3. Pojmenování životní situace:

Zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění, přezkoušení
z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
4. Základní informace k životní situaci:
Úspěšné absolvování závěrečných zkoušek je předpokladem pro získání odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel příslušné skupiny a k udělení řidičského oprávnění.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel o řidičské oprávnění se po ukončení výuky a výcviku v autoškole podrobí zkoušce
z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku,
popřípadě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce, písemně přihlásit
žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce
z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla.
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně písemně sdělí žadateli
prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení
motorového vozidla, popřípadě opakované zkoušky.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Úspěšným ukončením výuky a výcviku v autoškole.
8. Na které instituci životní situaci řešit:
Obecní úřad obce s rozšířenou působností.
9. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
Kde: Město Ústí nad Orlicí, Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního
hospodářství a správních agend, ulice Dělnická 1405, Ústí nad Orlicí, 1. poschodí,
kancelář č. 4, 7
S kým: Petr Fiedler, telefon: 465 514 533
Ivan Bartoš, telefon: 465 514 530
Kdy:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Provozní doba:
08:00 - 17:00 h
08:00 - 15:00 h
08:00 - 17:00 h
08:00 - 15:00 h
08:00 - 14:30 h

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
- žádost o přijetí k výuce a výcviku
- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
- platný doklad totožnosti
- řidičský průkaz (při rozšíření již získaného řidičského oprávnění o další skupinu vozidel)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost o přijetí k výuce a výcviku získáte u provozovatele autoškoly.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydává posuzující
lékař po zhodnocení zdravotního stavu žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského
oprávnění, registrující praktický lékař, lékař závodní preventivní péče nebo u kteréhokoli
praktického lékaře nemáte-li některého z výše uvedených.
12. Jaké jsou poplatky, popř. jak je lze uhradit:
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 a zdravotnické přípravy 100 Kč,
za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou
zkoušku z praktické jízdy 400 Kč.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti,
popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení
žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení řešení) životní situace:
•
•
•
•

Provozovatel autoškoly
Učitel autoškoly
Osoba pověřená výkonem státního dozoru nebo vrchního státního dozoru
Tlumočník

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
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 (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
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 (dokládá žadatel lékařským posudkem
o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel),
e) má trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt na území České
republiky, který trvá alespoň 185 dní, pokud osoba neprokáže, že se na území České
republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců,
f) není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení
motorových vozidel (na žádosti čestným prohlášením).
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
•

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

•

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních, ve znění pozdějších předpisů.
• Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových
vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti
lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na
sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem, ve znění pozdějších
předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Podání námitek a stížnosti proti výsledku zkoušky.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Nevykonání zkoušky žadatele o řidičské oprávnění, popř. řidiče.
21. Nejčastější dotazy:
•

Kdy můžu nejdříve opakovat neúspěšnou zkoušku?
Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dní ode dne
konání neúspěšné zkoušky.

•

Jak dlouho můžu neúspěšné zkoušky opakovat?
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.

22. Další informace:
Nejsou stanoveny.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také
z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Nejsou stanoveny.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou stanoveny.
25. Za správnost popisu odpovídá útvar:
Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend.
26. Kontaktní osoba:
Ing. Marcel Klement, tel.: 465 514 340, e-mail: klement@muuo.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.10.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován:
01.10.2017
29. Datum konce platnosti popisu:
Bez omezení.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
-

