INFORMACE PRO ŽADATELE O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍHO OSVĚDČENÍ UČITELE
AUTOŠKOLY
Podmínky získání profesního osvědčení jsou upraveny příslušnými ustanoveními z. č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů v platném znění /dále jen zákon/ a tento zákon provádějící vyhláškou MD a S ČR
č. 167/2002 Sb. /dále jen prováděcí vyhláška/
O vydání profesního osvědčení rozhoduje krajský úřad, který provádí rovněž zkoušky učitelů výuky a
výcviku.
Držitelem profesního osvědčení může být osoba, která splňuje dále uvedené předpoklady:
! má ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, nebo jde-li o učitele výcviku
v řízení vozidla nebo výuky praktické údržby vozidla, ukončené střední vzdělání strojního
dopravního oboru
! dosáhla věku 24 let
! se s kladným výsledkem podrobila dopravně psychologickému vyšetření
! absolvovala základní školení a zkouškou prokázala znalosti předpisů o provozu na pozemních
komunikacích, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a znalosti ovládání údržby
vozidla, řízení vozidla a zásad bezpečné jízdy vozidla, včetně vozidla konstrukčně
přizpůsobeného tělesně postižené osobě, jde-li o výuku předpisů o provozu na pozemních
komunikacích a teorii řízení a zásad bezpečné jízdy, musí mít osoba řidičské oprávnění
k řízení té skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, k jejímuž získání provádí výuku
! nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a které
v posledních třech letech nebyl takový trest uložen
Přičemž provádět výcvik může osoba, která:
! splňuje podmínky uvedené v předchozím odstavci a je držitelem řidičského oprávnění
skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění, k jehož získání provádí výcvik nejméně tři
roky
Před vlastní zkouškou je žadatel povinen absolvovat základní školení v rozsahu stanoveném
prováděcí vyhláškou / § 6 prováděcí vyhlášky/ Základní školení provádí autoškola v rozsahu
registrace k provozování výuky a výcviku žadatelů o řidičské oprávnění na náklady žadatele.
Zkoušce učitele výuky a výcviku se žadatel o získání profesního osvědčení podrobí nejdéle do šesti
měsíců ode dne ukončení základního školení.
Ke zkoušce, případně opakované zkoušce, přihlašuje žadatele o získání profesního osvědčení
provozovatel autoškoly, který prováděl základní školení žadatele, u krajského úřadu příslušného
podle sídla provozovny provozovatele autoškoly.
Krajský úřad sdělí písemně žadateli o získání profesního osvědčení prostřednictvím provozovatele
autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky, případně opakované zkoušky. Krajský úřad zkoušku
žadatele zahájí do 30 dní ode dne podání přihlášky ke zkoušce.
Průběh zkoušky
Pro provedení zkoušky, popřípadě opakované zkoušky, jmenuje krajský úřad pětičlennou komisi,
jejímž předsedou je vždy zaměstnanec příslušného odborného útvaru krajského úřadu. Členem
komise je vždy zástupce autoškoly nebo organizační složky státu, která prováděla základní
školení.
Při zkoušce prokazuje žadatel o získání profesního osvědčení znalosti a dovednosti
a) z předpisů o provozu 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.
Zkouška znalostí a dovedností podle předchozího odstavce písm. a) se provádí písemně zkušebním
testem shodným se zkušebním testem pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel. Zkouška se hodnotí „prospěl“, dosáhl-li žadatel o získání profesního osvědčení plný počet
bodů.Zkouška znalostí a dovedností podle předchozího odstavce písm. b) až e) se provádí ústně na
základě vždy jedné otázky z každého z těchto okruhů a zkouška podle písm. f) se provádí ověřením
praktických znalostí na vozidle. Zkouška znalostí a dovedností podle písm. g) a h) se provádí při
praktické jízdě s vozidlem. Vozidlo si zajistí na své náklady žadatel o získání profesního osvědčení.
Poznámka:
Žadatel provede zkoušku podle písmen g) a h) vždy na vozidle nejvyšší skupiny řidičského oprávnění, na kterou
má provádět výcvik v řízení. Pokud žádá o profesní osvědčení výcviku jízdy na motocyklu, absolvuje zkoušku na
motocyklu zvlášť.

Výsledek každé části zkoušky podle předchozích ustanovení 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".
Ke zkoušce je žadatel o vydání profesního osvědčení povinen:
A. Předložit níže uvedené doklady
a) občanský průkaz
b) řidičský průkaz
c) doklad o dosaženém vzdělání /ověřená fotokopie/
d) doklad o absolvování dopravně psychologického vyšetření /originál nebo ověřená fotokopie/
e) potvrzenou evidenci o absolvování základního školení v požadovaném rozsahu vyučovacích
hodin včetně náslechů /originál nebo ověřená fotokopie/
f) výpis z karty řidiče ne starší 30 dní /originál nebo ověřená fotokopie/
g) fotografii /o velikosti fotografie na občanský průkaz/
B. Zajistit technicky způsobilé vozidlo té skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, k jejímuž
výcviku chce žadatel získat profesní osvědčení.
Pokud žadatel nepředloží doklady uvedené v písm. a), b), e) a f) k okamžiku zahájení zkoušky či
nezajistí ke stejnému okamžiku technicky způsobilé vozidlo, zkouška nebude provedena. Pokud
žadatel nedoloží ostatní doklady, profesní osvědčení mu nebude vydáno.
O vydání profesního osvědčení rozhoduje krajský úřad, který žadateli v případě, že splní všechny
podmínky, které český právní řád stanoví pro jeho získání, vystaví profesní osvědčení.
Před jeho vydáním je žadatel povinen zaplatit správní poplatek podle položky 27 z. č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích v platném znění, ve výši 50,--Kč za vydání osvědčení pro učitele řidičů
motorových vozidel resp. ve výši 20,--Kč za vydání osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel
z důvodu rozšíření oprávnění vyučovat předmět v rozsahu dalších skupin řidičského oprávnění
případně vyučovat další předmět.

Závazně je žadatel ke zkoušce přihlášen na základě písemné přihlášky dále uvedené.

