
O kurzu 

JAK ZÍSKAT ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ SKUPINY B  
 
Začít může kdokoli, komu již bylo, nebo bude ke dni ukončení výuky a výcviku 
18 let, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout 
doba delší než 18 měsíců.  
 
OBSAH KURZU  
 
Výuka v autoškole obsahuje teoretické hodiny a praktické jízdy. Výuka a výcvik 
probíhá podle individuální studijního plánu. Tempo výcviku a termíny 
vyučovacích hodin jsou přizpůsobeny Vám a Vašim časovým možnostem. Obsah 
teoretických i praktických hodin se řídí zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.  
 
Teoretická výuka zahrnuje:  
 

 předpisy o provozu na pozemních komunikacích  

 ovládání a údržba vozidla  

 teorii řízení a zásad bezpečné jízdy  

 zdravotnickou přípravu  
 
Praktický výcvik zahrnuje:  
 

 řízení vozidla  

 praktickou údržbu vozidla  

 zdravotnickou přípravu  
 
DÉLKA KURZU  
 
Délka kurzu závisí především na časových možnostech studenta.  
 
ZAKONČENÍ KURZU  
 
Kurz je zakončen absolvováním všech stanovených teoretických hodin a 
praktických jízd. Jejich minimální počet je stanoven ve výše uvedeném zákoně 
(9 vyučovacích hodin konzultací teorie a 28 vyučovacích hodin jízd). Před 
složením závěrečné zkoušky je možné nad rámec kurzu dokoupit libovolné 
množství doplňujících jízd.  
 
 



ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA  
 
Teoretická část probíhá na Magistrátu města Jablonec nad Nisou formou testu 
z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy. Test 
je v elektronické podobě na počítači a uchazeč vybírá pouze jednu správnou 
odpověď. Následuje zkouška z praktické jízdy v našem výcvikovém vozidle za 
přítomnosti komisaře magistrátu a učitele naší autoškoly. 
Jestliže žadatel o řidičské oprávnění neprospěl v některé zkoušce, může tuto 
zkoušku nejvýše dvakrát opakovat. Každá opakovaná zkouška může být 
provedena nejdříve za 5 pracovních dní ode dne konání neúspěšné zkoušky. 
Neuspěje-li žadatel ani při druhé opakované zkoušce, musí se před další 
zkouškou podrobit nové výuce teorie nebo jízd, podle toho, ze které části 
neuspěl. 
Po absolvování nové výuky nebo výcviku smí žadatel o řidičské oprávnění 
zkoušku, ve které neuspěl, opakovat nejvýše třikrát. Neuspěje-li ani při těchto 
opakovaných zkouškách, je povinen před další zkouškou absolvovat novou 
výuku a výcvik v plném rozsahu. Vše musí zvládnout do 1 roku od první zkoušky. 


