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Specifikace předmětu plnění 

ČÁST 5 – Získání řidičského oprávnění skupiny D 
 

Název kurzu  1. Řidičské oprávnění skupiny D (rozšíření z C na D) 

Plánovaný počet 
účastníků: 

14 (2 skupiny) 

Maximální počet 
účastníků na jednom 
uzavřeném kurzu: 

12 účastníků CS 

Typ kurzu: Uzavřený (v prostorách dodavatele) 

Forma výuky: prezenční 

Délka kurzu: 58 hodin/45 min. (dle zákona 247/2000 Sb.), tj. 44 vyučovacích hodin/60 minut 

Vzdělávací cíl:  Získání řidičského oprávnění skupiny D 

Rámcový obsah 
vzdělávacího programu:  
 

V souladu zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel, Příloha č.3 tohoto zákona. 

 

Název kurzu  2. Řidičské oprávnění skupiny D (rozšíření z B na D) 

Plánovaný počet 
účastníků: 

14 (2 skupiny) 

Maximální počet 
účastníků na jednom 
uzavřeném kurzu: 

12 účastníků CS 

Typ kurzu: Uzavřený (v prostorách dodavatele) 

Forma výuky: prezenční 

Délka kurzu: 80 hodin/45 min. (dle zákona 247/2000 Sb.), tj. 60 vyučovacích hodin/60 minut 

Vzdělávací cíl:  Získání řidičského oprávnění skupiny D 

Rámcový obsah 
vzdělávacího programu:  
 

V souladu zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel, Příloha č.3 tohoto zákona. 

 

ČÁST 6 – Profesní způsobilost řidiče a pravidelné školení 
 

Název kurzu  1. Profesní způsobilost řidiče pro skupinu D (rozšíření z C na D) 

Plánovaný počet 
účastníků: 

14 (2 skupiny) 

Maximální počet 
účastníků na jednom 
uzavřeném kurzu: 

12 účastníků CS 

Typ kurzu: Uzavřený (v prostorách dodavatele) 

Forma výuky: prezenční 

Délka kurzu: 45 hodin/45 min. (dle zákona 247/2000 Sb.), tj. 34 vyučovacích hodin/60 minut 

Vzdělávací cíl:  Získání profesních průkazů pro řidičské oprávnění skupiny D 

Rámcový obsah 
vzdělávacího programu:  
 

V souladu s vyhláškou č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, 
kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel. 
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Název kurzu  2. Profesní způsobilost řidiče pro skupinu D (rozšíření z B na D) 

Plánovaný počet 
účastníků: 

14 (2 skupiny) 

Maximální počet 
účastníků na jednom 
uzavřeném kurzu: 

12 účastníků CS 

Typ kurzu: Uzavřený (v prostorách dodavatele) 

Forma výuky: prezenční 

Délka kurzu: 140 hodin/45 min. (dle zákona 247/2000 Sb.), tj. 105 vyučovacích hodin/60 minut 

Vzdělávací cíl:  Získání profesních průkazů pro řidičské oprávnění skupiny D 

Rámcový obsah 
vzdělávacího programu:  
 

V souladu s vyhláškou č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, 
kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

 

Název kurzu  3. Pravidelné školení držitelů řidičského oprávnění skupiny D – rok 2020 

Plánovaný počet 
účastníků: 

80 (zařazeno do minimálně do 7 skupin) 

Maximální počet 
účastníků zadavatele na 
jednom kurzu: 

12 účastníků CS 

Typ kurzu: Otevřený (v prostorách dodavatele) 

Forma výuky: prezenční 

Délka kurzu: 7 hodin/45 minut (dle zákona 247/2000 Sb.), tj. 5 vyučovacích hodin/60 minut 

Vzdělávací cíl:  Prohloubení znalostí získaných při vstupním školení 

Rámcový obsah 
vzdělávacího programu:  
 

Provedení odborného školení řidičů, jež jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny D 
opravňující řízení vozidel (autobusy), zahrnující teoretickou výuku v rozsahu 
stanoveném zákonem č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro pravidelné 
školení profesní způsobilosti řidičů.  
O absolvování pravidelného školení bude vydáno dle § 48 odst. 2 zákona č. 247/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů nové potvrzení nebo bude proveden záznam do 
příslušné kolonky stávajícího potvrzení o absolvování pravidelného školení 
předkládaného řidičem.  

 

Název kurzu  4. Pravidelné školení držitelů řidičského oprávnění skupiny D – rok 2021 

Plánovaný počet 
účastníků: 

80 (minimálně zařazeno do 7 skupin) 

Maximální počet 
účastníků zadavatele na 
jednom kurzu: 

12 účastníků CS 

Typ kurzu: Otevřený (v prostorách dodavatele) 

Forma výuky: prezenční 

Délka kurzu: 7 hodin/45 minut (dle zákona 247/2000 Sb.), tj. 5 vyučovacích hodin/60 minut 

Vzdělávací cíl:  Prohloubení znalostí získaných při vstupním školení 

Rámcový obsah 
vzdělávacího programu:  
 

Provedení odborného školení řidičů, jež jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny D 
opravňující řízení vozidel (autobusy), zahrnující teoretickou výuku v rozsahu 
stanoveném zákonem č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro pravidelné 
školení profesní způsobilosti řidičů.  
O absolvování pravidelného školení bude vydáno dle § 48 odst. 2 zákona č. 247/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů nové potvrzení nebo bude proveden záznam do 
příslušné kolonky stávajícího potvrzení o absolvování pravidelného školení 
předkládaného řidičem.  
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ČÁST 7 – Ekonomika jízdy – autobusy 

Název kurzu  
1. Řízení vozidla s ohledem na ekonomiku jízdy 

 a zásady bezpečné jízdy 
Plánovaný počet 
účastníků: 

80 (minimálně 7 skupin) 

Maximální počet 
účastníků na jednom 
uzavřeném kurzu: 

12 účastníků CS 

Typ kurzu: Uzavřený (v sídle zadavatele) 

Forma výuky: prezenční 

Délka kurzu: 8 hodin (délka vyučovací hodiny – 60 minut) 

Vzdělávací cíl:  

Cílem kurzu (výuka teorie) je naučit řidiče autobusů zvládat řešení krizových situací, 
zdokonalit jeho řidičské dovednosti a seznámit ho s chováním jeho vozidla v 
extrémních situacích, různých jízdních režimech a na různých površích vozovky. 

Zlepšení povědomí řidiče o technice vozidla a technice jízdy. Pochopení systémů 
moderních vozidel, jejich využití při jízdě a následné zvýšení kvality ovládání vozidla. 
 

Rámcový obsah 
vzdělávacího programu:  
 

Obsah kurzu je zaměřen na zlepšení znalostí řidičů autobusů, potřebných pro 

ekonomickou a bezpečnou jízdu, minimalizaci rizika vzniku krizové situace či dopravní 

nehody: 

✓ Pravidla silničního provozu, výklad a použití v praxi se zaměřením na 

legislativní novinky 

✓ Teorie bezpečné a úsporné jízdy 

✓ Ekonomika provozu vozidla – hospodárná jízda autobusů 

✓ Snížení nákladů a zlepšení chování řidičů autobusů za volantem 

✓ Úvod k funkcím vozidla (autobusů) a technikám řízení 

✓ Vliv jízdní techniky na životní prostředí 

✓ Vliv pneumatik na bezpečnost jízdy autobusu 

✓ Defenzivní přístup k řízení motorových vozidel 

✓ Nejčastější příčiny dopravních nehod a jejich předcházení 

✓ Zásady bezpečné jízdy a prevenci vzniku a řešení krizových situací na 

pozemních komunikacích 

✓ Reakční doba řidiče v hromadné dopravě 

✓ Správná volba rychlosti jízdy a bezpečného odstupu  

✓ Základními fyzikální zákonitosti pohybu automobilů (autobusů) 

 

 


