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Článek 1 

Příprava učitele výuky a výcviku 
 

 

1) Příprava učitele výuky a výcviku (dále jen učitele) probíhá ve smyslu § 23 zákona č. 

247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 167/2002 Sb., kterou se provádí 

zákon. 

 

2) V přípravě je potřebné, zvlášť u nových učitelů klást důraz na perfektní znalosti, vlastní 

provedení výkladu zadané látky a umění výkladu upoutat pozornost posluchačů (viz § 6 

odst. 1 prováděcí vyhlášky). Tyto dovednosti je nutné získat praktickým výkladem před 

posluchači pod dohledem zkušeného učitele, jakož i problematiky s výukou a výcvikem 

řidičů. Před předvedením učitelů ke zkoušce je vhodné, aby odpovědný pracovník za 

přípravu učitelů provedl přezkoušení (improvizaci zkoušek) před kolektivem zkušených 

učitelů Autoškoly, kde se učitelé připravují. 

 

 

 

Článek 2 

Závěrečná zkouška 

 

 
1) Autoškola připravující učitele nemá ohlašovací povinnost o zahájení přípravy krajskému 

úřadu. Povinností Autoškoly je nejpozději 14 dnů před navrhovaným  termínem zkoušek 

doručit odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu  přihlášku ke zkoušce k 

získání nebo rozšíření profesního osvědčení (viz tiskopis  přílohy č.1). 

 

2) Krajský úřad na základě došlých přihlášek a jejich počtu rozhodne o případném dalším 

termínu zkoušek a žadatelům v předstihu oznámí datum a místo konání. 

 

3) Pověřený pracovník Autoškoly, který uchazeče připravoval, předvede žadatele ke 

zkouškám, kde předloží dokumentaci o jejich výuce a výcviku spolu s registrační listinou 

autoškoly a záznamem o zahájení a ukončení této přípravy. Zároveň se stává členem 

zkušební komise na jim předvedeného žadatele. 

 

4) Žadatel o profesní osvědčení učitele autoškoly předloží předsedovi zkušební komise nebo 

odpovědnému pracovníkovi krajského úřadu tyto doklady: 

     a) žádost o provedení zkoušky (viz tiskopis přílohy č.1b) 

     b) platný průkaz totožnosti 

     c) řidičský průkaz 

     d) výpis z EKŘ ne starší jednoho měsíce ke dni konání zkoušek 

     e) profesní osvědčení (pouze je-li žadatel jeho držitelem) 

     f) doklad o absolvování dopravně psychologického vyšetření (pouze nový žadatel, 

         který nevlastní profesní osvědčení) 

     g) doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání 

 

5) Pokud nebudou doklady uvedené v bodě 3 a 4 předloženy, nepřipustí předseda komise 

     žadatele ke zkoušce. 

 

6) K získání oprávnění pro provádění výuky a výcviku jednotlivých předmětů uvedených na 

třetí a čtvrté straně profesního osvědčení je žadatel povinen v souladu s § 21 odst. 2 písm. 

d), odst. 3 písm. a) a § 24 odst. 3 zák. č. 247/2000 Sb., v návaznosti na § 7 odst. 3 vyhlášky 

č. 167/2002 Sb. složit úspěšně dílčí zkoušky podle následující tabulky: 

 

 



 

 

 

7) K jednotlivým zkušebním předmětům podle písmene a - h předešlé tabulky: 

 

a) Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy 

     se provede pomocí zkušebního e-testu v trvání 30 min. v rozsahu oprávnění řidičského 

průkazu a minimální limit je 50 bodů (plný počet) k hodnocení „prospěl“. 

 

b) Zkouška výkladu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích, tj. zákona č. 

     361/2000 Sb., v platném znění a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu 

na pozemních komunikacích. Výklad musí mít náležitosti vyučovací hodiny a žadatel může 

použít pomůcky, didaktickou techniku a literaturu k zadanému tématu otázky. Hodnotí se 

znalost a dovednost výkladu tématiky zadané otázky, kvalita a pedagogické provedení 

výkladu, názornost a srozumitelnost, používání správných odborných termínů, využití 

pomůcek, schopnost žadatele reagovat pohotově, věcně a přesně na doplňující dotazy 

komise.  

 

c) Zkouška znalostí z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních   

komunikacích se provádí ústně, dle zadané otázky. Tato část zkoušky je zaměřena na 

znalost a vysvětlení jednotlivých ustanovení těchto předpisů (Všechny předpisy v 

posledním účinném znění): 

- zákon č. 247/2000 Sb. včetně prováděcí vyhlášky  

- zákon č. 56/2001 Sb. včetně prováděcích vyhlášek  

- zákon č. 13/1997 Sb. včetně prováděcích vyhlášek – vybraná ustanovení 

   zákona vztahujících se k PSP 

- zákon č. 111/1994 Sb. včetně prováděcích vyhlášek  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 

- Nařízení Rady (EHS) č. 165/2014 

- sdělení č. 62/2010 Sb.m.s., kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 

108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské 

dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR),  

- nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 

prostředky 

- nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby 

odpočinku zaměstnanců v dopravě 

- zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel – vybraná ustanovení 

zákona vztahující se k PSP a k provozu vozidel 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce – vybraná ustanovení k problematice řidičů – referentů 

Předmět  

a  

dovedností 

dle §7   

odst.3 

znalostí 

a b c d e f g h 

 Výuka 

předpisů 
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vozidel 

X X X     

 

Teoretické 

podmínky 

Výuky 

teorie 

řízení a 

ZBJ 

X  X  X   

 

 Výuka o 

ovládání 

a údržbě 

vozidla 

X  X X    

 

 Výcvik 

v řízení 

vozidla 

X  X X X  X X 

Praktické 

podmínky 

Výcvik 

praktické 

údržby 

vozidla 

X  X X  X  

 



- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích – vybraná ustanovení vztahující se k přestupkům 

v dopravě (§ 23) 

- zákon č.40/2009 Sb., trestní zákon – vybraná ustanovení související s trestnými činy při 

provozu vozidel na pozemních komunikacích (obecné ohrožení, ohrožení pod vlivem 

návykové látky, poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení) 

- zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech - vybraná  ustanovení o prokazování 

totožnosti 

Žadateli po zodpovězení otázky může k zadanému tématu komise klást doplňující otázky.  

 

d) Zkouška znalostí a provedení výkladu z ovládání a údržby vozidla a provádění jejich 

    výuky se provádí ústně. 

     Žadatel provede výklad k tématu zadané otázky. Výklad musí mít veškeré náležitosti 

vyučovací hodiny a žadatel může používat pomůcky, didaktickou techniku a literaturu k 

zadanému tématu otázky, které má k dispozici. Hodnotí se znalost tématiky zadané otázky, 

kvalita a pedagogické provedení výkladu, názornost a srozumitelnost, využití pomůcek, 

používání správných odborných termínů, schopnost žadatele reagovat pohotově, věcně a 

přesně na doplňující dotazy. Při zkoušce musí žadatel prokázat znalost konstrukce vozidel a 

jejich jednotlivých soustav. V části zkoušky zaměřené na údržbu vozidla se klade důraz 

především na kontrolní činnost řidiče před výjezdem a v průběhu jízdy vozidla, na 

diagnostiku případných závad, které mohou vzniknout zejména v průběhu jízdy a na 

možnosti odstranění takovýchto závad.  

 

e) Zkouška z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a provádění jejich výuky se provádí ústně. 

Žadatel provede výklad k tématu zadané otázky. Výklad musí mít veškeré náležitosti 

vyučovací hodiny a žadatel může používat pomůcky, didaktickou techniku a literaturu k 

zadanému tématu otázky, které má k dispozici. Hodnotí se znalost a dovednost výkladu 

tématiky zadané otázky. Klade se především důraz na znalost principů bezpečné jízdy, 

znalost základních zásad chování řidiče za jízdy vozidla tak, aby nedocházelo k ohrožení 

nebo zbytečnému omezení ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích, 

znalost defenzivního způsobu jízdy, předvídanost, sebekontrolu řidiče a správného odhadu 

jeho vlastních schopností, znalost řešení krizových situací a na rychlost a správnost 

rozhodování při těchto situacích apod.  

 

f) Zkouška z praktické údržby vozidla a provádění její výuky se provádí zpravidla u vozidla.     

Při zkoušce musí žadatel prokázat základní znalost konstrukce vozidel a jejich jednotlivých 

soustav. Dále pak diagnostiku nejčastějších závad, které mohou vzniknout během jízdy 

vozidla, způsob a možnosti jejich odstranění. Vzhledem ke konstrukci současných vozidel a 

velmi omezeným možnostem provádění jejich oprav vlastními prostředky je nezbytné klást 

důraz zejména na oblast základní diagnostiky možného vzniku závady. 

 

g) Zkouška z provádění výcviku v řízení vozidla se provádí ve vozidle příslušné skupiny nebo 

podskupiny řidičského oprávnění. K provedení této zkoušky přistavuje vozidlo 

provozovatel autoškoly, která prováděla základní školení, nebo žadatel. Žadatel sedí na 

místě učitele autoškoly, na místě řidiče sedí učitel, který předvádí žadatele. Při zkoušce žadatel 

musí prokázat aplikaci znalostí pravidel provozu na pozemních komunikacích při 

praktickém výcviku a prokázat dovednosti při vedení praktického výcviku žadatele o 

získání řidičského oprávnění. Při výkladu žadatel vysvětluje provádění jednotlivých 

jízdních úkonů a včas správně reaguje na dopravní situaci při řízení a ovládání vozidla. 
Zkoušející sedí ve vozidle na místě komisaře při zkoušce žadatelů o řidičské oprávnění a 

stanovuje trasu. Hodnotí se výklad při provádění výcviku v řízení vozidla žadatelem v různých 

situacích v provozu na pozemních komunikacích, ke kterým v průběhu zkoušky došlo. 
 

h) Zkouška z praktického ovládání vozidla příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského 

oprávnění se provádí předvedením praktické jízdy. K provedení této zkoušky přistavuje 

vozidlo provozovatel autoškoly, která prováděla základní školení, nebo žadatel. Žadatel sedí 

ve vozidle na místě řidiče a během jízdy předvede svoje znalosti a dovednosti v bezpečném 

ovládání vozidla. Zkoušející sedí ve vozidle na místě zkušebního komisaře při zkoušce žadatelů 

o řidičské oprávnění a stanovuje trasu. Hodnotí se ovládání vozidla žadatelem v různých 

situacích v provozu na pozemních komunikacích, ke kterým v průběhu zkoušky došlo, 



dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích a bezpečné vedení vozidla ve vztahu 

k ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích. 
 

8) K provedení zkoušky podle odstavců b), c), d), e) předešlého odstavce se poskytuje celková 

doba na přípravu 30 minut. Tato doba muže být dle přání žadatele zkrácena.  Vlastní dílčí 

zkoušky z teoretických předmětů jsou časově stanoveny minimálně na 20 minut. Při dílčích 

ústních zkouškách, po ukončení samostatného výkladu žadatele, může předseda komise 

nebo její členové klást žadateli doplňující otázky. Na přípravu ke zkoušce podle odstavce f) 

se doba na přípravu neposkytuje. Předseda zkušební komise může samostatný výklad 

žadatele přerušit nebo ukončit. 

 

 

Článek 3 

 

Provedení zkoušky pro získání nebo rozšíření profesního osvědčení o více 

skupin řidičského oprávnění 

 

 
1) Zkoušku z teoretických předmětů pod bodem 7 písm. b), c), e) předchozího článku provede 

žadatel vždy k tématu jedné zadané otázky. 

 

2) Zkoušku z provádění výcviku v řízení vozidla a praktického ovládání provádí žadatel vždy 

na nejvyšším druhu motorového vozidla v dané skupině v posloupnosti, osobní 

automobil (M1,N1) - traktor (T) - nákladní automobil (N2,N3) – autobus (M2, M3). Pokud 

je součástí zkoušky i zkouška na motocyklu (jednostopé vozidlo), provádí žadatel vždy 

zkoušku na motocyklu, o jehož skupinu k provádění výcviku žádá. 

 

3) Zkoušku z předmětů ovládání a údržby vozidla dle bodu 7 písm. d) provede žadatel výklad k 

tématu vždy jedné zadané otázky a to pro každý druh vozidla příslušné skupiny řidičského 

oprávnění, pro jejíž provádění výuky žádá. 

 

4) Pokud žadatel žádá o udělení nebo rozšíření osvědčení pro učitele skupiny B1+ E, B+ E, 

C1+ E, C+ E nebo D1+ E a  D+ E, předvede zkušební jízdu s příslušným vozidlem a 

příslušným přívěsem nebo návěsem. 

 

 

 

Článek 4 

Obecná a závěrečná ustanovení 

 

 
1) Po provedených všech dílčích zkoušek provede zkušební komise celkové hodnocení činnosti 

a odpovědí žadatele. Tam, kde dílčí zkoušku neprováděla celá komise (např. zkouška z 

praktického ovládání vozidla), hodnotí výsledek této dílčí zkoušky ten člen (členové) 

komise, který ji prováděl. 

 

2) Pokud je žadatel u zkoušky testem (čl. 2 odst. 7 písm. a) hodnocen stupněm „neprospěl“ a 

současně nezíská potřebný počet bodů stanovených v § 17 odst. 8 vyhlášky č. 167/2002 Sb. 

pro tu skupinu (podskupinu) řidičského oprávnění, jíž je držitelem, lze takovéhoto žadatele 

považovat v souladu s § 82 odst. 1 písm. c) a odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, za osobu odborně nezpůsobilou. 

V takovém případě krajský úřad podá k příslušnému registračnímu místu pro vedení 

registru řidičů podnět k zahájení správního řízení o omezení nebo odnětí řidičského 

oprávnění pro ztrátu odborné způsobilosti podle § 93 odst. 2 písm. a) a § 94 odst. 1 písm. b) 

výše citovaného zákona. 

 

3) Žadatel, který splnil podmínky pro udělení oprávnění k provádění výuky a výcviku a tím i k 

vydání profesního osvědčení, odevzdá předsedovi zkušební komise svoji fotografii. 



Fotografie musí být v technickém provedení, tak jak vyžaduje § 8 odst. 6 vyhlášky č. 

167/2002 Sb. 

 

4) Za vydání, rozšíření nebo změnu v profesním osvědčení vyměří a vybere krajský úřad 

formou platby do pokladny kraje správní poplatek dle části II. položky 28 písm. c), d) 

přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů takto: 

     300,- Kč - vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele 

     100,- Kč - změna nebo prodloužení platnosti profesního osvědčení učitele 

     100,- Kč - vydání duplikátu profesního osvědčení učitele (duplikát je vydáván dle z. č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích). Na okamžité uplatnění vystavení a 

vydání profesního osvědčení bezprostředně po úspěšném provedení zkoušek 

nemá žadatel právní nárok. Termín a místo pro vydání profesního osvědčení 

stanoví zmocněný zástupce krajského úřadu. 

 

5) Pro provedení opakované zkoušky platí podmínky příslušných ustanovení tohoto pokynu 

vztahující se k provedení zkoušky. Opravná zkouška bude provedena ve smyslu § 7 odst. 7 

vyhlášky č. 167/2002 Sb. nejdříve za pět pracovních dnů (po dohodě termínu s 

pracovníkem krajského úřadu odpovědného za uvedenou problematiku), nejdéle však do 

šesti měsíců ode dne konání části zkoušky, při které byl žadatel hodnocen stupněm 

„neprospěl“. 

 

6) Termíny k provedení zkoušek stanoví pracovník KÚ odpovědný za uvedenou problematiku 

po dohodě s Autoškolou, která uchazeče připravovala. Místo a den provedení zkoušek KÚ  

stanoví nejpozději do 10 dnů od písemného požadavku předloženého formou „ Přihláškou 

ke zkoušce“ dle přílohy č. 1 

 

 

V Hradci Králové dne 29.11.2016. 

 

 

 

 

 

Vedoucí odboru dopravy 

a silničního hospodářství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  č.1 - Přihláška ke zkoušce k získání – rozšíření profesního osvědčení 

               č.2 – Otázky k ústní zkoušce z předpisů o provozu na pozemních komunikacích. 

               č.3 – Otázky k ústní zkoušce z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na 

                        pozemních komunikacích. 

               č.4 – Otázky k ústní zkoušce z ovládání a údržby vozidla a provádění jejich 

                        výuky (nauka o konstrukci a údržbě vozidel ….pro skupinu A,B( a 

                        podskupiny) …………..pro skupiny C,D (a podskupiny) 

               č.5 – Otázky k ústní zkoušce z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 

               č.6 – Otázky k ústní zkoušce z praktické údržby a provádění její výuky. 

               č.7 - Otázky k výcviku řízení vozidla (§7 odst.3 písm.g) sk. A-D 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.l 

Přihláška ke zkoušce  
k získání — rozšíření profesního osvědčení učitele výuky a výcviku 

 

Autoškola:  

Sídlo:  

Kontaktní osoba : (pracovník 
autoškoly,který bude jmenován 
členem zkušební komise) 

Jméno,příjmení,titul: 

Bydliště:  

Telefonní číslo: 

Přihlašuje ke zkoušce: 
 

Žadatel- jméno, příjmení 

titul: 
 

Datum narození:  

Číslo ŘP :  

RP vydán dne:  

Skupiny/podskupiny ŘO:  

Bydliště:  

Nejvyšší dosažené vzdělání:  

Kontaktní telefon:  

 

získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku pro skupinu ŘO 

........................................... 
 

Z předmětů: ano/ne 

a) výuka předpisů z provozu vozidel  

b)výuka teorie řízení a zásad bezpeční jízdy  

c) výuka o ovládání a údržbě vozidla  

d) výcvik v řízení vozidla  

e) výcvik praktické údržby vozidla  

 

rozšíření profesního osvědčení učitele výuky a výcviku pro skupinu ŘO 

............................................ 

 

Z předmětů: ano/ne 

a) výuka předpisů z provozu vozidel  

b)výuka teorie řízení a zásad bezpeční jízdy  

c) výuka o ovládání a údržbě vozidla  

d) výcvik v řízení vozidla  

e) výcvik praktické údržby vozidla  

 

 

V navrhovaném termínu :..................................... 

 

 

V ..........................dne...........................                            ..........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                              Podpis oprávněné osoby připravující AŠ                                                          

 

 



Příloha č.2 

 

Předpisy o provozu na pozemních komunikacích 
 

1) - vysvětlete pojem „nesmět omezit“ ve smyslu ust. § 2 písm. m) z.č. 361/2000 Sb.;  

    - vysvětlete ustanovení § 5 z.č. 361/2000 Sb. o povinnostech řidiče;  

    - co se rozumí „dopravním zařízením“- uveďte jejich příklady (§ 15, příloha č. 10) dle 

vyhl. č. 294/2015 Sb.    

2) - vysvětlete pojem „nemotorové vozidlo“ dle ust. § 2 písm. h) z.č. 361/2000 Sb.; 

    - vysvětlete ustanovení § 6  z.č. 361/2000 Sb.  o povinnostech řidiče mot. vozidla; 

    - provedení a umístění svislých dopravních značek; 

3) - vysvětlete pojem „provozovatel vozidla“ ve smyslu ust. § 2 písm. b) z.č. 361/2000 Sb.; 

     - vyložte ustanovení o základních podmínkách účasti na provozu na pozemních komunikacích 

    - platnost svislých dopravních značek; 

4) - vysvětlete pojem „jízdní pruh“ ve smyslu ust. § 2 písm. t) z.č.361/2000 Sb.; 

    - proveďte výklad ustanovení o směru a způsobu jízdy na pozemních komunikacích; 

    - uveďte a vysvětlete dopravní značky, které se vážou k železničním přejezdům; 

5) - vysvětlete pojem „chodec“ ve smyslu ust. § 2 písm. j) z.č. 361/2000 Sb.; 

    - vyložte pravidla a zásady jízdy v jízdních pruzích; 

    - rozdělení svislých dopravních značek a identifikace podle tvaru a provedení; 

6) - vysvětlete pojem „kolona vozidel“ dle ust. § 2 písm. mm) z.č.361/2000 Sb.; 

    - proveďte výklad ustanovení o předjíždění na pozemních komunikacích; 

    - věk řidičů pro jednotlivá oprávnění dle § 83 z.č. 361/2000 Sb.; 

7) - vysvětlete pojem“nesmět ohrozit“ ve smyslu ust. § 2 písm. l) z.č. 361/2000 Sb.; 

    - proveďte výklad ustanovení o jízdě ve zvláštních případech dle § § 13, 14 a 15   

      z.č.361/2000 Sb.; 

    - co se rozumí pod pojmem „zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel“   

      a právní úprava v ust. §§ 84 – 86 z.č. 361/2000 Sb., v návaznosti na vyhl. č. 277/2004 Sb. 

 8) - co se rozumí „stáním“ (§ 2 písm.n),  „zastavením“ (§ 2  písm. o)  a „zastavením 

vozidla“ 

       (§ 2 písm. p) zák.č. 361/2000 Sb.;  

      - vyložte ustanovení o jízdě křižovatkou (§ 22 z.č. 361/2000 Sb.) s ohledem na její druh a  

       uspořádání; 

     - pravidelné lékařské prohlídky ve smyslu ust. § 87 zák.č. 361/2000 Sb., v návaznosti na 

vyh.č.277/2004 Sb. 

 9)  - vysvětlete pojem „dát přednost v jízdě“  dle § 2 písm. q) zák.č. 361/2000 Sb.; 

      - proveďte výklad ustanovení o zastavení a státní  dle §§ 25- 26 zák.č. 361/2000 Sb.; 

      - podmínky pro udělení řidičského oprávnění dle § 91 a jejich rovnocennost  zák.č. 

361/2000 Sb.; 

10) - vysvětlete pojem “Křižovatka“ dle § 2 písm. w) zák.č. 361/2000 Sb.;  

       - proveďte výklad ustanovení o rychlosti jízdy ve smyslu ust. § 18 zák.č. 361/2000 Sb.; 

      - „podélné čáry“, jejich rozdělení a význam dle přílohy č. 8  vyhl.  č. 295/2015 Sb.; 



11) - vysvětlete pojem „hranice křižovatky“ dle § 2 písm. x) zák.č. 361/2000 Sb.; 

      - vyložte ustanovení o odbočování dle ust. § 21  zák.č. 361/2000 Sb.; 

      - ustanovení o zastavování vozidel ve smyslu § 79 zák.č. 361/2000 Sb.; 

12) - vysvětlete pojem „zádržný bezpečnostní systém“ dle § 2 písm. ii)  zák.č. 361/2000 Sb.; 

     - proveďte výklad o provozu v obytné, pěší a cyklistické zóně dle §§ 39, 39a a 40  zák.č. 

361/2000 Sb.; 

      - co je „zařízení pro provozní informace“ dle § 16 a přílohy č. 11 vyhl. č. 294/2015 Sb.; 

13) - vysvětlete pojem „železniční přejezd“ dle §§ 28 a 29  zák.č. 361/2000 Sb.; 

      - proveďte výklad ustanovení o otáčení a couvání dle § 24  zák.č. 361/2000 Sb.; 

      - umístění a platnost dopravních značek dle §§ 5 a 6   vyhl.č.294/2015  Sb., a vysvětlete 

význam dop.zn. (DZ) č.B4, B20a, B22a a B32. 

14) - vysvětlete pojem „křižovatka s řízeným provozem“ dle § 2 písm. y)  zák.č. 361/2000 Sb. 

     - proveďte výklad ustanovení o vjíždění na pozemní komunikaci a zvláštnosti odbočování na  

      místo ležící mimo pozemní komunikaci 

    - skupiny řidičských oprávnění dle § 80a, základní podmínky pro jejich udělení dle § 82 odst. 

1 zákona č. 361/2000 Sb. 

       

15) - vysvětlete pojem „tramvajový pás“ dle § 2 písm. aa) zák.č. 361/2000 Sb. a jízdu ve   

zvláštních případech. 

      - vyložte ustanovení o povinnostech učitele autoškoly dle § 8a  zák.č. 361/2000 Sb.; 

      - omezení jízdy některých vozidel dle § 43  zák.č. 361/2000 Sb.; 

16) - vysvětlete pojem „doklad totožnosti“ dle § 2 písm. gg) zák.č. 361/2000 Sb.; 

      - proveďte výklad ustanovení dopravní nehoda dle § 47 zák.č. 361/2000 Sb.; 

      - co jsou harmonizované kódy a jak se dělí dle §§ 11 a  11a vyh.č.31/2001 Sb.   

17) - vysvětlete pojem „přechod pro chodce“ dle § 2 písm. dd)  zák.č. 361/2000 Sb., a k čemu 

slouží vodorovná DZ č. V 7b 

       - proveďte výklad ustanovení o provozu na dálnici dle ust. §§ 35-38  zák.č. 361/2000 Sb.; 

      - další podmínky nezbytné k udělení řidičského oprávnění; (odb. způsobilost, věk, zdrav. 

způsobilost a  dopr. psych.vyšetření) 

18) - vysvětlete pojem „krajnice“ dle § 2 písm. v)  zák.č. 361/2000 Sb.; 

       - proveďte výklad ustanovení o vzdálenosti mezi vozidly a vlečení motorových vozidel; 

       - důvody pro zadržení řidičského průkazu, rozdíl mezi pojmy „řidičské oprávnění“ a 

         „řidičský průkaz“;   

19) - vysvětlete pojem „průběžný, připojovací a odbočovací jízdní pruh“ dle § 2 zákona 

        č. 361/2000 Sb.; 

      - proveďte výklad ustanovení o přepravě osob a přeprava osob na ložném prostoru vozidel  

       kategorie N, O a R dle § 51 zákona  č. 361/2000 Sb.; 

     - řízení provozu světelnými signály dle ust. §§ 70-74 zákona č. 361/2000 Sb.; 

20) - vysvětlete pojem „ jízdní souprava“ dle ust. § 2 písm. i)  zák.č. 361/2000 Sb.; 

      - proveďte výklad ustanovení o osvětlení vozidel dle §§ 32 a 33 zák.č. 361/2000 Sb.; 

      - speciální označení vozidel a osob dle § 67 zák.č. 361/2000 Sb.; 

 



21) - Vysvětlete pojem „obec“ ve smyslu ust. § 2 písm. cc)  zák.č. 361/2000 Sb.; 

       - Vysvětlete vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou úpravou provozu na pozemních 

        komunikacích podle § 76 zákona č. 361/2000 Sb.; 

      - Význam a užití dodatkových tabulek (§ 9 vyhl. č. 294/2015  Sb. a přílohy č. 6); 

 

22) - Vysvětlete pojem „překážka provozu na pozemní komunikaci“ dle § 2 písm. ee) zákona 

         č. 361/2000 Sb.; 

      -  Kdo a za jakých podmínek je oprávněn zastavovat vozidla; 

      -  Užití  a rozdělení vodorovného dopravního značení v provozu na pozemních komunikacích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 

 

Předpisy související s předpisy o provozu na pozemních komunikacích 
 
1) - předmět úpravy zákona č. 56/2001 Sb. a kterých vozidel se týká; 

    - podmínky přijetí k výuce a výcviku podle zákona č. 247/2000 Sb. a prováděcího předpisu 

 

2) - předmět úpravy zákona č. 111/1994 Sb. a povinnosti tuzemského dopravce 

    - registrace k provozování autoškoly – podmínky k vydání registrace a náležitosti žádosti 

 

3) – Kdy je silniční vozidlo „technicky nezpůsobilé“ ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb.;  

     - jaké jsou zákonem stanovené podmínky provozování autoškoly;  

 

4) - předmět úpravy zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, o rozdělení pozemních 

komunikací do kategorií a tříd. 

    - osoby oprávněné k provádění výuky a výcviku; důvody k odnětí profesního osvědčení   

       podle zákona č. 247/2000 Sb. 

 

 5) - přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě /dohoda ADR/ dle zák. o silniční dopravě; 

     - závady ohrožující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích dle vyhl.č. 341/2014 Sb. 

 

 6) - Co je „registr „ - vysvětlete registraci silničních vozidel a vyřazení vozidla z registru 

      - zpoplatnění obecního užívání pozemních komunikací;  druhy zpoplatnění dle zákona    

         č.13/1997 Sb. – co je časový poplatek a co je mýtné 

 

 7)  - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, o harmonizaci některých 

        předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) 

č. 165/2014, jaké přepravy se týká doba odpočinku, doba řízení a bezpečnostních 

přestávek. 

      - základní, sdružená a doplňovací výuka a výcvik a související učební osnova podle zákona  

         č. 247/2000 Sb. 

 

  8) - druhy výuky a výcviku, jejich specifikace dle zákona č. 247/2000 Sb. 

      - povinnost a rozsah pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle 

        zákona č.168/1999 Sb. 

  9) - silniční pozemek, součásti a příslušenství dálnic, silnic a místních komunikací podle zákona     

         č. 13/1997 Sb. 

      - způsob výuky a výcviku žadatelů o řidičské oprávnění a jejich ukončení podle zákona  

        č. 247/2000 Sb. 

10) - zdokonalování odborné způsobilosti řidičů – osoby oprávněné k provádění přezkušování  

         řidičů, způsob a rozsah přezkoušení dle zákona č. 247/2000 Sb. 

      - pravidelné technické prohlídky a měření emisí dle zákona č. 56/2001 Sb. 

 11) - zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění a jejich rozsah 

       - kontrola pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla a zánik pojištění 

 12) - kontrolní vážení vozidel ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. 

       - druhy výcvikových vozidel stanovených k získání jednotlivých skupin řidičských 

          oprávnění a jejich technické podmínky 



13) - státní správa a státní dozor ve věcech získání a zdokonalování odborné způsobilosti 

         k řízení motorových vozidel dle zákona č. 247/2000 Sb. 

      - zvláštní vozidla, historická vozidla a sportovní vozidla dle zákona č. 56/2001 Sb. 

 

14) - zákon č. 13/1997 Sb., některé zásadní povinnosti uživatelům pozemních komunikací 

v ustanovení §  19  až  19c. 

      - co řeší zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích 

 

15) - Obsah a způsob vedení evidence výcviku v řízení vozidla – dokumentace; 

      - státní odborný dozor v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb.;  

 

16) - označení výcvikových vozidel a osádky motocyklu dle prováděcího předpisu k zákonu 

         č. 247/2000 Sb. 

      - hodnocení technického stavu a technické způsobilosti vozidla k provozu a vyznačení 

         technické prohlídky 

 

17) - povinnosti provozovatele autoškoly, a postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností  

        po ukončení výuky a výcviku ve vztahu ke zkouškám z odborné způsobilosti, podle zákona 

        č. 247/2000 Sb. 

      - výbava jednotlivých kategorií vozidel stanovená jako povinná dle prováděcího předpisu 

         k zákonu č. 56/2001 Sb. 

 

18) - žadatel o řidičské oprávnění skupiny „T“ je držitelem řidičského oprávnění skupiny C+E; 

        uveďte, jaký výcvik musí absolvovat a z čeho bude zkoušen; 

      - světelná zařízení vozidel podle zákona č. 56/2001 Sb. a vyhlášky č. 341/2014 Sb. 

 

19) - z jakých předmětů se skládá zkouška k získání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele   

        výuky a výcviku pro jednu nebo více skupin řidičského oprávnění; 

      - trestné činy spojené s řízením motorového vozidla - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon; 

 

20) - jaké  doklady se předkládají před provedením technické prohlídky ve smyslu zákona  

         č. 56/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky MD č. 302/2001 Sb.; 

       - z jaké části a z čeho se skládá zkouška dovedností a chování na jednotlivé skupiny ŘO; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 

 

Ovládání a údržba vozidla a provádění jejich výuky 

 

Skupiny A, B 

 
1)  

  a) popište sled jednotlivých úkonů, které je třeba vykonat při kontrole vozidla před jízdou 

  b) základní druhy rámů osobních automobilů a základní rámy motocyklů 

 

2)  

  a) popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla a zajištění regulace 

  provozní teploty motoru včetně signalizace teploty kapaliny a postup, došlo-li k přehřátí 

  motoru 

  b) kola a pneumatiky motocyklů a osobních automobilů, faktory stanovující životnost a 

  rozdíly mezi letní a zimní pneumatikou, důvod jejich použití 

 

3) 

  a) vysvětlete postup při rozjezdu s motocyklem a úkony pro jeho spuštění motoru 

  b) rozdělení, druhy a provedení převodovek, činnost sekvenční převodovky 

 

4) 

  a) popište způsob ošetřování čističe vzduchu (suchý, mokrý) a údržba plnícího systému 

  motoru 

  b) rozdělte a popište hlavní části palivových systémů zážehových motorů. Výhody vstřikování  

 

5) 

  a) popište sled jednotlivých úkonů, které je třeba vykonat při kontrole množství oleje 

  v motoru, zásady platné pro jeho doplnění, postup při výměně oleje v motoru a intervaly 

  jeho výměny; funkce signalizace mazání motoru a projevy případných poruch na 

  vozidle během jízdy 

  b) činnost dvoudobého zážehového motoru 

 

6)  

  a) uveďte druhy chladicích systémů motoru vozidla, nejčastější závady a způsob jejich 

  odstranění 

  b) vysvětlete správný postup při řazení převodových stupňů u různých typů převodovek 

  (sekvenční, synchronní, nesynchronní) 

 

7)  

  a) vysvětlete správný postup k provedení úkonu zastavení vozidla z různých druhů 

  rychlostí 

  b) popište části suché třecí spojky, její funkci a jakým způsobem lze ovlivnit její životnost 

 

8)  

  a) vysvětlete účel protiblokovacího systému brzd /ABS/ a systému regulace prokluze kol 

  hnací nápravy /ASR/, popište jejich hlavní části a princip činnosti 

  b) popište sled jednotlivých úkonů, které je třeba vykonat při kontrole vozidla v průběhu 

  jízdy a po ukončení jízdy 

 

 



9) 

  a) vysvětlete význam jednotlivých symbolů /piktogramy/ sdělovačů a ovládačů 

  umístěných na přístrojové desce, volantu a jiné, určete jejich barevné provedení 

  b) popište funkci správné činnosti dobíjení akumulátoru a projevy případných poruch 

  vzniklých během jízdy; zásady platné pro ošetřování a dobíjení akumulátoru, faktory 

  ovlivňující jeho životnost, rozdíl mezi sériovým a paralelním zapojením akumulátoru ve 

  vozidle 

 

10)  

  a) vysvětlete postup dynamické kontroly jízdy /DDC – Dynamic Drive Control/ a jaké 

  údaje snímá a co upravuje při jízdě vozidla. Co je přetáčivost a neotáčivost vozidla. 

  b) vysvětlete konstrukci a princip činnosti kotoučové brzdy; vlastnosti a ošetřování 

  systému brzd hydraulických a mechanických; 

 

11)  

  a) vysvětlete funkci a princip činnosti provozní, parkovací a pomocné brzdy 

  b) popište funkci a druhy pojistek v elektrické soustavě vozidla, zásady platné pro jejich 

  výměnu; hlavní zásady výměny žárovek vnějšího osvětlení vozidla 

 

12)  

  a) vysvětlete pojem geometrie řídící nápravy vozidla; popište nejčastější projevy vadně 

  seřízené geometrie řídící nápravy, funkce tlumiče pérování a stabilizátoru, vliv jejich 

  nesprávné činnosti na technický stav a jízdní vlastnosti vozidla 

  b) co je elektronický systém ESP a co zajišťuje /Elektronic Stability Programme/ 

 

13)  

  a) palivový systém vznětového motoru; popište postup vyhledávání příčiny zavzdušnění 

  palivové soustavy vznětového motoru, sled jednotlivých úkonů, které je třeba vykonat 

  v průběhu odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru 

  b) uspořádání ventilového rozvodu, účel, druh; k čemu je důležité časování rozvodu a 

  seřízení ventilové vůle 

 

14)  

  a) popište účel a funkci posilovače brzd, jeho konstrukční části, kontrola a údržba 

  b) k čemu slouží rozvodovka s diferenciálem, funkce a případné poruchy; ošetřování a 

  údržba; co zajišťuje systém EDS /Elektronische Differentialsperre/ 

 

15  

  a) popište rozdíl mezi synchronizovanou a nesynchronizovanou převodovkou, funkce a 

  složení synchronizačního ústrojí 

  b) jak rozlišujeme provozní kapaliny, normy a označení motorových olejů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skupiny C, D 
 

1) 

  a) popište kontrolu a ošetřování vzduchové chladící soustavy vozidla a zajištění regulace 

  provozní teploty motoru včetně signalizace teploty a postup, došlo-li k přehřátí motoru 

  b) rozdělení a druhy silničních vozidel kategorie M2, M3, N a O; základní koncepce a 

  hlavní podskupiny nákladního automobilu 

 

2)  

  a) popište hlavní části palivové soustavy vznětového motoru, při použití řadového vstřikovacího       

  čerpadla, dále v systému vstřikování se sdruženými vstřikovači (PDE) a akumulační vstřikovací 

  soustavy (Common Rail)    

  b) zdroje elektrického proudu, jejich běžné zásady a údržba 

 

3)  

  a) popište funkci a princip činnosti regulátoru otáček vstřikovacího čerpadla a omezovače 

  rychlosti; případné možnosti jejich kontroly a údržby 

  b) vysvětlete, co se rozumí pod pojmem geometrie řízení vozidla, popište 

  nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla a co jednotlivé veličiny   

  zajišťují 

 

4)  

  a) popište jakou funkci plní u vozidla převodovka, rozdělovací převodovka, spojovací 

  hřídel, rozvodovka, diferenciál a kolová redukce; v čem spočívá jejich ošetření, systém 

  EDS /Elektronische Differentialsperre/ a co zajišťuje 

  b) vnější osvětlení vozidla, jeho běžné závady a údržba, k čemu slouží napěťové pojistky 

 

5)  

  a) popište kontrolu a údržbu výfukového systému motoru; hlavní části a funkce filtru 

  pevných částic vznětového motoru a katalyzátoru zážehového motoru, umístění na 

  vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jejich životnost 

  b) popište rozdíl mezi synchronizovanou a nesynchronizovanou převodovkou; funkce a 

  složení synchronizačního ústrojí 

 

6)  

  a) jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaká paliva se u jednotlivých 

  motorů používají 

  b) popište účel a funkci posilovače řízení, konstrukční druhy a jejich hlavní části, 

  kontrola a údržba 

 

7)  

  a) popište hlavní části kapalinového a vzduchokapalinového brzdového systému, 

  vysvětlete jejich činnost, výhody a nevýhody, vliv na jejich životnost, kontrola a údržba 

  b) popište části suché třecí spojky, její funkci a jakým způsobem lze ovlivnit její 

  životnost 

 

8) 

  a) vysvětlete účel protiblokovacího brzdového systému /ABS/ a systému regulace 

  prokluzu kol hnací nápravy /ASR/, popište jejich hlavní části a princip činnosti, kontrola 

  jejich správné funkce 

  b) konstrukce kol, jejich značení, rozdělení pneumatik a faktory, které ovlivňují jejich 

  životnost 

 



9)  

  a) popište jakou funkci plní u vozidla tlumiče pérování a stabilizátor; vliv jejich 

  nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy 

  b) vysvětlete funkci a princip činnosti provozní, parkovací a pomocné (odlehčovací) 

  brzdy, popište konstrukci pomocných brzdových systémů 

 

10) 

  a) popište jednotlivé druhy klasického pérování, jejich konstrukci, kontrolu a ošetřování, 

  jaké závady se mohou vyskytnout u jednotlivých druhů pérování 

  b) popište účel a funkci posilovače brzd, konstrukční druhy, hlavní části a proč se nesmí 

  za jízdy vypínat motor  

 

11)  

  a) popište princip činnosti vzduchotlaké brzdy, stanovte její hlavní části a v čem spočívá 

  její údržba a ošetřování 

  b) popište rozdíl v mazání dvoudobého a čtyřdobého motoru; rozdělení motorových olejů 

 

12)  

  a) popište činnost turbodmýchadla, funkci chladiče vzduchu /mezichladiče/ a způsoby 

  jejich ošetřování 

  b) vysvětlete rozdíl mezi kontaktním zapalováním a bezkontaktním zapalováním; běžné 

  závady a jeho údržba 

 

13) 

  a) popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou /čelisťovou/ brzdou; jejich výhody a 

  nevýhody, vliv na jejich životnost, kontrola a údržba 

  b) kontrola akumulátoru, popište funkci správné činnosti dobíjení akumulátoru, projevy 

  případných poruch, faktory jeho životnosti a rozdíl mezi paralelním zapojením a 

  zapojením v sérii ve vozidle 

 

14)  

  a) popište uspořádání ventilových rozvodů, jejich základní druhy a princip časování 

  ventilového rozvodu, možné poruchy a jeho ošetřování 

  b) popište sled jednotlivých úkonů, které je třeba vykonat při kontrole vozidla před jízdou 

  v průběhu jízdy a po jízdě, popište postup výměny kola 

 

15)  

  a) popište klikové ústrojí, konstrukci pístu a jejich značení, rozdělení pístních kroužků, 

  jaké poruchy se mohou vyskytnout v klikovém mechanizmu a předcházení těmto poruchám 

  b) popište postup vyhledávání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru, 

  sled jednotlivých úkonů, které je třeba vykonat v průběhu odvzdušnění palivové soustavy 

vznětového motoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 

 

Teorie řízení a zásad bezpečné jízdy 

1)  

  a)  Uveďte zásady platné pro seznámení s vozidlem – přístup do jednotlivých prostor vozidla;    

       povinná výbava vozidla; prvky pasivní bezpečnosti 

  b) Popište sled jednotlivých úkonů, které musí řidič vykonat při rozjíždění, s ohledem na bezpečnost  

       provozu na pozemních komunikacích. 

2)  

   a) popište zásady ovládání vozidla pomocí volantu a chyby, kterých se řidič  při práci s volantem  

        může dopustit. 

   b) Popište vliv alkoholu, léků a jiných návykových látek na činnost řidiče při řízení motorových    

        vozidel; vysvětlete pojem alkoholický nápoj. 

 3)  

   a) Uveďte zásady platné pro bezpečné ovládání řadicí páky, schéma řazení u vozidel vybavených  

       ručním řazením. 

   b) Uveďte zásady bezpečné jízdy platné pro jízdu na dálnici a silnici pro motorová vozidla. 

 4)  

   a)  Uveďte zásady ovládání vozidla platné pro couvání do kolmého stání a do řady stojících vozidel.   

        Uveďte, jak budete při tomto jízdním úkonu provádět korigování rychlosti jízdy. 

   b) Uveďte zásady bezpečné jízdy vozidla platné pro jízdu v obci a mimo obec. 

5) 

    a) Popište umístění ovladačů a jejich funkci. 

    b) Proveďte rozbor nejčastějších příčin dopravních nehod.; pojednejte o věku a zkušenostech řidiče  

         ve vztahu k dopravní nehodovosti. 

 6)  

    a) Popište umístění ovladače parkovací brzdy a zásady platné pro její ovládání (zatažení a uvolnění).   

        Uveďte, jek je signalizováno použití parkovací brzdy. 

    b) Vysvětlete, jak ovlivňuje dopravní prostředek a dopravní prostředí kvalitu výkonu řidiče. 

 7)  

    a) Uveďte zásady správného použití a umístění dětské autosedačky; správné nastavení sedadla řidiče  

        a bezpečnostního pásu. 

    b) Pojednejte o předpokladech žadatelů o řidičská oprávnění z psychologického hlediska.; vysvětlete    

        jak mohou povahové vlastnosti a řidičské umění ovlivnit bezpečnost jízdy vozidla. 

 8)  

     a) Bezpečné umístění a upevnění zavazadel a nákladu; zásady bezpečné jízdy s různými 

         druhy nákladů. 

     b) Uveďte zásady bezpečné jízdy vozidla platné pro odbočení vlevo a vpravo. 

 9)  

     a) Uveďte rozdíly ve způsobu brždění vozidla vybaveného systémem ABS a vozidla bez ABS  

         za různých klimatických podmínek. 

     b) Uveďte zásady bezpečné jízdy vozidla platné pro předjíždění do jízdního pruhu. 

 

 



10)  

    a) Popište způsoby zajištění vozidla proti pohybu při parkování. 

    b) Vysvětlete projevy agresivity při řízení; v čem spočívá její nebezpečí, jak ji lze účinně potlačit. 

11)  

    a) Uveďte zásady ovládání vozidla platné pro projíždění ostré zatáčky; odlište vozidlo bez přívěsu,     

        s přívěsem a návěsem. 

    b) Uveďte způsoby a zásady bezpečné jízdy vozidla platné pro otáčení na pozemní komunikaci. 

12)  

    a) Uveďte zásady platné pro couvání vozidla s přívěsem /návěsem/. 

    b) Rizikové faktory přejíždění, odhad rychlosti vozidla, úskalí vjemu pohybu a rychlosti. 

13)  

    a) Popište zásady bezpečné jízdy ve vztahu k rychlosti s ohledem na druh vozidla, stav vozovky,  

         náklad, klimatické podmínky. 

    b) Pojednejte o osobnosti řidiče a charakterových vlastnostech. Z psychologického hlediska rozdělte  

       řidiče do skupin a popište hlavní znaky těchto skupin. 
 

14)  

     a) Pomocné brzdové systémy vozidla, způsob použití a ovládání; nejčastější umístění ovladačů  

        těchto systémů. 

     b) Uveďte zásady bezpečné jízdy vozidla platné pro couvání jízdní soupravy. 

15)  

     a) Popište zásady platné pro spouštění studeného a zahřátého motoru. Uveďte chyby, kterých  

         se může řidič při spouštění motoru dopustit; 

     b) Uveďte základní příčiny zalomení jízdní soupravy (přívěs, návěs) a způsoby, jak lze této situaci  

          zabránit. 

16)  

     a) Uveďte, co musí řidič vozidla překontrolovat po nastartování motoru vozidla před vyjetím. 

     b) Uveďte jednotlivé části, ze kterých se skládá celková brzdná dráha vozidla, a popište faktory,  

          které délku brzdné dráhy ovlivňují. 

17)  

     a) Popište zásady ovládání vozidla platné pro jízdu vozidla do svahu a ze svahu. 

     b) Uveďte zásady bezpečné jízdy vozidla platné pro jízdu za deště, mlhy, nebo jinak snížení  

          viditelnosti. 

18) 

     a) Uveďte zásady ovládání vozidla platné pro jisté a bezpečné vedení vozidla po pozemní  

         komunikaci (práce s volantem, řazení rychlostních stupňů, korigování rychlosti jízdy) 

     b) Charakterizujte ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích (chodci, děti, cyklisté,  

          senioři) a uveďte zásady bezpečné jízdy s ohledem na tyto účastníky. 

19)  

      a) Popište zásady ovládání vozidla platné pro bezpečný rozjezd vozidla do svahu a ze svahu,  

           s použitím parkovací nebo provozní brzdy; vozidlo je vybaveno ručním řazením. 

      b) Uveďte zásady bezpečné jízdy vozidla platné pro jízdu na náledí, sněhu a rozbředlém sněhu. 

 

 



20) 

      a) Popište základní zásady řazení rychlostních stupňů u vozidla vybaveného nesynchronizovanou  

           převodovkou. 

      b) Smyslové vnímání a jeho důležitost v činnosti řidiče. Uveďte, čím může být smyslové vnímání  

           omezeno. 

 

21) 

      a) Uveďte zásady platné pro správné řazení rychlostních stupňů a postup při řazení jednotlivých  

           rychlostních stupňů. 

      b) Popište zásady bezpečné jízdy při vlečení vozidla. 

 

 22)  

      a) Popište činnost řidiče při řešení smyku vzniklého za různých okolností. 

      b) Uveďte zásady bezpečné jízdy ve vztahu k bezpečnostní vzdálenosti vozidel. 

 

 23) 

      a) Popište možnosti ovládání přídavných převodových stupňů u vozidel o největší povolené   

           hmotnosti nad 3 500 kg. Uveďte nejčastější možnosti umístění ovladačů a jejich provedení. 

      b) Únava, monotonie, popište jejich projevy, prevenci. Uveďte, jakou důležitost mají biologické  

           rytmy člověka. 

 

 24)  

      a) Popište sled jednotlivých úkonů, které je třeba vykonat v průběhu připojování a odpojování  

           přívěsu a návěsu. 

      b) Uveďte možnosti zajištění vozidla při parkování. Popište způsoby řešení rizikových situací jako  

           jsou nouzové brzdění, vyhýbací manévr a defekt pneumatiky. 

 

 25)  

      a) Uveďte možnosti zajištění přívěsu proti pohybu při jejich odpojování. 

      b) Vysvětlete pojem pozornost a popište její druhy. Uveďte faktory ovlivňující kvalitu 

            pozornosti řidiče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 

 

Praktická údržba vozidla a provádění její výuky sk. A-D 

 

 
1. Praktické provedení prohlídky vozidla před jízdou /podle typu vozidla/ 

 

2. Kontrola doplnění základních provozních kapalin /podle typu vozidla/ 

 

3. Výměna poškozeného kola na silnici / podle typu vozidla/ 

 

4. Výměna žárovky na předepsaném osvětlení a výměna pojistek /podle typu vozidla/ 

 

5. Praktická diagnostika a odstranění poruch v zapalování u zážehových motorů 

 

6. Praktická diagnostika a odstranění poruch u klasického vstřikování paliva vznětových 

motorů. 

 

7. Praktická diagnostika a odstranění poruch alternátoru a startéru. 

 

8. Praktická diagnostika a odstranění poruch přívodu paliva u různých druhů motorů 

/benzín, nafta, plyn/ 

 

9. Praktická diagnostika a odstranění poruch tlakové mazací soustavy. 

 

10. Praktická diagnostika a odstranění poruch chladící soustavy /chlazení kapalinou, 

vzduchem/ 

 

11. Praktická diagnostika a odstranění poruch brzd /hydraulické, vzduchové/ 

 

12. Praktická diagnostika a odstranění poruch přenosu krouticího momentu motoru /spojka, 

převodovky, rozvodovky, diferenciál a náprava/, včetně poruchy na přední řídící 

nápravě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 7 

 

Výcvik v řízení vozidla ( § 7 odst.3 písm. g) sk. A – D, E 

 

 
1) Pedagogické zásady uplatňované ve výcvikové formě praktické jízdy 

 

2) Jak by měla vypadat první etapa výcviku v řízení, průběh a úkony 

 

3) Výcvik na autocvičišti – obsah 

 

4) Skladba výcvikové hodiny v první etapě. 

 

5) Jak by měla vypadat druhá etapa výcviku v řízení. Průběh a další úkony. 

 

6) Skladba výcvikové hodiny v druhé etapě. 

 

7) Jak by měla vypadat třetí etapa výcviku v řízení. Průběh a nácvik správného jednání 

řidiče. 

 

8) Základní řidičské úkony a zásady jízdy s nákladním automobilem příslušného typu. 

 

9) Základní řidičské úkony a zásady jízdy s traktorem příslušného typu. 

 

10) Základní řidičské úkony a zásady jízdy s autobusem příslušného typu. 

 

11) Základní řidičské úkony a zásady na motocyklu příslušného typu. 
 

12) Základní řidičské úkony a zásady jízdy s osobním automobilem příslušného typu. 


