KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy a silničního hospodářství
ZKUŠEBNÍ ŘÁD
pro zkoušky odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby dle
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

1.

2.

3.

4.

1
2

Článek 1.
Všeobecné informace
Zkoušky odborné způsobilosti organizuje a provádí Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný dopravní úřad podle
ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 111/1994 Sb.“), pro žadatele podle místa
trvalého pobytu, nebo nemá-li žadatel trvalý pobyt na území České republiky, podle
místa obvyklého bydliště žadatele podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1.
Odborná způsobilost se prokazuje živnostenskému úřadu osvědčením o odborné
způsobilosti pro provozování silniční dopravy, které vydá
a) dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů a za podmínek
stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie1, nebo
b) orgán jiného členského státu než České republiky podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie2
Ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1994 Sb. ukládá povinnost splňovat
odbornou způsobilost k provozování silniční dopravy velkými vozidly. Odborná
způsobilost je potřebná pro druhy dopravy, které stanoví Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se
závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě (dále jen
„nařízení č. 1071/2009“). Druhy dopravy jsou:
nákladní doprava
osobní doprava
Odborná způsobilost se prokazuje zvlášť pro nákladní dopravu provozovanou
vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny,
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a zvlášť pro osobní dopravu provozovanou
vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.
Vymezení seznamu oborů, z jejichž znalostí se prokazuje odborná způsobilost, stanoví
příloha I nařízení č. 1071/2009. Seznam vymezených oborů:
A. Občanské právo,
B. Obchodní právo,
C. Sociální právo,
D. Daňové právo,
E. Obchodní a finanční správa podniku,
F. Přístup na trh,
G. Technické normy a technická hlediska provozu,
H. Bezpečnost silničního provozu

Čl. 8 a příloha 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009
Čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009

5. Zkouška podle odstavce 2 písm. a) je neveřejná, písemná, v českém jazyce a skládá se
z testu a případové studie. Na průběh zkoušky dohlíží a její výsledek vyhodnocuje
nejméně tříčlenná zkušební komise jmenovaná dopravním úřadem. Pokud žadatel u
zkoušky neuspěl, může zkoušku opakovat. První část je tvořena testem s písemnými
otázkami se 4 navrženými odpověďmi, z nichž pouze jedna je správná. Doba trvání
testu činí maximálně 2 hodiny. Každá otázka je ohodnocena jedním bodem,
maximální počet bodů činí celkem 160 bodů, což je 100%. Druhou část tvoří
případová studie, při níž žadatel prokazuje schopnost praktického uplatnění svých
znalostí při provozování silniční dopravy pro cizí potřeby. Doba trvání druhé části
zkoušky činí maximálně 2 hodiny. Maximální počet bodů je 100. Vzhledem k časové
náročnosti zkoušky, může žadatel v jednom termínu vykonat zkoušku nejvíce ze dvou
druhů dopravy uvedených v odst. 2. Obsah zkoušky sestavuje zkušební komise podle
druhu dopravy, který žadatel hodlá provozovat.
6. Informace o termínech konání zkoušek odborné způsobilosti získá žadatel na
Krajském úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství,
kancelář 212B, nebo na webových stránkách www.kr-karlovarsky.cz.
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Článek 2.
Přihlášení ke zkoušce
Žadatel se ke zkoušce odborné způsobilosti přihlásí písemně na dopravním úřadu
nejpozději 7 dní před vyhlášeným termínem. Přihlášku může žadatel podat osobně
nebo poštou. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, rodné příjmení, datum
narození, místo a okres narození (u cizinců místo a stát narození), rodné číslo, místo
trvalého pobytu, telefonní kontakt a e-mailovou adresu. Přihlášku je nutné opatřit
datem podání a vlastnoručním podpisem. Přihlášku lze při splnění požadovaných
obsahových náležitostí formulovat volně, nebo použít formulář dostupný na webových
stránkách www.kr-karlovarsky.cz. Formulář je možné osobně vyzvednout na
Krajském úřadu Karlovarského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství,
v kanceláři 212B.
Počet účastníků zkoušky je dán kapacitou učebny. V případě většího počtu přihlášek
budou uchazeči zařazováni na daný termín v pořadí došlých přihlášek. Přihlášky nad
stanovený počet budou automaticky zařazeny na následující vyhlášený termín.
Na základě podané žádosti vyrozumí dopravní úřad žadatele e-mailem (pouze
v případě, že žadatel nemá přístup k internetu tak telefonicky) o termínu a místu
zkoušky odborné způsobilosti.
V případě, že se žadatel nemůže zkoušky zúčastnit, je povinen se e-mailem,
telefonicky nebo písemně omluvit. Po dohodě s dopravním úřadem bude stanoven
další termín.
Pokud se žadatel ke zkoušce nedostaví bez řádné omluvy, bude z evidence žadatelů o
vykonání zkoušky odborné způsobilosti vyřazen.
Článek 3.
Organizace a průběh zkoušky
Zkoušku odborné způsobilosti lze vykonat elektronicky nebo písemně.
Žadatel před vykonáním zkoušky podepíše prezenční listinu a prokáže svou totožnost.
Zkušební komise seznámí uchazeče s průběhem zkoušky a s postupem vyhodnocení
zkoušky.
Zkouška testem i případová studie se vyhodnocuje až po ukončení zkoušky odborné
způsobilosti.
Správnou odpověď při zpracování testu zkoušený označí. V případě, že označil jinou
odpověď než tu, kterou považuje za správnou, uvědomí o této skutečnosti některého ze

členů zkušební komise. Dvě a více označených odpovědí, bude považováno jako
neplatné, rovněž tak i neoznačené odpovědi. Při zkoušce není dovoleno používat cizí
pomoci, zákony, odbornou literaturu a jiné pomůcky jako třeba mobilních telefonů. Po
zpracování otázek zkoušený test podepíše a odevzdá.
6. Případová studie se vypracovává pouze písemně. Při zkoušce není dovoleno používat
cizí pomoci, zákony, odbornou literaturu a jiné pomůcky jako třeba mobilních
telefonů. Po zpracování případové studie jí zkoušený podepíše a odevzdá.
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Článek 4.
Hodnocení zkoušky
Hodnocení zkoušky se provádí bodovým ohodnocením jednotlivých předmětů podle
zkušebních otázek. Případová studie se hodnotí zvlášť. Celkové hodnocení zkoušky
provádí zkušební komise podle této stupnice:
a) U zkoušky prospěl žadatel, který dosáhl nejméně 60 % z celkového počtu bodů,
které mohou být dosaženy.
b) U testu je možné dosáhnout nejvýše 160 bodů celkem ze všech předmětů, přičemž
každý předmět je hodnocen nejvýše 10 body a k úspěšnému složení testu je nutné
dosáhnout nejméně 50 % bodů u každého z jednotlivých předmětů.
c) U případové studie lze dosáhnout nejvýše 100 bodů, přičemž k úspěšnému složení
této části zkoušky je nutné dosáhnout nejméně 50 % bodů.
O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví zkušební komise do 7 dnů ode dne konání
zkoušky protokol. Pokud žadatel u zkoušky uspěl, vydá mu dopravní úřad osvědčení
podle odstavce 2. Pokud žadatel u zkoušky neuspěl, dopravní úřad mu tuto skutečnost
neprodleně po vyhotovení protokolu písemně sdělí a poučí ho o podmínkách
opakování zkoušky.
Zkoušku z předmětu, u kterého žadatel nedosáhl potřebného počtu bodů nebo neuspěl
z případové studie, lze opakovat (tj. vypracovat test z jednoho nebo více předmětů,
nebo vypracovat případovou studii) nejpozději do 6 měsíců ode dne skládání původní
zkoušky, ve které žadatel poprvé neuspěl. Takto lze opakovat zkoušku vícekrát. Po
uplynutí této doby musí žadatel zkoušku opakovat celou znovu.
Každá zkoušená osoba má právo se seznámit se svým vyhodnoceným testem. O
konání zkoušky je pořízen protokol podepsaný členy komise.

Článek 5
Osvědčení odborné způsobilosti
1. Úspěšný žadatel obdrží osvědčení odborné způsobilosti, které mu bude vydáno po
předchozím zaplacení správního poplatku ve výši 1.000,- Kč podle zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Karlovy Vary 1. 6. 2012

