ŽIVOTNÍ SITUACE
Pojmenování (název) životní situace

Profesní způsobilosti řidiče

Základní informace k životní situaci

Průkazem profesní způsobilosti prokazuje řidič, že
absolvoval vstupní školení a následné pravidelné školení
ke zdokonalování odborné způsobilosti, pokud řídí
motorové vozidlo skupiny C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D
a D+E. Výjimky z této povinnosti stanoví zákon č.
361/2000 Sb.,v §3,odst.5. Řidič je povinen po absolvování
zdokonalování odborné způsobilosti ve školícím středisku,
resp. akreditované autoškole požádat kterýkoliv obecní
úřad obce s rozšířenou působností o vydání profesního
průkazu.
O vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče žádá
osobně řidič vozidla, který úspěšně absolvoval
zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení
a
• je občanem členského státu Evropské unie a má
na území České republiky obvyklý pobyt,
• je občanem členského státu Evropské unie a má
na území České republiky přechodný pobyt,
který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce,
nebo
• je občanem členského státu Evropské unie nebo
státu, který je smluvní stranou Dohody o
Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace a má na území České
republiky obvyklé bydliště podle zákona o
silničním provozu nebo jiného státu než
členského státu nebo Švýcarské konfederace a
vykonává závislou práci pro zaměstnavatele
usazeného na území České republiky nebo
podniká na území České republiky

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost
apod.)

Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit

Jaké doklady a dokumenty jsou k vyřízení potřeba

Zkoušku provádí obecní úřad obce s rozšířenou
působností prostřednictvím zkušebního komisaře. Správní
poplatek za zkoušku je 700,- Kč.
Výuku a výcvik provádí fyzická nebo právnická osoba,
které je udělena akreditace k provozování této činnosti
krajským úřadem příslušným podle jejího místa podnikání
nebo sídla (dále též "provozovatel školicího střediska").
Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního
hospodářství , kanc.č. 320, úřední dny: po,st. od 8-11,30
a od 12,30 do 17,00 hod., Věra Krobathová, Andrea
Maňásková, Bc., Mariana Kubíková, tel.: 585 086 558
Žadatel o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče musí
doložit, že je držitelem řidičského oprávnění příslušné
skupiny nebo podskupiny a zaplatil správní poplatek.
Žadatel musí dále doložit, že
a) úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců
před podáním žádosti, nebo
b) se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v
plném rozsahu a způsobem předepsaným v § 48
a má na území České republiky obvyklé bydliště

podle zákona o silničním provozu, vykonává
závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na
území České republiky nebo podniká na území
České republiky.
Formuláře

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Elektronická forma vyřízení
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Podle kterého právního předpisu se postupuje

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě
nedodržení povinností

Písemná žádost. Řidiči, kteří jsou držiteli českého
řidičského průkazu, musí zároveň podat písemnou žádost
o vydání řidičského průkazu, do kterého se zaznamená
profesní způsobilost řidiče. K jiným, než českým řidičským
průkazům se vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče.
Žádosti jsou k dispozici na Městském úřadu Šternberk,
odboru dopravy a silničního hospodářství
Správní poplatek za vydání řidičského průkazu je 200,Kč,- Kč. Správní poplatek za vydání průkazu profesní
způsobilosti řidiče k cizímu řidičskému průkazu je 200,Kč. Platba je splatná při osobním podání žádosti.
Průkaz profesní způsobilosti řidiče bude po předložení
všech potřebných dokladů vydán v zákonem
stanovené lhůtě. Za ztracený, odcizený, poškozený nebo
zničený průkaz profesní způsobilosti řidiče vyhotoví řidiči
na základě písemné žádosti a po zaplacení správního
poplatku 200,- Kč obecní úřad obce s rozšířenou
působností do 20 dnů ode dne podání žádosti duplikát
průkazu.
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti
elektronickou poštou.
Další činnosti nejsou stanoveny.
Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a
o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Jestliže řidič při zkoušce neuspěl, může zkoušku
opakovat nejvýše třikrát. Opakovaná zkouška může být
provedena nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne konání
předchozí zkoušky.
Neuspěje-li řidič při druhé opakované zkoušce, musí se
podrobit opakované výuce z předmětu, ve kterém
neprospěl, a zkoušce. Neuspěje-li řidič ani při zkoušce
podle věty předchozí, je povinen se zúčastnit nového
vstupního školení v plném rozsahu.
Zkoušky podle věty druhé a třetí musí řidič složit
nejpozději do 1 roku ode dne konání první zkoušky, jinak
se musí podrobit novému vstupnímu školení v plném
rozsahu. Správní poplatek za zkoušku je 700,- Kč.
Řidič, který řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje
řidičské oprávnění skupiny C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E,
D a D+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako
rovnocenné a není k jeho řízení profesně způsobilý podle
zvláštního právního předpisu nebo na základě rozhodnutí
příslušného orgánu jiného členského státu nebo
Švýcarské konfederace, se dopouští přestupku dle
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění

pozdějších předpisů, za což se mu uloží pokuta od 5 000
Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku.
Nejčastější dotazy k životní situaci
Další informace

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní
situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné
formě
Za správnost návodu odpovídá
Kontaktní osoba
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
Popis byl naposledy aktualizován
Datum konce platnosti popisu

Potvrzení o vykonání zkoušky" obdrží řidič u zkušebního
komisaře, který provedl přezkoušení.
Potvrzení o pravidelném školení" vydá akreditované
školící středisko, u kterého řidič absolvoval školení.
Ministerstvo dopravy ČR
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Ing. Adriana Runštuková
01.07.2018
Konec platnosti návodu není stanoven.

