateli, který úspěšně složil přezkoušení za účelem rozšíření rozsahu
průkazu zkušebního komisaře, zápis nového údaje o rozsahu oprávnění k provádění
zkoušek,
- po neúspěšné zkoušce informovat žadatele o možnosti absolvování opakované
zkoušky,
- po neúspěšné opakované zkoušce informovat žadatele o možnosti absolvování
nového školení bez ohledu na § 37 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb.

Čl. 6
Člen zkušební komise
Člen zkušební komise:
(1) je oprávněn:
a) dávat zkoušenému doplňovací a upřesňující otázky,
b) podávat předsedovi zkušební komise návrhy ve věcech probíhajících zkoušek,
c) žádat případné doplnění odpovědí nebo praktického vysvětlení, ukončí-li žadatel svoji
odpověď nebo praktický úkon,
d) hlasovat o výsledku zkoušky žadatele,
e) dát souhlas předsedovi zkušební komise s předčasným ukončením dílčí zkoušky vedené
podle Čl. 11 odst. 3 písm. b) až e) tohoto ZŘ, pokud je dosavadním výkladem žadatele
dostatečně prokázáno, že danou problematiku dostatečně ovládá a prokáže takové
schopnosti, aby mohl být hodnocen stupněm „prospěl“.
(2) je povinen:
a) dodržovat zkušební řád,
b) dbát o dodržování regulérnosti zkoušky, především nesmí docházet k výměně otázek
a nedovolené spolupráci žadatelů v době jejich přípravy ke zkoušce,
c) dbát o nerušený průběh zkoušek,
d) informovat předsedu zkušební komise, pokud došlo k porušení tohoto zkušebního řádu
nebo pokud se vyskytly závady, které mohou mít negativní vliv na zkoušku, mohou
ohrozit správný postup nebo zkreslit výsledek zkoušky,
e) oznámit předsedovi zkušební komise, že je žadatel v průběhu zkoušky postižen
zdravotními potížemi nebo že má jiný závažný důvod, aby zkoušku na nezbytně nutnou
dobu přerušil nebo aby od zkoušky odstoupil; při přerušení zkoušky vytvořit podmínky
k tomu, aby žadatel ve zkoušce řádně pokračoval,
f) oznámit předsedovi zkušební komise, že z důvodu závažných problémů s technikou
používanou k provádění zkoušek nebo nepřízni počasí bude nutno zkoušky přerušit,
g) objasnit žadateli v době přípravy zadání položené otázky, pokud o to požádá,
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h) dodržovat metodické zásady zkoušek, zejména vytvářet podmínky, aby žadatel mohl
samostatně podat vyčerpávající odpověď na položenou otázku,
i) umožnit žadateli uplatnit jeho vlastní znalosti a nezasahovat zbytečně do jeho odpovědí,
j) vstoupit do výkladu žadatele v případech, kdy žadatel sám neodpovídá na položenou
otázku, nebo se značně odchýlí od jejího zadání,
k) zachovávat mlčenlivost o průběhu konkrétních zkoušek a dbát ochrany osobních údajů,
s kterými se při výkonu této funkce setká. Mlčenlivosti může být zbaven ředitelem věcně
příslušného odboru ministerstva,
l) zdržet se korupčního jednání v souladu s Etickým kodexem zaměstnance Ministerstva
dopravy.
Čl. 7
Činnost zkušební komise před zahájením zkoušek
(1) Zkoušce předchází porada zkušební komise, na které její předseda nebo jím pověřený člen
informuje ostatní členy o:
a) druhu a typu zkoušek,
b) počtu žadatelů,
c) organizaci zkoušek.
(2) Předseda zkušební komise, případně jím pověřený člen komise, provede kontrolu dokladů,
které předkládá žadatel.
(3) Za tyto doklady se považují:
a) platný doklad totožnosti nebo jiný naroveň postavený doklad, který obsahuje základní
údaje o totožnosti žadatele,
b) platný řidičský průkaz,
c) výpis z evidenční karty řidiče, který nesmí být v době zahájení školení starší 10 dnů,
d) maturitní vysvědčení, případně doklad o vyšším ukončeném vzdělání,
e) písemné potvrzení o absolvování základního nebo zdokonalovacího školení zkušebních
komisařů, vydané školicí organizací,
f) průkaz zkušebního komisaře.
(4) Žadatel o získání průkazu zkušebního komisaře předkládá doklady uvedené v odstavci 3
písm. a), b), c), d) a e).
(5) Žadatel o prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře nebo rozšíření rozsahu
oprávnění k provádění zkoušek předkládá doklady uvedené v odstavci 3 písm. a), b), c), e)
a f).
(6) Doklad uvedený v odstavci 3 písm. c) se zakládá do spisu žadatele v originále.
(7) Doklad uvedený v odstavci 3 písm. d) se zakládá do spisu žadatele v úředně ověřené kopii.
(8) Doklad uvedený v odstavci 3 písm. e) se zakládá do spisu žadatele v kopii.
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Čl. 8
Povinnosti žadatele před zahájením zkoušky
(1) Žadatel je povinen v souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. předložit zkušební
komisi před zahájením zkoušky doklady uvedené v Čl. 7. Pokud doklady žadatel
nepředloží, nebude připuštěn ke zkoušce, pokud předseda zkušební komise nerozhodne
jinak.
(2) Žadatel je povinen potvrdit zkušební komisi písemným prohlášením svou zdravotní
způsobilosti k výkonu zkoušky.

Čl. 9
Druhy a typy zkoušek
(1) Druhy zkoušek jsou:
a) zkouška provedená ve stanoveném termínu,
b) přezkoušení provedené ve stanoveném termínu,
c) opakovaná zkouška provedená podle Čl. 23 ZŘ.
(2) Typy zkoušek jsou:
a) zkouška za účelem získání průkazu zkušebního komisaře,
b) přezkoušení za účelem prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře,
c) přezkoušení za účelem rozšíření rozsahu oprávnění k provádění zkoušek.

Čl. 10
Obecné zásady zkoušky nebo přezkoušení
(1) Termín zkoušky stanovuje a vypisuje školicí organizace. O termínu zkoušek, počtu
žadatelů přihlášených ke zkoušce, druzích a typech zkoušek jednotlivých žadatelů
vyrozumí školicí organizace ministerstvo nejpozději pět pracovních dnů před konáním
zkoušek.
(2) Školicí organizace přihlásí žadatele ke zkoušce v rozsahu absolvovaného školení.
(3) Školicí organizace oznámí žadateli termín zkoušky nejméně 3 pracovní dny před termínem
konání zkoušky.
(4) V odůvodněných případech lze zkoušku jednoho žadatele rozdělit do více dnů.
(5) Držitel průkazu zkušebního komisaře, který se nezúčastnil každoročně zdokonalovacího
školení podle ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., se podrobí přezkoušení za
účelem prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře v rozsahu zkoušky pro
žadatele o získání průkazu zkušebního komisaře.
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(6) Přezkoušení za účelem prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře a rozšíření
rozsahu oprávnění k provádění zkoušek nelze provést současně.
(7) Žadatel, který v průběhu zkoušky odstoupil nebo byl ze zkoušky vyloučen, není hodnocen,
ale může tuto část zkoušky a zbývající části zkoušky opakovat pouze jednou v souladu
s ustanovením § 15 odst. 6 vyhlášky č. 167/2002 Sb. Důvody odstoupení nebo vyloučení
žadatele musí být vždy zapsány v protokolu.
(8) Žadatel je seznámen s výsledkem zkoušky po ukončení všech dílčích zkoušek s výjimkou
testové části zkoušky.
(9) V průběhu zkoušky nesmí žadatel konzultovat své odpovědi s jinými osobami. Rovněž
nesmí používat žádné pomůcky, ze kterých by mohl získávat informace, pokud není
stanoveno jinak. Žadatel, u kterého bylo zjištěno, že při přípravě ke zkoušce nebo v jejím
průběhu konzultoval své odpovědi s jinými osobami, nesmí v dílčí zkoušce ani ve zkoušce
pokračovat. Zkušební komise v tomto případě žadatele vyloučí v souladu s Čl. 5 odst. 1
písm. g) tohoto ZŘ.
(10) Na žadatele, který se před zkouškou nebo opakovanou zkouškou vzdá některé skupiny, pro
kterou původně absolvoval základní nebo zdokonalovací školení nebo doplňovací výuku a
výcvik, se pohlíží, jako by o tuto skupinu nežádal. Písemné prohlášení žadatele se přikládá
k protokolu.
(11) Losování čísel otázek pro ústní část zkoušky se provádí před vlastní zkouškou.
Čl. 11
Zkouška
(1) Zkouška se dělí na část testovou, ústní a praktickou.
(2) Zkouška je zpravidla zahájena částí testovou (testem z předpisů o provozu na pozemních
komunikacích a zdravotnické přípravy). Pořadí jednotlivých dílčích zkoušek je možno
libovolně měnit na základě rozhodnutí předsedy zkušební komise. Před jejich zahájením je
žadatel vždy seznámen s tím, ze kterého předmětu bude následná dílčí zkouška prováděna,
s jeho právy a povinnostmi při provádění dílčí zkoušky a způsobu hodnocení znalostí a
dovedností.
(3) Ústní část zkoušky se skládá z jednotlivých dílčích zkoušek:
a) Provádění zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích;
b) Provádění zkoušky z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních
komunikacích;
c) Předpisy související s předpisy o provozu na pozemních komunikacích;
d) Ovládání a údržba vozidla;
e) Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy.
(4) Praktická část zkoušky se skládá:
a) z praktického ovládání vozidla příslušné skupiny vozidel,

10/18

b) z provádění zkoušky z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem.
(5) Žadatel oznámí v průběhu zkoušek zkušební komisi bez zbytečného odkladu případnou
změnu své zdravotní způsobilosti k výkonu zkoušek.
Čl. 12
Testová část zkoušky
(1) Dílčí zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy
se provádí testem pomocí výpočetní techniky nebo v odůvodněných případech písemně.
Čl. 13
Ústní část zkoušky
(1) Ústní část zkoušky se provádí na učebně.
(2) Žadatel si za dozoru předsedy komise nebo jím pověřeného člena komise vylosuje čísla
otázek, která se zapíší do protokolu. Vylosovaná čísla otázek nemohou být zkušební komisí
opětovně použita v jednom dni ve stejné dílčí zkoušce pro jiného žadatele. Pokud zkoušky
trvají více než jeden den, v dalším dnu se losuje opět ze všech čísel otázek.
(3) Při opakované zkoušce si žadatel losuje ze všech čísel otázek.
(4) Pokud si žadatel vylosuje otázku, která obsahově neodpovídá jeho rozsahu skupin, vylosuje
si jinou.
(5) Zadané otázky z jednotlivých dílčích zkoušek, včetně doplňujících otázek, musí být
kladeny v souladu s učební osnovou základního a zdokonalovacího školení zkušebních
komisařů, nebo s rozšiřující výukou a výcvikem, a to tak, že musí odpovídat okruhu otázek,
které spadají do oblasti skupin řidičských oprávnění, v jejichž rozsahu žadatel koná
zkoušku.
(6) Před vykonáním ústních dílčích zkoušek umožní zkušební komise žadateli provést přípravu
v rozsahu 5 minut na každou zadanou otázku. Pokud je v rámci dílčí zkoušky zadáno
žadateli více otázek, stanovená doba 5 minut se násobí počtem otázek. Na žádost žadatele
může být předsedou zkušební komise časový limit přiměřeně upraven. Při přípravě může
žadatel vznést dotaz týkající se ujasnění položených otázek. Žadatel má po dobu přípravy
k nahlédnutí tištěné právní předpisy v platném znění týkající se zadané problematiky
zajištěné školicí organizací, které jsou mu k dispozici na vyhrazeném místě v prostorách
zkušební místnosti.
(7) K ústní zkoušce přistupuje žadatel na výzvu předsedy zkušební komise, případně
pověřeného člena komise.
(8) Délku doby ústní dílčí zkoušky stanovuje předseda zkušební komise, který tuto dobu může
ve vztahu k odpovědím žadatele přiměřeně zkrátit nebo prodloužit.
(9) Soubor otázek určených pro ústní část zkoušky je uveden v příloze tohoto zkušebního řádu
a je zveřejněn na internetových stránkách ministerstva.
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Čl. 14
Praktická část zkoušky
(1) Praktická část zkoušky dle § 15 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 167/2002 Sb. se skládá ze dvou
dílčích zkoušek. V první dílčí zkoušce prokazuje žadatel dovednosti v řízení motorového
vozidla, ve druhé dílčí zkoušce dovednosti ve způsobu provádění a hodnocení zkoušky
žadatele o řidičské oprávnění z praktické jízdy. Každá tato dílčí zkouška je hodnocena
zvlášť.

Obsah a způsob provádění dílčích zkoušek
Čl. 15
Dílčí zkouška z předmětu
„Předpisy o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy (test)“
(1) Provádí se obdobným způsobem jako u žadatele o řidičské oprávnění, a to zkušebním
testem shodným se zkušebním testem pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel. Zkušební test je ve stejném rozsahu skupin, pro které žadatel žádá o
vydání, prodloužení platnosti nebo rozšíření rozsahu průkazu zkušebního komisaře.
(2) Na vyplňování testu je stanovena maximální doba 30 minut.
(3) Žadatel nesmí v průběhu vyplňování testu opouštět zkušební místnost.
(4) Test je hodnocen stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“ v souladu s ustanovením § 15 odst.
3 vyhlášky č. 167/2002 Sb.
Čl. 16
Dílčí zkouška z předmětu
„Provádění zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích“
(1) Dílčí zkouška je zaměřena na ověření dovedností žadatele při provádění zkoušek žadatelů
o řidičská oprávnění se zaměřením na orientaci v právních předpisech, správnou
interpretaci jejich obsahu a aplikaci v praxi.
(2) V rámci této dílčí zkoušky si žadatel losuje jednu otázku z oblasti zákona č. 361/2000 Sb.
(zákon o silničním provozu), HLAVA I., II.
Čl. 17
Dílčí zkouška z předmětu
„Provádění zkoušky z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních
komunikacích“
(1) Dílčí zkouška je zaměřena na metodiku a organizaci provádění zkoušek, posuzování
znalostí žadatele o řidičské oprávnění a jeho hodnocení a administrativní zpracování
zkoušek.
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(2) V rámci této dílčí zkoušky si žadatel losuje jednu otázku s praktickým zaměřením z oblasti
zákona č. 247/2000 Sb.

Čl. 18
Dílčí zkouška z předmětu
„Předpisy související s předpisy o provozu na pozemních komunikacích“
(1) Dílčí zkouška je zaměřena na ověření znalostí a orientace v oblasti těchto právních
předpisů:
a) zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
včetně prováděcích vyhlášek;
b) zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), Hlava III., IV. a V., včetně prováděcích vyhlášek;
c) zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích;
d) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
(2) V rámci této dílčí zkoušky si žadatel losuje jednu otázku.
Čl. 19
Dílčí zkouška z předmětu
„Ovládání a údržba vozidla“
(1) Dílčí zkouška je zaměřena na ověření znalostí žadatele o základních funkčních celcích
motorového vozidla, principech jejich činnosti a údržby vozidla ve vztahu k předcházení
případným závadám, vysvětlení funkce a činnost jednotlivých sdělovačů a ovladačů,
kterými jsou motorová vozidla běžně vybavena a praktické dovednosti žadatele při
organizování zkoušky z ovládání a údržby vozidla, posuzování a hodnocení žadatele o
řidičské oprávnění.
(2) V rámci této dílčí zkoušky si žadatel losuje jednu otázku.
Čl. 20
Dílčí zkouška z předmětu
„Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy“
(1) Dílčí zkouška je zaměřena na ověření znalostí žadatele, které ovlivňují bezpečnost provozu
na pozemních komunikacích a vysvětlení jednotlivých jízdních úkonů, které souvisí
s bezpečným ovládáním motorového vozidla.
(2) V rámci této dílčí zkoušky si žadatel losuje jednu otázku, která má část z teorie řízení a část
ze zásad bezpečné jízdy.
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Čl. 21
Dílčí zkoušky z předmětu
„Praktické ovládání vozidla příslušné skupiny řidičského oprávnění“
(1) Dílčí zkouška je zaměřena na prokázání vysoké úrovně znalostí, dovedností a chování při
řízení motorového vozidla (příp. jízdní soupravy) v souladu s platnou právní úpravou.
(2) Trasu dílčí zkoušky určuje jiný žadatel, který se ve stejný den podrobuje zkoušce
a současně tak vykonává dílčí zkoušku „Provádění zkoušky z praktické jízdy
s výcvikovým vozidlem“, případně předseda zkušební komise nebo člen zkušební komise.
(3) Pro účely tohoto zkušebního řádu se stanovují kategorie a skupiny řidičského oprávnění a
jejich posloupnost od nejnižší po nejvyšší podle následující tabulky:

Posloupnost

nejnižší
nejvyšší

Kategorie
Skupiny

A
A2

B
A

B

C
B+E

C

D
C+E

D

T
D+E

T

(4) Dílčí zkoušku z praktického ovládání vozidel kategorií B, C a D provádí žadatel v rozsahu
zkoušky z praktické jízdy podle § 42 zákona č. 247/2000 Sb. a příslušného prováděcího
předpisu. Rozsah může předseda nebo člen komise zúžit. Předseda zkušební komise nebo
její člen při zúžení rozsahu zkoušky z praktické jízdy přihlíží také k obdobným úkonům,
které již žadatel absolvoval při dílčí zkoušce na vozidle jiné skupiny. Na tuto dílčí zkoušku
se nevztahuje § 43 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.
(5) Dílčí zkouška z praktického ovládání vozidla skupiny A2 nebo A je rozdělena do dvou
částí. V první části provádí žadatel úkony, uvedené v § 19 odst. b) vyhlášky č. 167/2002
Sb. Druhou část dílčí zkoušky provádí žadatel v rozsahu zkoušky z praktické jízdy podle §
42 zákona č. 247/2000 Sb. a příslušného prováděcího předpisu. Rozsah dílčí zkoušky může
předseda nebo člen komise zúžit.
(6) Dílčí zkoušku z praktického ovládání vozidla skupiny T provádí žadatel v rozsahu úkonů
uvedených v ustanovení příslušného prováděcího předpisu k zákonu č. 247/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a předepsaných pro žadatele o tuto skupinu řidičského
oprávnění. Rozsah dílčí zkoušky může předseda nebo člen komise zúžit.
(7) Žadatel o získání průkazu zkušebního komisaře koná dílčí zkoušku z praktického ovládání
vozidla s vozidlem (případně jízdní soupravou) nejvyšší skupiny, o kterou v každé
kategorii žádá.
(8) Žadatel o prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře koná dílčí zkoušku
z praktického ovládání vozidla pouze v rámci kategorií B, C a D společně, a to s vozidlem
(případně jízdní soupravou) nejvyšší skupiny, kterou má z těchto kategorií zapsanou
v průkazu zkušebního komisaře.

14/18

(9) Žadatel o rozšíření rozsahu oprávnění k provádění zkoušek koná dílčí zkoušku
z praktického ovládání vozidla v každé kategorii s vozidlem (případně jízdní soupravou)
nejvyšší skupiny, o kterou žádá.
(10) Zkouška z praktického ovládání vozidla každé skupiny řidičského oprávnění se hodnotí
zvlášť.
Čl. 22
Dílčí zkouška z předmětu
„Provádění zkoušky z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem“
(1) Dílčí zkouška je zaměřena na prokázání znalostí, dovedností a chování žadatele při
provádění zkoušky z praktické jízdy žadatele o řidičské oprávnění. Figurantem je osoba
určená předsedou zkušební komise, která musí být držitelem příslušné skupiny řidičského
oprávnění. Touto osobou může být jiný žadatel, který se ve stejný den podrobuje zkoušce,
předseda nebo člen zkušební komise nebo třetí osoba.
(2) Žadatel o získání průkazu zkušebního komisaře provádí tuto dílčí zkoušku vždy v kategorii
A, žádá-li o tuto skupinu, a dále v rámci kategorie B s vozidlem (případně jízdní
soupravou) nejvyšší skupiny, o kterou žádá.
(3) Žadatel o prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře tuto dílčí zkoušku provádí v
rámci nejvyšší skupiny, kterou má zapsanou v průkazu zkušebního komisaře.
(4) Žadatel o rozšíření rozsahu průkazu zkušebního komisaře koná tuto dílčí zkoušku v každé
kategorii s vozidlem (příp. jízdní soupravou) nejvyšší skupiny, o kterou žádá.
Čl. 23
Opakovaná zkouška
(1) Žadatel, který byl hodnocen stupněm „neprospěl“, může požádat o opakovanou zkoušku.
Písemnou žádost podá ministerstvu prostřednictvím školicí organizace.
(2) Žadatel provádí opakovanou zkoušku pouze z dílčích zkoušek, ze kterých byl hodnocen
stupněm „neprospěl“. Opakovaná zkouška je přípustná pouze jedna.
(3) Při provádění opakované zkoušky se postupuje obdobně jako u zkoušky.
Čl. 24
Hodnocení zkoušky
(1) O výsledku jednotlivé dílčí zkoušky a konečném hodnocení zkoušky žadatele komise
hlasuje. Výsledek každé dílčí zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“.
(2) Předseda i každý člen zkušební komise mají každý jeden hlas. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje o výsledku zkoušky předseda komise.
(3) Členové zkušební komise hodnotí znalosti a dovednosti žadatele objektivně a zcela
samostatně.
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(4) Žadatel je u zkoušky hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže byl hodnocen stupněm
„prospěl“ u všech dílčích zkoušek. Žadatel, který byl alespoň z jedné dílčí zkoušky
hodnocen stupněm „neprospěl“, je hodnocen celkově stupněm „neprospěl“.
(5) Pokud předseda nebo člen zkušební komise hlasuje o výsledku stupněm „neprospěl“, sdělí
komisi důvody, pro které žadatele tímto stupněm hodnotil.
(6) Hodnocení dílčích zkoušek i celkové hodnocení žadatele zaznamená každý člen zkušební
komise do seznamu žadatelů, který předá předsedovi zkušební komise. Předseda zkušební
komise vyhodnotí hlasování jednotlivých členů zkušební komise a rozhodne o celkovém
hodnocení zkoušky žadatele.
(7) Po vyhodnocení dílčích zkoušek seznámí předseda zkušební komise jednotlivé žadatele
s výsledky zkoušek bez zbytečného odkladu.
(8) Pokud je žadatel zkušební komisí v některé z dílčích zkoušek hodnocen stupněm
„neprospěl“, seznámí jej předseda komise ústně s důvody tohoto hodnocení a předá mu
přílohu protokolu.
Čl. 25
Námitky žadatelů při zkouškách nebo přezkoušení
(1) Má-li žadatel při zkoušce nebo přezkoušení za to, že byl v jeho případě porušen zkušební
řád nebo že byl v průběhu zkoušky nebo přezkoušení jinak poškozen, má právo podat
námitku, z níž bude zřejmý konkrétní důvod podané námitky. Na námitky podané bez
konkrétního důvodu nebo pouze proti hodnocení zkoušky nebude brán zřetel.
(2) Námitku může žadatel podat na místě předsedovi zkušební komise, a to ústně nebo
písemně. Předseda zkušební komise podanou námitku vypořádá na místě.
(3) Námitku lze rovněž podat do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl žadatel seznámen
s výsledkem zkoušky, písemně ministerstvu, jehož vypořádání se s podanou námitkou je
konečné.
(4) O každé námitce, kterou žadatel podá předsedovi zkušební komise při zkouškách,
je předseda zkušební komise povinen vyhotovit záznam a založit jej do dokumentace o
zkouškách.
(5) Na postup vypořádání námitky se neuplatní ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 26
Výdej průkazů
(1) Průkaz zkušebního komisaře se vydává po úspěšném vykonání zkoušky nebo opakované
zkoušky.
(2) Průkaz je vydán, prodloužena jeho platnost, změněn rozsah totožně ve všech zkoušených
předmětech v průkazu uvedených.
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(3) Žadatel může být přezkoušen za účelem prodloužení platnosti průkazu zkušebního
komisaře nejdříve 6 měsíců před ukončením platnosti průkazu zkušebního komisaře.
V tomto případě bude platnost průkazu prodloužena podle § 36 odst. 2 zákona č. 247/2000
Sb. o 5 let od stávajícího data ukončení platnosti průkazu zkušebního komisaře. Zápis do
průkazu bude proveden po absolvování přezkoušení.
(4) Jestliže zkušební komisař absolvuje přezkoušení v době jednoroční lhůty započítávané od
ukončení platnosti průkazu zkušebního komisaře, prodlouží se platnost průkazu od data
úspěšného absolvování přezkoušení.
(5) V případě rozšíření rozsahu oprávnění k provádění zkoušek bude zápis o tomto rozšíření
proveden k datu úspěšného absolvování přezkoušení. Platnost průkazu se nemění.
(6) Průkazy zkušebních komisařů vydává a zápisy v nich provádí na základě písemné žádosti
žadatele pracovník, který je k tomu zmocněn ministerstvem.
Čl. 27
Nakládání s písemnostmi
(1) Zápisy o zkouškách se zpracovávají na příslušných tiskopisech ministerstva a mají povahu
úředních listin.
(2) Zápisy o zkouškách potvrdí všichni členové zkušební komise svým podpisem
na stanovených tiskopisech.
(3) Za uložení a archivaci dokumentace o zkouškách odpovídá ministerstvo v souladu s jeho
platným Archivním a skartačním řádem.
Čl. 28
Závěrečná a přechodná ustanovení
(1) Změny zkušebního řádu vyhlašuje ministerstvo.
(2) Platný zkušební řád je zveřejněn na internetových stránkách ministerstva.
(3) Pokud žadatel neprospěl u zkoušky konané před nabytím účinnosti tohoto zkušebního řádu
a opakovaná zkouška se uskuteční po nabytí účinnosti tohoto zkušebního řádu, provede se
opakovaná zkouška podle zkušebního řádu platného v době konání první zkoušky.
(4) Součástí tohoto zkušebního řádu je:


Příloha č. 1 – Soubor zkušebních otázek



Příloha č. 2 – Protokol o zkoušce - přezkoušení odborné způsobilosti zkušebního
komisaře pro účely získání - prodloužení platnosti - rozšíření rozsahu průkazu
zkušebního komisaře a Příloha k protokolu o zkoušce/přezkoušení odborné
způsobilosti zkušebního komisaře - potvrzení o seznámení s hodnocením stupněm
"Neprospěl"



Příloha č. 3 – Vzor prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu zkoušky

(5) Předcházející znění zkušebního řádu se zrušují.
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Čl. 29
Účinnost

Tento zkušební řád nabývá účinnosti dnem 15. března 2018.

Mgr. Stanislav Dvořák
ředitel
Odbor agend řidičů
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