
§ 40 
Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy 
(1) Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí 
testem písemně nebo pomocí výpočetní techniky. Test obsahuje otázky z pravidel provozu na 
pozemních komunikacích, z předpisu o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ze 
zdravotnické přípravy a dále z předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích, které 
jsou součástí výuky podle učebních osnov. Zkouška prováděná pomocí výpočetní techniky je 
sestavována náhodným výběrem jednotlivých zkušebních otázek. Znění všech zkušebních otázek z 
předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy vydává ministerstvo ve 
Věstníku dopravy. 
(2) Na vykonání zkoušky se stanoví doba 30 minut. Žadateli o řidičské oprávnění, který doloží 
lékařským vyšetřením, že trpí poruchou dyslexie nebo dysgrafie, prodlouží zkušební komisař 
předepsanou dobu na dvojnásobek. 
(3) Počet otázek v testu, jejich bodové hodnocení, složení testu podle bodového hodnocení a 
minimální počet bodů nutných k získání jednotlivých skupin a podskupin řidičského oprávnění stanoví 
prováděcí předpis. 
 
 
§ 41 
Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla 
(1) Zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla se provádí ústně u modelů či výcvikového vozidla 
(ne u obrazů). 
(2) Jestliže žadatel o řidičské oprávnění je osobou sluchově postiženou, provede se zkouška za 
přítomnosti tlumočníka v žadatelem zvoleném komunikačním systému neslyšících a hluchoslepých 
osob. Tlumočníka si zajistí žadatel o řidičské oprávnění podle jiného právního předpisu4) na své 
náklady. 
(3) Prováděcí předpis stanoví rozsah požadovaných znalostí pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla. 
 
 
§ 42 
(1) Žadatel o řidičské oprávnění musí při zkoušce z praktické jízdy prokázat znalosti, dovednosti a 
chování včetně specifických požadavků pro jednotlivé skupiny a podskupiny řidičských oprávnění. 
Zkouška z praktické jízdy je rozdělena do dvou částí. Žadatel o řidičské oprávnění, který při zkoušce 
neprokáže základní znalosti u každé ze dvou částí, je hodnocen stupněm "neprospěl". 
(2) V první části zkoušky žadatel o řidičské oprávnění prokazuje zejména 
a) základní znalosti a dovednosti úkonů přípravy vozidla před jeho použitím, 
b) rozjíždění s různým stupněm obtížnosti, 
c) zastavení vozidla, 
d) couvání a otáčení při couvání, 
e) zajíždění do omezeného prostoru a vyjíždění z něj, 
f) podélné, šikmé a kolmé zaparkování vozidla, 
g) zastavení a rozjíždění ve stoupání, 
h) řízení vozidla při malé rychlosti nejvýše do 30 km/h-1. 
(3) Ve druhé části zkoušky žadatel o řidičské oprávnění prokazuje zejména znalosti 
a) v bezpečném řízení vozidla s různou intenzitou provozu na pozemních komunikacích, 
b) řízení vozidla na různých druzích pozemních komunikací, 
c) řízení vozidla na křižovatce, která je řízena světelnou signalizací, 



d) řízení vozidla na úseku, kde je provoz hromadné osobní dopravy a kde je dostatečný pohyb chodců 
s vyznačenými přechody pro chodce, 
e) řízení vozidla mimo obec a v případě velkých měst alespoň na vícepruhové komunikaci, kde je 
dovolena rychlost vyšší než 50 km/h-1, 
f) ovládání vozidla ve vyšších rychlostech a při různých manévrovacích situacích, 
g) rychlého a bezpečného rozhodování v dopravní situaci při řízení vozidla, 
h) správné reakce na vzniklou dopravní situaci. 
(4) Od podmínky stanovené v odstavci 3 písm. c) lze upustit v případě, že žadatel absolvoval výcvik v 
provozovně provozovatele autoškoly s místem v okrese, kde není křižovatka řízená světelnou 
signalizací. 
(5) Výčet jednotlivých znalostí, dovedností a chování a podrobnosti o požadavcích na zkoušku stanoví 
prováděcí předpis. 
 
 
§ 43 
(1) Zkouška z praktické jízdy musí trvat v první části nejméně 10 minut a v druhé části nejméně 20 
minut pro řidičská oprávnění skupin AM, A, B, B+E a T a podskupin řidičských oprávnění A1 a B1 a 
nejméně 35 minut pro ostatní skupiny a podskupiny řidičských oprávnění. 
(2) Při každé dopravní situaci v rámci zkoušky musí žadatel o řidičské oprávnění prokázat bezpečné 
ovládání vozidla. Chyby v řízení nebo nebezpečné vedení bezprostředně snižující bezpečnost 
výcvikového vozidla, jeho osádky nebo jiných účastníků provozu vozidel na pozemních komunikacích 
se hodnotí stupněm "neprospěl" bez ohledu na to, zda zkušební komisař nebo učitel výcviku 
zasáhnou (verbálně nebo přímo) do ovládacích prvků vozidla. 
(3) Dojde-li při zkoušce k takovému porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích, které 
ohrozilo nebo může ohrozit vážným způsobem bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, 
anebo k situaci, kdy musel do řízení motorového vozidla zasáhnout učitel, zkouška se okamžitě 
ukončí a žadatel je hodnocen stupněm "neprospěl". 
(4) Zkoušky se účastní učitel výcviku autoškoly, která žadatele přihlásila ke zkoušce. Učitel výcviku 
sedí ve vozidle na sedadle pro učitele výcviku. Zkoušky se může dále účastnit osoba pověřená 
výkonem státního dozoru, vrchního státního dozoru a tlumočník. 
(5) U zkoušky k získání řidičského oprávnění prováděné s výcvikovým vozidlem, které je pouze 
dvoumístné, se učitel výcviku přímého výkonu zkoušky neúčastní. V tomto případě zkušební komisař 
přebírá povinnosti učitele autoškoly vyplývající ze zvláštního zákona, ale i odpovědnost za žadatele o 
řidičské oprávnění a výcvikové vozidlo. 
(6) Pokud je zkouška prováděna na vozidle, které je konstrukčně přizpůsobené osobě tělesně 
postižené, nebo na vozidle, které je vybavené automatickou převodovkou, zapíše zkušební komisař 
tuto skutečnost do žádosti o řidičské oprávnění. Tento zápis pak slouží jako podklad pro omezení 
řidičského oprávnění podle zvláštního zákona. 
 
§ 44 
Rozsah zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel při sdružené výuce a výcviku 
(1) Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí 
jedním testem. 
(2) Při zkoušce z předmětu ovládání a údržba vozidla se sčítají otázky stanovené pro jednotlivé 
skupiny a podskupiny řidičského oprávnění. 
(3) Zkouška z praktické jízdy se provádí na všech druzích vozidel stanovených pro jednotlivé skupiny a 
podskupiny řidičského oprávnění příslušného druhu výcviku. 
 


