
KOMU JE URČENO?

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který řídí motorové 
vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D, D+E nebo 
podskupiny C1, C1+E, D1, D1+E nebo řidičská oprávnění uznávaná jako rovnocenná.

Tato povinnost se nevztahuje na řidiče

a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h-1,

b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, 
Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,

c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných 
hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,

d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,

e) vozidel ve zkušebním provozu,

f) vozidel používaných při výcviku a zkouškách žadatelů o řidičská oprávnění a při 
přezkoušení

g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce
nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo 
podnikání řidiče,

h) vozidel používaných pro vlastní potřeby a 

i) zemědělských a lesnických traktorů.

K písm. g): Jde o pracovníky s kumulací funkcí, např. „skladník – řidič“, „strojník – řidič“. 
Tomu však musí odpovídat druh práce sjednaný v pracovně právním vztahu nebo druh 
podnikatelské činnosti. Tato vyjímka však nesouvisí s režimem práce řidiče, tj. 
dodržováním denní doby řízení, bezpečnostních přestávek, doby odpočinku a vedení 
záznamu o činnosti řidiče podle zvláštního právního předpisu.

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ

Provádí se formou výuky a výcviku v rozsahu 140 nebo 280 hodin a je zakončeno 
zkouškou z profesní způsobilosti řidiče. Zkoušku provádí příslušný úřad obce 
s rozšířenou působností a po jejím úspěšném absolvování provede „Záznam profesní 
způsobilosti“ k řidičskému oprávnění řidiče.

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ

1. Provádí se formou výuky pro držitele „Profesní způsobilosti řidiče“. Řidič se zúčastní 
pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin dokonce pátého roku od data 
„Záznamu profesní způsobilosti“. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů 
v rozsahu 7 hodin. Školící středisko řidiči, který ukončil výuku v tomto středisku, vydá 
potvrzení o absolvování školení.



2. Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval 
pravidelné školení předepsaným způsobem (1xročně 7 hodin), je povinen zúčastnit 
se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin.

3. Stejný rozsah kurzu pravidelného školení (35 hodin) platí i pro řidiče, kteří dosud 
nebyli držiteli „Profesní způsobilosti řidiče“ nebo dokladu osvědčujícího profesní 
způsobilost vydaného jiným členským státem EU podle přepisu EU, avšak řidičské 
oprávnění  skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. 
září 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo 
D+E, před 10. září 2008.


