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Věc: Stanovisko k uplatnění podmínek pravidelného školení za účelem vydání řidičského průkazu

se záznamem profesní způsobilosti řidiče, nebo vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče
Vážení,
v souvislosti s odlišnou aplikací právní úpravy některými obecními úřady obcí s rozšířenou
působností (dále jen „úřad ORP“) v oblasti vydání řidičského průkazu se záznamem profesní
způsobilosti řidiče nebo vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče (pro oba doklady dále jen
„průkaz“), a souvisejícímu uplatnění jednotlivých druhů pravidelného školení, zasíláme k dané
problematice následující stanovisko.
1) Vydání průkazu z důvodu ukončené, nebo končící platnosti profesní způsobilosti
Příslušný úřad ORP při splnění podmínek stanovených § 52c odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů (dále jen „zákon“), rozhodne, zda je řidič profesně způsobilý. Kromě podmínek
uvedených v § 52c odst. 2 písm. b) bod 1 až 3 zákona, musí žadatel doložit, že se podrobil
pravidelnému školení v plném rozsahu a způsobem předepsaným v § 48 zákona.
Splnění této předepsané povinnosti řidič doloží potvrzením o absolvování pravidelného
školení, ze kterého bude zřejmé, že pravidelné školení v rozsahu 35 hodin, rozděleného do
ročních kurzů v rozsahu 7 hodin (dále jen „pravidelné roční školení“), absolvoval řidič do
konce pátého roku platnosti profesní způsobilosti (tzn. v době platnosti průkazu ve kterém je
profesní způsobilost vyznačena).
2) Uplatnění potvrzení o absolvování pravidelného školení, kterého se řidič účastnil podle
§ 48 odst. 2 zákona.
Potvrzení o absolvování pravidelného školení v rozsahu 35 hodin formou pravidelných
ročních školení, absolvovaných do konce platnosti profesní způsobilosti (tzn. v době platnosti
průkazu), lze, za účelem vydání nového průkazu, uplatnit nejpozději jeden rok od ukončení
platnosti profesní způsobilosti (tzn. platnosti průkazu, ve kterém je profesní způsobilost
vyznačena). Po uplynutí této doby bude nový průkaz vydán pouze na základě potvrzení o
absolvování pravidelného školení dokladující absolvování kurzu pravidelného školení
v rozsahu 35 hodin podle § 48 odst. 4 zákona.
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Důvodem tohoto opatření je analogický výklad podmínek pro absolvování pravidelného
ročního školení. Uplynutím platnosti profesní způsobilosti řidič nemůže dále vykonávat své
povolání. Hodlá-li se k němu vrátit, lze tak učinit za podmínek stanovených v § 48 odst. 4 zákona.
3) Aplikace kurzu pravidelného školení ve smyslu § 48 odst. 4 zákona.
a) Jestliže řidič neabsolvuje pravidelné školení předepsaným způsobem (podle § 48 odst. 2),
do konce platnosti profesní způsobilosti, lze, vydat nový průkaz, pokud řidič doloží, že
absolvoval kurz pravidelného školení v rozsahu 35 hodin.
b) V případech, kdy uplyne doba jednoho roku od ukončení platnosti profesní způsobilosti,
řidič neuplatnil pravidelná školení, absolvovaná do konce platnosti profesní způsobilosti
a hodlá se vrátit do režimu profesní způsobilosti, lze vydat průkaz, pokud řidič doloží, že
absolvoval kurz pravidelného školení v rozsahu 35 hodin.
c) Pokud řidič nevykonává činnost řidiče v dané oblasti, neabsolvoval pravidelná roční školení
a průkaz není platný, je možné řidiči vydat platný průkaz, pokud doloží, že absolvoval
kurz pravidelného školení v rozsahu 35 hodin.
4) Potvrzení o absolvování pravidelného školení
Pravidelné školení je, podle § 48 zákona, je potvrzováno na jednotný formulář podle
přílohy č. 5 vyhlášky č. 156/2008 Sb. Vzhledem k tomu, že většina školicích středisek v ČR
vyhověla žádosti Ministerstva dopravy a potvrzení doplnila o ustanovení zákona k upřesnění druhu
pravidelného školení, byla usnadněna administrace podkladů do registru řidičů.
a) Pravidelné roční školení podle § 48 odst. 2 zákona
Předepsaný formulář obsahuje pět potvrzení školicího střediska, o absolvování pravidelného
ročního školení v rozsahu 7 hodin. Řidič má právo si vybrat kterékoliv školicí středisko v ČR, proto
je akceptováno potvrzení, kde byla pravidelná roční školení provedena a potvrzena různými
školicími středisky. Jak již bylo uvedeno, podmínkou uznání potvrzení je absolvování pravidelného
školení do konce platnosti profesní způsobilosti (tzn. platnosti průkazu, ve kterém je profesní
způsobilost vyznačena). Příklad potvrzení je uveden v příloze č. 1 tohoto stanoviska.
b) Kurz pravidelného školení v rozsahu 35 hodin podle § 48 odst. 4 a 5 zákona
Absolvování kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin potvrzuje příslušné školicí
středisko taktéž na formulář podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 156/2008 Sb., přičemž je třeba, aby
z předmětného potvrzení bylo zřejmé, že se jedná o pravidelné školení podle § 48 odst. 4 a 5
zákona. Jak již bylo výše uvedeno, převážná většina školicích středisek v ČR vyhověla žádosti
Ministerstva dopravy a potvrzení upravila. Potvrzení účasti v kurzu pravidelného školení se od
potvrzení pravidelných ročních školení liší svým obsahem, neboť kurz pravidelného školení
v rozsahu 35 hodin provádí jedno školicí středisko (vyjma případů, kdy řidič v průběhu kurzu
pravidelného školení přejde do jiného školicího střediska, za podmínek stanovených zákonem),
proto bývá zpravidla potvrzeno jedním školicím střediskem.
Příklady průběhu kurzu pravidelného školení:


Týdenní kurzy (nejčastější varianta) - jsou absolvovány v průběhu pěti pracovních dnů,
přičemž na jeden den se aplikuje 7 hodin výuky. V potvrzení bude ke každému dni výuky
uvedeno datum. Evidenční číslo bude uvedeno v první kolonce vztahující se k prvnímu
dni školení. Razítko příslušného školicího střediska a podpis oprávněné osoby u tohoto
formuláře postačuje v jednom provedení, nejlépe v poslední kolonce uzavírající poslední
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den kurzu. Není potřebné tyto záznamy opakovat v každém řádku. Příklad potvrzení je
uveden v příloze č. 2, tohoto stanoviska.


Víkendové kurzy - aby provozovatelé školicích středisek vyšli vstříc řidičům, kteří jsou
v pracovní dny v zaměstnání, konají se kurzy pravidelného školení v rozsahu 35 hodin také ve
dnech pracovního klidu, tzv. „víkendové kurzy“ Potvrzení bude ve svém obsahu vyplněno
obdobně jako v předchozím odstavci. (Datumově je vyznačeno pět dnů, které na sebe
nenavazují, ale vztahují se k jednomu konkrétnímu kurzu pravidelného školení v rozsahu 35
hodin). Příklad potvrzení je uveden v příloze č. 3, tohoto stanoviska.

V případech, kdy řidič předčasně ukončí kurz pravidelného školení a přejde do jiného
školicího střediska, potvrdí dosavadní provozovatel školicího střediska absolvovanou výuku do
příslušné kolonky k datu, kdy řidič naposledy absolvoval výuku, obdobně jako u pravidelného
ročního školení. Následné školicí středisko pokračuje v záznamu uvedením nového evidenčního
čísla v následující volné kolonce. Příklad potvrzení je uveden v příloze č. 4, tohoto stanoviska.
Ve vztahu k obsahu, lze tato potvrzení akceptovat pro splnění podmínek obnovy profesní
způsobilosti.
Potvrzení o absolvování kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin lze uznat jen
v případě, že byl absolvován v plném rozsahu. Uznání absolvování pouze chybějícího rozsahu
nevykonaného pravidelného ročního školení (7, 14, 21… hodin) prostřednictvím částečného
absolvování kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin, je v rozporu s ustanovením § 48 odst. 4
zákona. Tzn., není možné uznat pouze část 35 hodinového kurzu pravidelného školení.
5) Aktivace pravidelných školení a následné pokračování
Pokud držitel platné profesní způsobilosti (tzn. platného průkazu, ve kterém je profesní
způsobilost vyznačena) nevykonává činnost řidiče a neúčastnil se pravidelného školení ve smyslu
§ 48 odst. 2 zákona, (pravidelné roční školení), např. po dobu 2 let a hodlá ve třetím roce vykonávat
činnost řidiče, na kterého se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti, je možné
absenci této povinnosti narovnat absolvováním pravidelných školení formou sedmihodinových
školení před ukončením platnosti profesní způsobilosti, v kterémkoliv školicím středisku v ČR. Aby
nebyl popřen základní princip zdokonalování odborné způsobilosti pro účely profesní způsobilosti,
je na místě, aby řidič absolvoval tato školení efektivně, tzn. nikoliv opakovaně stejnou tématiku.
6) Evidenční číslo v potvrzení o absolvování pravidelného školení
Za účelem sjednocení údajů o evidenčním čísle uvedeném v potvrzení o absolvování
pravidelného školení v rámci České republiky, navrhujeme krajským úřadům aplikovat jednotný
kód s vypovídací hodnotou vztahující se k oznámenému druhu pravidelného školení, období jeho
konání, příslušnosti ke kraji, a k řidiči.
Složení kódu obsahuje pořadové číslo a druh pravidelného školení, kdy písmeno P označuje pravidelné roční školení (§ 48 odst. 2 zákona), písmeno K – označuje kurz pravidelného
školení v rozsahu 35 hodin (§ 48 odst. 4 a 5 zákona), dále měsíc a rok zahájení pravidelného
školení, příslušnost ke krajskému úřadu v podobě kódu kraje (obdobně jako je tomu u registračních
značek), číselné označení školicího střediska přidělené krajským úřadem a pořadové číslo řidiče
z evidence výuky. To vše v následujícím tvaru:

013P/04-2014/A-11/27
001K/01-2014/A-11/27
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Vzhledem k blížícímu se konci roku 2013 navrhujeme zavedení jednotného záznamu
evidenčního čísla podle uvedeného vzoru ke dni 1. 1. 2014. Jedinečnost kódu evidenčního čísla
zajišťuje kromě významné vypovídací hodnoty také značnou eliminaci dosud zjištěných pokusů o
podvody na řidičích fiktivními školicími středisky.

Ing. Josef Pokorný
ředitel
Odbor provozu silničních vozidel
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