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ředitel Krajského úřadu 

Libereckého kraje 
 
 
 

ZÁSADY 
  

PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK K ZÍSKÁNÍ PROFESNÍHO OSVĚDČENÍ 
učitelů výuky a výcviku  

(zkušební řád) 
Č.j.: SŘ 559/2002, ze dne 30.05.2002 

 
 
 
 
1. Účel zkoušky 
 
 Účelem zkoušky k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku (dále jen 
„zkouška“) je prokázat znalosti a dovednosti žadatele o profesní osvědčení učitele výuky a 
výcviku ve smyslu ustanovení § 21 a § 23 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých 
zákonů. Zkoušky skládá žadatel před zkušební komisí jmenovanou krajským úřadem.  
 
 Rozsah závěrečné zkoušky je stanoven ustanovením § 7 vyhlášky 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 (dále jen „prováděcí vyhláška“) 
 
 Zkouška je neveřejná.  
 
 
 
2. Termín a místo konání zkoušky 
 
 Zkouška se koná v prostorách stanovených Odborem dopravy Krajského úřadu 
Libereckého kraje nejméně jednou v kalendářním  měsíci, vždy od 9.00 hodin. Konkrétní 
místo a zkušební termíny jsou vyvěšeny na vývěsní desce Krajského úřadu Libereckého kraje 
a budou vždy sděleny písemně žadateli o získání profesního osvědčení prostřednictvím 
provozovatele autoškoly, který ho ke zkoušce přihlásil.  
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3. Přihlášky ke zkoušce 
 
 Ke zkoušce, popřípadě opakované zkoušce, přihlašuje žadatele o získání profesního 
osvědčení provozovatel autoškoly, který prováděl základní školení žadatele, u krajského 
úřadu příslušného podle sídla provozovny provozovatele autoškoly a ten také zároveň stanoví 
zástupce autoškoly, který se bude jako člen komise účastnit zkoušek. 
 
 Termín si zvolí žadatel ve spolupráci s autoškolou z termínů vypsaných krajským 
úřadem a přihlášku doručí krajskému úřadu v dostatečném předstihu před zvoleným 
termínem.  
 
 Zkoušce se může podrobit pouze ten žadatel o získání profesního osvědčení učitele 
výuky a výcviku, který splňuje podmínky dané zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých 
zákonů. 
 
 Žadatel o získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku musí se žádostí doložit 
splnění těchto podmínek předložením následujících dokladů: 

• výpis z evidenční karty řidiče ne starší než jeden měsíc, 
• doklad o absolvování dopravně –psychologického vyšetření, 
• doklad o absolvování školení učitele výuky a výcviku a ověřenou kopii registrační 

listiny autoškoly,  u které byl výcvik proveden, 
• doklad o absolvování požadovaných náslechů a ověřenou kopii registrační listiny 

autoškoly, u které byly náslechy provedeny, v případě, že se jedná o jinou autoškolu, 
než v předcházejícím bodě 

• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
  

Ke zkoušce bude žadatel připuštěn po předložení občanského průkazu (příp. cestovního 
pasu) a řidičského průkazu a pokud je žadatel držitelem profesního osvědčení, také po 
předložení profesního osvědčení. 
 
 
 
4. Rozsah závěrečné zkoušky je dán § 7 vyhlášky 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 
 
Znalosti a dovednosti se prokazují 
 

a) z předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy,  
b) výkladem tématu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích, 
c) z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních komunikacích a 

provádění jejich výuky, 
d) z ovládání a údržby vozidla a provádění jejich výuky, 
e) z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a provádění jejich výuky, 
f) z praktické údržby vozidla a provádění její výuky, 
g) z provádění výcviku v řízení vozidla, 
h) z praktického ovládání vozidla příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského 

oprávnění. 
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5. Rozsah a forma zkoušky 
   
 Zkouška se skládá v českém jazyce. Zkouška znalostí a dovedností uvedená v článku 4 
tohoto zkušebního řádu pod písmenem a)  se provádí písemně zkušebním testem shodným se 
zkušebním testem pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.  

 
V průběhu zkoušky není dovoleno používat žádných pomůcek (texty zákonů a 

vyhlášek, učebnice, vlastní poznámky apod.).  
  

Zkouška je hodnocena „ prospěl“, dosáhl-li žadatel o získání profesního osvědčení 
plný počet bodů. 
 
 Zkouška znalostí a dovedností uvedená v článku 4 tohoto zkušebního řádu pod 
písmenem b) až e) se provádí ústně, a to přednesením vylosované otázky z každého z těchto 
okruhů a zkouška podle písm.f) se provádí ověřením praktických znalostí na vozidle. 
 

Zkouška znalostí a dovedností uvedená v článku 4 tohoto zkušebního řádu pod 
písmenem g) až h) se provádí při praktické jízdě s vozidlem. Vozidlo si zajistí na své náklady 
žadatel o získání profesního osvědčení. 
 
   
 
   
6. Hodnocení a opakování zkoušky 
 
 Hodnocení se provádí v souladu s § 7 odst. 5 prováděcí vyhlášky v platném znění, 
výsledek každé části zkoušky, jak je rozdělena v článku 4 tohoto zkušebního řádu, se hodnotí 
stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“.  
 
 Jestliže žadatel o získání profesního osvědčení byl v některé části zkoušky hodnocen 
stupněm „neprospěl“, může tuto část zkoušky opakovat pouze jednou. Opakovaná část 
zkoušky může být provedena nejdříve za pět pracovních dní, nejdéle však do šesti měsíců ode 
dne konání části zkoušky, při které byl žadatel o získání profesního osvědčení hodnocen 
stupněm „neprospěl“. 
 
 O zkoušce se vede protokol. Účastník zkoušky bude ihned po vykonání poslední části 
zkoušky seznámen s jejím výsledkem. Pokud účastník u zkoušky neuspěje, bude o tom 
vyrozuměn. Součástí sdělení je informace o možnosti podání opravného prostředku.  
 
 Uchazeč, který u zkoušky uspěje se do 14 dnů od provedení zkoušky dostaví  na 
Odbor dopravy Krajského úřadu Liberec k převzetí profesního osvědčení. 
 
 
 
 
7. Poplatky 
 
 Vykonání zkoušky nepodléhá žádnému správnímu poplatku a to i v případě, že 
zkouška nebyla úspěšně vykonána. Vydání osvědčení dle bodu 6 zkušebního řádu podléhá 
správnímu poplatku dle příslušných předpisů ve výši 300 Kč, který se uhradí v pokladně 
KÚLK, 10. patro, v hotovosti před převzetím osvědčení.  
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8. Složení zkušební komise 
 
 Pro provedení zkoušky sestaví krajský úřad pětičlennou komisi, jejímž předsedou je 
pracovník Odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Členové zkušební komise 
jsou vybraní z pracovníků Krajského úřadu Libereckého kraje, Výboru pro dopravu 
Zastupitelstva Libereckého kraje, Ministerstva dopravy ČR a jsou jmenováni ředitelem 
Krajského úřadu Libereckého kraje. Členem komise je vždy jmenován i zástupce autoškoly 
nebo organizační složky  státu, která prováděla základní školení žadatele o získání profesního 
osvědčení.  
  
  
 
9. Závěrečná ustanovení 
 
 Před započetím samotné učitelské činnosti  musí budoucí učitel výuky a výcviku 
absolvovat zácvik pod vedením osoby, která je nejméně pět let učitelem se stejným nebo 
širším rozsahem profesního osvědčení. Rozsah zácviku musí být nejméně v rozsahu týdenní 
pracovní doby stanovené zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
právních předpisů. 
 
 
 
 
 
 
  
Vypracovala: Ing. Petra Vrňatová, vedoucí oddělení dopravy Krajského úřadu Libereckého 
kraje. 
 
 
 
 
 
 
Seznam příloh:  

• přihláška ke zkoušce k získání profesního osvědčení, 
• protokol o zkoušce. 
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