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Věc: Informace k provádění zkoušek a přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel z důvodu nabytí účinnosti novely zákona č. 247/2000 Sb. 

Vážení, 

dovolujeme si Vás informovat, že dne 01.07.2021  vstoupí v účinnost novela zákona  
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o 
změnách některých zákonů (dále jen „zákon č. 247/2000 Sb.“). 

Dále uvádíme odkaz na zákon č. 191/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb.,  
(https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=8&T=837 ). 

Vzhledem k tomu, že významná část novely uvedeného zákona se bezprostředně týká 
provádění zkoušek a přezkoušení z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění k řízení 
motorových vozidel, zasíláme v příloze „Metodiku č. 1 / 2021 pro provádění zkoušek a přezkoušení 
z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel“ k vybraným ustanovením. 

Uvedenou metodiku zpracovalo Centrum služeb pro silniční dopravu jakožto státní 
příspěvková organizace pověřená k provádění základních a zdokonalovacích školení zkušebních 
komisařů, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo dopravy. 

V případě otázek týkajících se technického charakteru kontaktujte „Helpdesk“ společnosti CENDIS, 
s. p., e-mail: etesty.servis@cendis.cz, tel.: +420 222 266 752. 

V případě otázek týkajících se věcného charakteru kontaktujte Centrum služeb pro silniční 
dopravu, Ing. Milan Fiala, e-mail: milan.fiala@cspsd.cz, tel.: + 420 773 758 872. 

S pozdravem 
 

 
Mgr. Stanislav Dvořák 
ředitel 
Odbor agend řidičů 

 
Příloha: 
1. Metodika č. 1 / 2021 pro provádění zkoušek a přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.   
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