
      

      

 

Musím si pospíšit, abych to stihnul! 

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

vozidel a o změnách některých zákonů. 

Zahájení 
K výuce a výcviku provozovatel autoškoly přijme uchazeče, který: 

 podá písemnou žádost,  

 ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne stanovený věk (skupina B-18 let, skupina 

T-17 let), tzn., že při zahájení kurzu smí být uchazeč mladší, přičemž od zahájení 

výcviku k ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců,  

 je zdravotně i odborně způsobilý,  

 má trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR,  

 není ve výkonu sankce spočívající v zákazu řízení motorového vozidla,  

 splňuje další podmínky stanovené zákonem.  

Žadatel musí písemně podat žádost o řidičské oprávnění a doložit potvrzení od lékaře 

 o svém současném zdravotním stavu. 
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Průběh 
Výuka a výcvik jsou zahájeny absolvováním první vyučovací hodiny. 

Před zahájením výcviku ve vozidle je uchazeč seznámen se zásadami ovládání vozidla, teorií 

řízení a zásadami bezpečné jízdy. 

Výuka a výcvik se skládají z teoretické a praktické části. 

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. 

....................................................................................................................................................... 
 

 Výuka 
Teoretická část obsahuje výuku s tímto výkladem: 

 předpis o provozu vozidel,  

 ovládání a údržba vozidel,  

 teorie řízení a zásad bezpečné jízdy,  

 zdravotnická příprava.  

...................................................................................................................................................... 

 

Výcvik 
Praktická část je samotný výcvik ve vozidle, kde si své znalosti procvičíte v běžném silničním 

provozu. Obsahuje: 

 výcvik v řízení vozidla v předepsaném rozsahu vyučovacích hodin,  

 výcvik praktické údržby vozidla,  

 praktický výcvik zdravotnické přípravy.  

Vyučovací hodina trvá 45 minut, výcvik v řízení vozidla však nesmí trvat déle než dvě 

vyučovací hodiny denně u jednoho žadatele.  

Při zahájení výuky a výcviku obdrží žadatel o řidičské oprávnění průkaz žadatele, do kterého 

se průběžně zapisují záznamy o jeho účasti v praktickém výcviku. 

................................................................................................................................................... 

Zkoušky 

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

zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla.  

 Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky   

a výcviku přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností ke zkoušce. 

  

 Zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění provádí příslušný obecní úřad obce  

s rozšířenou působností.  

 

 Pro provádění zkoušek určí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností 

zkušebního komisaře.  

 

 

 

 



 

Zkouška se skládá  ze 2 částí: 

z písemného testu (30 min)  

- obsahuje otázky: 

 z pravidel provozu na pozemních komunikacích,  

 z předpisů o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,  

 ze zdravotnické přípravy,  

 a dále z předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích, které jsou 

součástí výuky podle učebních osnov.  

a zkoušky z praktické jízdy (30 min) 
..................................................................................................................  

 

Opravné zkoušky a způsob jejich organizace  

Žadatel má možnost přihlásit se ke zkoušce opravné, nejdříve však po uplynutí 5 pracovních 

dnů ode dne konání řádné zkoušky – je závislé na přidělených termínech, které jsou autoškole 

přiděleny obecním úřadem s rozšířenou působností. 

                    

Poplatky se kterými musí uchazeč o řidičské oprávnění počítat. 

1. Zkouška 

Správní poplatek úřadu v Chrudimi 

Z pravidel silničního provozu                  

Z praktické jízdy                                      

Celkem                                         700,- Kč 

Vystavení a vydání řidičského průkazu v místě působnosti obecního úřadu   -  50,- Kč 

!!! Tento správní poplatek hradí uchazeč o řidičské oprávnění na okresním úřadě 

v Chrudimi v pokladně. 

Všechno znám, všechno 

vím a teď hurá do práce. 

AUTOŠKOLA 

 

 

 



 

2. Opravná zkouška 

     Správní poplatek úřadu v Chrudimi 

Z pravidel silničního provozu                  100,- Kč 

Z praktické jízdy                                      400,- Kč 

 

Poplatky škole 

     Jsou uvedeny v ceníku kurzů autoškoly Odborného učiliště Chroustovice - viz příloha. 

Poznámky: 

1. Celý kurz autoškoly může probíhat nejdéle 18 měsíců ode dne zahájení. 

2. Nepřítomnost žáka ve výuce je akceptována a omluvena pouze z důvodu školních 

akcí, pro nemoc a z vážných soukromých důvodů. Tuto nepřítomnost je nutné do tří 

pracovních dnů doložit řádnou omluvenkou (v tištěné podobě). Řádně omluvená 

zameškaná výuka bude odučená v náhradním termínu. V případě neomluvené absence 

bude náhradní výuka odučena za úplatu. 

3. Po splnění všech výukových témat (pravidel, konstrukce a údržby, zdravotní přípravy 

a jízd) je uchazeč přihlášen k první zkoušce na úřadu v Chrudimi. Od tohoto data běží 

lhůta 6ti měsíců, kdy má uchazeč možnost konat opravné zkoušky a to pouze z těch 

částí, ze kterých neprospěl (předpokladem je možnost doplatit kondiční hodiny výuky 

v pokladně školy a následně hodiny odučit v doplňkové činnosti) – viz ceník. 

            Vypracoval: Mgr. Petr Horáček - vedoucí úseku KOVO a AUTOŠKOLA      


