(Převzato: www.mdcr.cz )

Poznámka zpracovatele:
Toto Usměrnění činnosti pro krajské úřady – udělování akreditací pro školící střediska –
doplnění, čj.249/2009-160-OST/1 ze dne 3.4.2009 je oproti původnímu znění zveřejněném
v Metodickém zpravodaji autoškol č. 64/2008 (červen - str. 19) rozšířeno-doplněno v bodě 4
a návazně na vzory uvedené jako příloha č. 2 a 3.
Jak je uvedeno v průvodním dopise MD doplnění vychází z praxe při řešení konkrétních
případů uznávání kvalifikačních předpokladů lektorů a jejich praxe v oblasti silniční dopravy
a je doplněn o příklady, které rozšiřují možnosti náhledu na odborné předpoklady pro výkon
činnosti lektora ve školicím středisku.

Příloha č. 3
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Metodický pokyn „ Propojení eTestů a centrálního registru řidičů – Eliška“
Ţádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče
Úředník obecního úřadu obce s rozšířenou působností vyhledá prostřednictvím IS
CRŘ v IS eTesty záznam o vykonané zkoušce a po kontrole správnosti údajů vůči potvrzení
o vykonání zkoušky záznam o zkoušce zaeviduje (v IS CRŘ se jedná o vstupní školení).
V případě, ţe není z IS eTesty předvyplněn „Rozsah vstupního školení“, zadá úředník
manuálně, na základě potvrzení o absolvované výuce a výcviku, 45, 100, 140, 185, 280 nebo
380 hodin.
Následně provede úředník zaevidování nové ţádosti o průkaz profesní způsobilosti
řidiče.
V případě, že údaj o vykonané zkoušce není možné prostřednictvím IS CRŘ v IS
eTesty dohledat, úředník záznam o absolvovaném vstupním školení zaeviduje manuálně
na základě písemného potvrzení o vykonání zkoušky. Následně úředník zaeviduje žádost
o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Před vydáním průkazu profesní
způsobilosti řidiče žadateli úředník opětovně zkontroluje údaje z IS eTesty
prostřednictvím IS CRŘ.

Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče
Úředník obecního úřadu obce s rozšířenou působností při vydání průkazu profesní
způsobilosti řidiče postupuje v následujících případech takto:
a) při podání ţádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče byly údaje
o vstupním školení ověřeny v IS eTesty a zadány do IS CRŘ.
Řešení:
Úředník vydá průkaz profesní způsobilosti řidiče ţadateli.
b) při podání ţádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče nebylo moţno
ověřit správnost údajů o vstupním školení v IS eTesty.
Řešení:
Úředník obecního úřadu obce s rozšířenou působností provede ověření údajů
o vstupním školení v IS eTesty před vydáním průkazu profesní způsobilosti řidiče.
Pokud údaje o vstupním školení v IS eTesty nelze ověřit, rozhodne správní orgán
o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče na základě písemných dokumentů
předloţených ţadatelem o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče.“

Zvláštní upozornění
Zvýšenou pozornost by měl úředník věnovat ţádostem, u kterých jsou ţadatelé
o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče drţiteli řidičského oprávnění pro skupiny C ve
věku od 18 let do 21 let, resp. drţiteli řidičského oprávnění pro skupiny D ve věku 21 let aţ
23 let a absolvovali vstupní školení pouze v základním rozsahu (140 hodin).
Citace § 6 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:
Řidič motorového vozidla, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D nebo D+E
nebo podskupiny C1, C1+E, D1 nebo D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné, je
dále povinen mít při řízení u sebe průkaz profesní způsobilosti řidiče pro příslušnou skupinu nebo
podskupinu nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem Evropské unie, s výjimkou vozidel
stanovených zvláštním právním předpisem 9a). Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se
podrobil vstupnímu školení v základním rozsahu podle zvláštního právního předpisu 9b), je oprávněn
řídit motorové vozidlo skupiny C a C+E až od 21 let a motorové vozidlo skupiny D a D+E až od 23
let, s výjimkou motorového vozidla linkové osobní dopravy, pokud trasa linky nepřesahuje 50 km.
Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče, který se podrobil vstupnímu školení v rozšířeném rozsahu
podle zvláštního právního předpisu 9b), je oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C a C+E od 18 let
a motorové vozidlo skupiny D a D+E od 21 let.

Vzor PPZŘ:

Řešení:
Pro omezení rozsahu průkazu profesní způsobilosti řidiče, který je drţitelem
řidičského oprávnění pro skupiny C a je ve věku od 18 let do 21 let, provede příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností při podání ţádosti o vydání PPZŘ zápis do řádku 11. „Jiné
záznamy“ ve znění:
C,CE od xx.xx.xxxx
Pro omezení rozsahu průkazu profesní způsobilosti řidiče, který je drţitelem
řidičského oprávnění pro skupiny D a je ve věku 21 let aţ 23 let, provede příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností při podání ţádosti o vydání PPZŘ zápis do řádku 11. „Jiné
záznamy“ ve znění:

D,DE od xx.xx.xxxx
Kde xx.xx.xxxx v obou případech představuje datum, od kterého je drţitel PPZŘ
oprávněn řídit motorové vozidlo pro uvedené skupiny (datum dovršení poţadovaného věku) .
V případě, ţe údaj o vykonané zkoušce není zaevidován v eTestech, doklad o rozsahu
vstupního školení si příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností opatří u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, kde ţadatel vykonal zkoušku z profesní způsobilosti.
Příklady
Vstupní školení základní
Věk
ŘO
18 – 21
C
18 – 21
C
21 – 23
D
21 – 23
D
21 – 23
D, C
21 – 23
D, C

Rozsah vstupního školení
140
280
140
280
185
380

Vstupní školení při rozšíření
Věk
ŘO
21 - 23
R C(140)/D
21 - 23
R C(140)/D
21 - 23
R C(280)/D
21 - 23
R C(280)/D
21 - 23
R D(140)/C
21 - 23
R D(280)/C

Rozsah vstupního školení
45
100
45
100
45
45

(Zdroj: www.mdcr.cz)

PPZŘ řádek 11.
C, C+E od xx.xx.xxxx
D, D+E od xx.xx.xxxx
D, D+E od xx.xx.xxxx

PPZŘ řádek 11.
D, D+E od xx.xx.xxxx
D, D+E od xx.xx.xxxx
D, D+E od xx.xx.xxxx
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Poznámka zpracovatele:
Testové otázky č. 10040035, 10040040, 10050001 jsou určeny pro zkoušku profesní
způsobilosti,
ostatní výše uvedené pro zkoušku z předpisů o provozu na pozemních
komunikacích a zdravotnické přípravy (otázka 10040041 neobsazena).
Postup dohledání výše uvedených otázek ve věstníku dopravy:
 na adrese http://etesty.mdcr.cz/ kliknete na odkaz elektronického věstníku dopravy,
 dále zašrtnete „znění k datu“ a do podokna vypíšete datum, ve kterém budou nové
testové otázky platné (např. 1.6.2010), poté kliknete na ikonu „stáhnout kompletní
věstník“
 ve staženém věstníku dopravy naleznete výše uvedené testové otázky: „soubor –
úpravy – najít“ (Edit – Find). Ve vyhledávači zadáte číslo nové testové otázky (např.
10040005)-(Enter), kterou tento vyhledavač v momentě zobrazí.

Výpis:
Viz titulní předchozí stránka

Praha 27.5.2010

Věc: Aktualizace otázek do eTestů – červenec 2010
Do systému eTesty byly vloţeny aktualizované a nové otázky pro ţadatele o řidičské
oprávnění a pro zkoušku z profesní způsobilosti.
Otázky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva dopravy, ve Věstníku
dopravy pod čísly: 10050009, 10050021, 10050024 – 10050129.
Tyto otázky budou platné ke zkoušení od 1.7.2010
Ing. Josef Pokorný
ředitel
Odbor provozu silničních vozidel

Poznámka zpracovatele:
Testové otázky číslo 10050009, 10050021, 10050024 až 10050081 jsou určeny pro zkoušku z předpisů
o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy.
Testové otázky číslo 10050082 až 10050129 jsou určeny pro zkoušku profesní způsobilosti.

Postup dohledání výše uvedených otázek ve věstníku dopravy je uveden na předchozí stránce.
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OPIS:
Ministerstvo dopravy

nábřeţí Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha1
E-mailem všem obecním úřadům obcí
s rozšířenou působností
Krajským úřadům
CSPSD Pardubice, ISŠA Brno
Asociace autoškol ČR
Profesní společenství autoškol ČR
Autoklub ČR

Naše značka
68/2010-160-AS/2

Vyřizuje/linka
Pšeničná Marta / 225131468

Praha
14.06.2010

Věc: Doplnění k aktualizaci zkušebních testových otázek – oprava.
Systém eTesty byl doplněn o nové zkušební testové otázky, kterými jsou zkoušeni ţadatelé
v dílčí části zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické
přípravy k získání řidičského oprávnění a průkazu profesní způsobilosti řidiče.
Informace o aktualizaci těchto otázek vám byla Ministerstvem dopravy, odborem provozu
silničních vozidel, rozeslána dne 2.6.2010, pod č.j. 47/2010-160-AS/3. Jedná se o otázky
s kódem č. 10050009, 10050021, 10050024, 10050025, 10050026, 10050027, 10050028,
10050129.
Vzhledem k novým okolnostem bude platnost těchto otázek pro ostré zkoušení v systému
eTesty posunuta z data 1.7.2010 na 1.8.2010. Čísla kódů výše uvedených otázek byla
nahrazena čísly: 10060001, 10060002, 10060003, 10060005, 10060006, 10060007,
10060008, 10060009. Původní čísla (10050009, 10050021, 10050024, 10050025, 10050026,
10050027, 10050028, 10050129) byla zrušena.
Dále bylo změněno znění otázek č. 10050043, 10050063, 10050064 a uvedená čísla otázek
byla nahrazena čísly 10060011, 10060012, 10060013, která budou rovněž platné
k 1.8.2010.Původní čísla (10050043, 10050063, 10050064) byla zrušena.
Ing. Josef Pokorný
ředitel
Odbor provozu silničních vozidel
Poznámka zpracovatele:
Zkoušky profesní způsobilosti řidiče se týká otázka 10060005 (dříve otázka 10050129),
ostatní otázky jsou pro zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a
zdravotnické přípravy.
(otázka uvedená pod číslem 10060009 je v kompletním věstníku uvedena pod číslem
10060010).

