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INFORMACE  

k prokazování odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy   

  

Ve smyslu ustanovení § 8a zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“) a ustanovení § 8, 9 a 10 vyhlášky č. 478/2000 

Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů se odborná 

způsobilost k provozování silniční dopravy prokazuje zkouškou.  

  

Zkoušku skládá žadatel před dopravním úřadem v místě trvalého pobytu žadatele, nebo nemá-

li trvalý pobyt na území České republiky, v místě svého obvyklého bydliště podle přímo  

použitelného předpisu Evropské unie*). V hlavním městě Praze je dopravním úřadem   

  

Magistrát hl.m. Prahy - odbor dopravních agend, Jungmannova 29, 110 00  Praha 1   

  

Zkoušky odborné způsobilosti se provádí podle zákona o silniční dopravě pro druh silniční 

dopravy:  

  

➢ NÁKLADNÍ  provozovaná vozidlem nebo jízdní soupravou určenými k přepravě zvířat a 

věcí, jejichž největší povolená hmotnost přesahuje 3,5 tuny  

➢ OSOBNÍ   provozovaná vozidlem určeným pro přepravu  více než 9 osob včetně řidiče  

  

Zkouška odborné způsobilosti se skládá ze 2 částí.   

  

První část zkoušky - prokázání znalostí z 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  

  

Druhá část zkoušky – případová studie, při níž žadatel prokazuje schopnost praktického 

uplatnění svých znalostí při provozování silniční dopravy pro cizí potřeby.   

  

Termíny konání zkoušek vyhlašuje dopravní úřad hl. m. Prahy a jsou zveřejněny na 

elektronické úřední desce  MHMP a webových stránkách hl. m. Prahy. Na každý vyhlášený 

termín zkoušky se může žadatel přihlásit pouze na jeden druh dopravy.  

  

Přihlášky jsou k dispozici v informačních centrech Magistrátu hl. m. Prahy (Jungmannova 29 

a Mariánské nám. 2, Praha 1), na elektronické úřední desce a na portálu www.praha.eu 

   

  

http://www.praha.eu/


Žadatelé o zkoušku  mohou  podávat vyplněné přihlášky ke zkoušce do podatelny Magistrátu 

hl. m. Prahy, Jungmannova 29, Praha 1, nebo zaslat poštou na adresu dopravního úřadu. Na 

zkoušku se lze ještě přihlásit elektronicky přímo z portálu.   

  

 Telefonické informace ohledně zkoušek odborné způsobilosti poskytuje  

 Hana Kučerová 23600 5829  a  Ing. Vladimír Moravec 23600 4290 

  

V souladu s ustanovením § 8a odst. 5 zákona o silniční dopravě se zkouška skládá v českém 

jazyce formou testu na počítači nebo písemně před zkušební komisí jmenovanou dopravním 

úřadem z řad jeho zaměstnanců. Zkouška je neveřejná.   

  

Otázky písemného testu a případové studie stanovuje Ministerstvo dopravy a zveřejňuje ve 

Věstníku dopravy. Podmínkou pro vykonání zkoušky je prokázání totožnosti žadatele. Doba 

trvání  každé části zkoušky činí 2 hodiny.  

  

Hodnocení zkoušky se provádí bodovým ohodnocením jednotlivých částí zkoušky. Celkové 

hodnocení zkoušky provádí zkušební komise podle této stupnice:  

a) U celé zkoušky prospěl žadatel,  který celkově dosáhl  nejméně 60% z celkového počtu 

bodů, které mohou být dosaženy.  

b) U testu je možné dosáhnout nejvýše 100 bodů celkem ze všech oborů, k úspěšnému 

složení testu je nutné dosáhnout nejméně 50% bodů.  

c) U případové studie je možné dosáhnout nejvýše 100 bodů celkem, přičemž k 

úspěšnému složení této části zkoušky je nutné dosáhnout nejméně 50% bodů.  

Opravná zkouška.   

Žadatel, který neprospěl z testu nebo případové studie, se může přihlásit k jedné opravné 

zkoušce. Toto právo lze uplatnit nejpozději do šesti měsíců od data konání řádné zkoušky. Po 

uplynutí této doby musí žadatel vykonat řádnou zkoušku v celém rozsahu.  

  

Žadateli, který u zkoušky prospěl, vydá dopravní úřad hl.m. Prahy - Osvědčení o odborné 

způsobilosti  (dále jen „Osvědčení“) pro daný druh silniční dopravy.  

  

Na zkoušky odborné způsobilosti se nevztahují  předpisy o správním řízení.  

  

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je podle 

položky č. 22  vydání  Osvědčení zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1000,- Kč.  

  

    

__________________________________________________________________________  

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

  

  


