
ZÁKON 247/2000 Sb. 
ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Odborná způsobilost řidičů 

motorových vozidel.  

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO 

OPRÁVNĚNÍ, DRUHY VÝUKY A VÝCVIKU 

 

                                                                                          

                                                                       
§ 13 

Podmínky přijetí k výuce a výcviku 

(1) 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: 

a) podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let, musí být žádost doložena písemným 

souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem, 

b) ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského 

oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona 2a), přičemž od zahájení výuky  

a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců, 

c) není nezpůsobilá k právním úkonům, 

d) je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona 2a), 

e) má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt, 

f) splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon 

2a),           

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

motorových vozidel. 

(2) Žáci školy, které byla vydána registrace k provozování autoškoly, u nichž je získání 

řidičského oprávnění kvalifikačním předpokladem výkonu povolání, na které se žáci ve škole 

připravují, nebo pro něž je řízení motorových vozidel volitelným (nevolitelným) předmětem, 

mohou být zařazeni do výuky a výcviku nejdříve dva roky před dosažením předepsaného 

věku pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona.  

2a) Zkoušku odborné způsobilosti mohou pak složit po ukončení výuky a výcviku, a to i před 

dosažením předepsaného věku s tím, že řidičské oprávnění jim bude vydáno po jeho dosažení. 

Uvedené školy pak mohou výuku a výcvik provádět jako sdruženou ve smyslu § 16 odst. 1, 

přičemž při kombinaci skupin a podskupin řidičských oprávnění uvedených v § 15 odst. 1 lze 

přidružit i skupinu C a podskupinu C1. 

 

 

A teď mě, milánkové, velice 

dobře poslouchejte, ať to 

nemusím dvakrát opakovat! 



(3) Žádost o řidičské oprávnění musí obsahovat  

a) jméno, příjmení, titul žadatele, 

b) adresu trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky, 

c) datum a místo narození žadatele, 

d) státní občanství žadatele, 

e) skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, kterou žadatel vlastní, 

f) skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, k jejímuž získání požaduje žadatel 

provedení výuky a výcviku. 

(4) Žádost o řidičské oprávnění musí být doložena dokladem o zdravotní způsobilosti 

žadatele, která nesmí být starší více než 3 měsíce v době podání žádosti. Zdravotní 

způsobilost žadatele může být doložena v žádosti o řidičské oprávnění. 

(5) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. f) a g) dokládá žadatel čestným prohlášením. 

(6) Vzor žádosti o řidičské oprávnění stanoví prováděcí předpis. 

 

 

§ 14 

Druhy výuky a výcviku 

(1) Provozovatel autoškoly je oprávněn poskytovat v rozsahu stanoveném v registraci  

k provozování autoškoly tyto druhy výuky a výcviku: 

a) základní výuku a výcvik, 

b) sdruženou výuku a výcvik, 

c) rozšiřující výuku a výcvik, 

d) výuku a výcvik podle individuálního studijního plánu, 

e) doplňovací výuku a výcvik. 

(2) Provozovatel autoškoly dbá, aby žadatel o řidičské oprávnění získal výukou a výcvikem 

teoretické znalosti a praktické dovednosti tak, aby byl schopen: 

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

b) ovládat vozidlo tak, aby nevytvářel nebezpečné situace, a přiměřeně reagovat na jejich 

vznik, 

c) rozpoznat provozní nebezpečí a jeho závažnost a dokázat na tyto situace včas a správně 

reagovat, 

d) rozpoznávat u vozidel technické závady, které představují ohrožení bezpečnosti, 

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

pro bezpečné řízení vozidla, 

f) poskytovat účinnou první pomoc zraněným při dopravní nehodě. 

 

§ 15 

Základní výuka a výcvik 

 (PROVÁDÍME) 

(1) Základní výukou a výcvikem je příprava žadatele na získání řidičského oprávnění pro 

příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, jejichž rozsah stanoví zvláštní 

zákon. Žadatel muže získat základní výukou a výcvikem řidičské oprávnění na tyto skupiny 

nebo podskupiny řidičských oprávnění: 

a) skupina AM,     

 

Doufám, že si děláte 

poznámky. 



 

                                                                               
                     b) podskupina A1,                                    c) skupina A,                                                   

                                                               

 

 

 

                             d) podskupina B1,           e) skupina B, 

                                    
f) skupina T. 

 

 

 
 

 

(2) Minimální počet hodin základní výuky a výcviku je uveden v příloze č. 3. 

     Doporučení pro uchazeče o řidičský průkaz -  tabulky si řádně prostudujte! 

 



§ 16 

Sdružená výuka a výcvik   (NEPROVÁDÍME) 

(1) 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. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) Výcvik v řízení vozidla se provádí v rozsahu stanoveném pro každou skupinu nebo 

podskupinu řidičského oprávnění v dané kombinaci sdruženého výcviku. 

 

§ 17 

Rozšiřující výuka a výcvik   (NEPROVÁDÍME) 

(1) 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. 

(2) V rámci rozšiřující výuky a výcviku lze provádět kombinaci rozšiřující a sdružené výuky  

a výcviku podle § 16. 

(3) Minimální počet hodin rozšiřující výuky a výcviku je uveden v příloze č. 3. 

 

§ 18 

Výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu   (PROVÁDÍME) 

(1) 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. 

(2) Teoretickou přípravu si žadatel o řidičské oprávnění osvojí samostatným studiem a 

povinnými konzultacemi v rozsahu stanoveném učební osnovou. 

(3) 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. 

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

osnovou pro danou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění. 

 

§ 19 

Doplňovací výuka a výcvik  (NEPROVÁDÍME) 

Doplňovací výuka a výcvik mohou být poskytnuty pouze žadateli o řidičské oprávnění, který: 

a) ukončil výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění, ale řidičské oprávnění mu nebylo 

dosud uděleno podle zvláštního zákona 2a), nejdéle však po dobu uvedenou v ustanovení § 39 

odst. 5 tohoto zákona, 

b) 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 převyšujícím 0,16 kW/kg, 



c) žádá o rozšíření řidičského oprávnění s omezením na vozidla vybavená automatickou 

převodovkou na řidičské oprávnění bez tohoto omezení. 

 

§ 20 

Učební osnova výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění 

(1) 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. 

(2) Výuka obsahuje: 

a) výuku předpisů o provozu vozidel, 

b) výuku o ovládání a údržbě vozidla, 

c) výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, 

d) výuku zdravotnické přípravy. 

(3) Výcvik obsahuje 

a) výcvik v řízení vozidla, 

b) výcvik praktické údržby vozidla, 

c) praktický výcvik zdravotnické přípravy. 

(4) 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. 

(5) Obsah a rozsah jednotlivých druhů výuky a výcviku k získání řidičských oprávnění 

stanoví prováděcí předpis. 

 

ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELŮ O ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ 

Základní ustanovení o zkouškách z odborné způsobilosti  

                                                           

  
 

§ 38 

(1) Zkoušky z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění a opakované zkoušky se 

provádí zpravidla v jeden den, a to v autoškole, která zajišťovala výuku a výcvik žadatele, 

nedohodnou-li se autoškola a zkušební komisař na jiném vhodném místě konání zkoušek. 

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. 

 

 

Budeš se učit a hotovo !!! 

Ne a né, a 

neéééé !!!!!! 



(2) Provozovatel autoškoly, který zajišťoval výuku a výcvik žadatele, poskytne příslušnému 

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

výcvikové vozidlo. 

(3) Ke zkoušce doprovází žadatele o řidičské oprávnění držitel příslušného profesního 

osvědčení. 

(4) Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti pro jednotlivé skupiny a podskupiny řidičských 

oprávnění a způsob jejich provádění je uveden v příloze č. 5. 

 

§ 39 

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

motorových vozidel, která se skládá ze zkoušky: 

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

b) ze znalostí ovládání a údržby vozidla kromě skupiny AM, 

c) z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem. 

(2) Výsledek každé zkoušky se hodnotí stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Jestliže žadatel 

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

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

zkoušky. 

(3) Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel jsou zahájeny testem  

z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy. 

(4) Výsledek zkoušek zapíše zkušební komisař do žádosti o řidičské oprávnění a do protokolu 

o zkouškách. Každý zápis musí být potvrzen podpisem zkušebního komisaře a jeho razítkem. 

Po absolvování zkoušek opatří obecní úřad obce s rozšířenou působností žádost o řidičské 

oprávnění razítkem obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

(5) 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. 

(6) Pokud žadatel neovládá dostatečně nebo vůbec jazyk, ve kterém je konána zkouška, může 

zkoušku složit za přítomnosti tlumočníka ustanoveného podle zvláštního zákona 3b) 

Tlumočníka si zajistí žadatel na vlastní náklady. Zkouška z předpisů o provozu na pozemních 

komunikacích a zdravotnické přípravy se v takovémto případě koná ústně. 

(7) Žadatel může využít možnosti podle odstavce 6 pouze v případě, pokud měl k dispozici 

tlumočníka při všech hodinách výuky k řidičskému oprávnění. Účast tlumočníka při výuce 

musí být doložena společně s účastí žadatele při výuce. 

 

§ 39a 

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce  

s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné 

způsobilosti 700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku 

z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze 

znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč. 

                           

No, jen ty prachy, hošíčku vysol … a 

přidej, s tím musíš dopředu počítat? 



§ 40 

Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy 

(1) Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se 

provádí testem písemně nebo pomocí výpočetní techniky. Test 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. 

Zkouška prováděná pomocí výpočetní techniky je sestavována náhodným výběrem 

jednotlivých zkušebních otázek. Znění všech zkušebních otázek z předpisů o provozu na 

pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy vydává ministerstvo ve Věstníku dopravy. 

(2) Na vykonání zkoušky se stanoví doba 30 minut. Žadateli o řidičské oprávnění, který 

doloží lékařským vyšetřením, že trpí poruchou dyslexie nebo dysgrafie, prodlouží zkušební 

komisař předepsanou dobu na dvojnásobek. 

(3) Počet otázek v testu, jejich bodové hodnocení, složení testu podle bodového hodnocení  

a minimální počet bodů nutných k získání jednotlivých skupin a podskupin řidičského 

oprávnění stanoví prováděcí předpis. 

                                                                             
§ 41 

Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla Na úřadě komisař nezkouší  

(1) Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla se provádí ústně u modelu či 

výcvikového vozidla (ne u obrazu).   

                                                                    

                                                                       
                                                                                                           

(2) Jestliže žadatel o řidičské oprávnění je osobou sluchově postiženou, provede se 

zkouška za přítomnosti tlumočníka v žadatelem zvoleném komunikačním systému 

 

Ono to vyšloóóó !!! 

Na tvoje umění, co 

všechno dokážeš, se 

musím podívat 

podrobněji!!!    

Ej chu chúúú!!! 



neslyšících a hluchoslepých osob. Tlumočníka si zajistí žadatel o řidičské oprávnění podle 

jiného právního předpisu 4) na své náklady. 

     (3) Prováděcí předpis stanoví rozsah požadovaných znalostí pro zkoušku z ovládání  

     a údržby vozidla. 

 

 

§ 42 

Zkouška z praktické jízdy                  

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

dovednosti a chování včetně specifických požadavků pro jednotlivé skupiny a podskupiny 

řidičských oprávnění. Zkouška z praktické jízdy je rozdělena do dvou částí. Žadatel o řidičské 

oprávnění, který při zkoušce neprokáže základní znalosti u každé ze dvou částí, je hodnocen 

stupněm "neprospěl". 

(2) V první části zkoušky žadatel o řidičské oprávnění prokazuje zejména: 

a) základní znalosti a dovednosti úkonu přípravy vozidla před jeho použitím, 

b) rozjíždění s různým stupněm obtížnosti, 

c) zastavení vozidla, 

d) couvání a otáčení při couvání, 

e) zajíždění do omezeného prostoru a vyjíždění z něj, 

f) podélné, šikmé a kolmé zaparkování vozidla, 

g) zastavení a rozjíždění ve stoupání,         

h) řízení vozidla při malé rychlosti nejvýše do 30 km/h. 

(3) Ve druhé části zkoušky žadatel o řidičské oprávnění prokazuje zejména znalosti: 

a) v bezpečném řízení vozidla s různou intenzitou provozu na pozemních komunikacích, 

b) řízení vozidla na různých druzích pozemních komunikací, 

c) řízení vozidla na křižovatce, která je řízena světelnou signalizací, 

d) řízení vozidla na úseku, kde je provoz hromadné osobní dopravy a kde je dostatečný pohyb 

chodců s vyznačenými přechody pro chodce, 

e) řízení vozidla mimo obec a v případě velkých měst alespoň na vícepruhové komunikaci, 

kde je dovolena rychlost vyšší než 50 km/h, 

f) ovládání vozidla ve vyšších rychlostech a při různých manévrovacích situacích, 

g) rychlého a bezpečného rozhodování v dopravní situaci při řízení vozidla, 

h) správné reakce na vzniklou dopravní situaci. 

(4) Od podmínky stanovené v odstavci 3 písm. c) lze upustit v případě, že žadatel absolvoval 

výcvik v provozovně provozovatele autoškoly s místem v okrese, kde není křižovatka řízená 

světelnou signalizací. 

(5) Výčet jednotlivých znalostí, dovedností a chování a podrobnosti o požadavcích na 

zkoušku stanoví prováděcí předpis. 

 

 

 

 

To je přece brnkačka, neéé? 



§ 43 

(1) 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. 

(2) Při každé dopravní situaci v rámci zkoušky musí žadatel o řidičské oprávnění prokázat 

bezpečné ovládání vozidla. 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. 

(3) Dojde-li při zkoušce k takovému porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích, 

které ohrozilo nebo může ohrozit vážným způsobem bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích, anebo k situaci, kdy musel do řízení motorového vozidla zasáhnout učitel, 

zkouška se okamžitě ukončí a žadatel je hodnocen stupněm "neprospěl". 

(4) Zkoušky se účastní učitel výcviku autoškoly, která žadatele přihlásila ke zkoušce. Učitel 

výcviku sedí ve vozidle na sedadle pro učitele výcviku. Zkoušky se může dále účastnit osoba 

pověřená výkonem státního dozoru, vrchního státního dozoru a tlumočník. 

(5) U zkoušky k získání řidičského oprávnění prováděné s výcvikovým vozidlem, které je 

pouze dvoumístné, se učitel výcviku přímého výkonu zkoušky neúčastní. V tomto případě 

zkušební komisař přebírá povinnosti učitele autoškoly vyplývající ze zvláštního zákona, ale  

i odpovědnost za žadatele o řidičské oprávnění a výcvikové vozidlo. 

(6) Pokud je zkouška prováděna na vozidle, které je konstrukčně přizpůsobené osobě tělesně 

postižené, nebo na vozidle, které je vybavené automatickou převodovkou, zapíše zkušební 

komisař tuto skutečnost do žádosti o řidičské oprávnění. Tento zápis pak slouží jako podklad 

pro omezení řidičského oprávnění podle zvláštního zákona 2a. 

 

                                               
 

 

 
                                                                                                       Vypracoval: Mgr. Petr Horáček 

Ach jó, jak se 
to mohlo stát, 

pane komisaři? 

Na zkoušky musíš 

přijít připraven, málo 

ses učil, synku! 


