


       
Na vědomí:  
Ministerstvo dopravy  
Datová schránka: n75aau3  

       
Asociace zkušebních komisařů autoškol  
a dalších pracovníků na úseku registru řidičů, 
z.s.  
Matúškova 798/7  
149 00 Praha 4  
Datová schránka: ghhn2fm  

Vyřizuje: Vaše zn.:  
Tel: Naše zn.: CSPSD/209/4239/2021 
E-mail:  Praha 16.7.2021   

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
Žadatel  Asociace  zkušebních  komisařů  autoškol  a  dalších  pracovníků  na  úseku  registru  řidičů,  z.s. 
zastoupená  Bc.  Pavlem  Ctiborem  podala  dne  2.  7.  2021  žádost  o poskytnutí  informací  dle  zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) 
v následujícím znění:  
Žádost č. 1:  
„Na  jakém  právním  základě  provádí  v  současné  době  Centrum  služeb  pro  silniční  dopravu  s.p.o., 
středisko Pardubice, základní školení pro zkušební komisaře dle § 34 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb., o 

získávání  a  zdokonalování  odborné  způsobilosti  k  řízení  motorových  vozidel,  ve  znění  pozdějších 
předpisů (dále jen zákon č. 247/2000 Sb.) a zdokonalovací školení pro zkušební komisaře dle § 36 odst. 
3  zákona  č.  247/2000  Sb.?  V  případě  současně platné  smlouvy  o  provádění  základního 
a zdokonalovacího školení zkušebních komisařů zašlete její kopii.“  
Žádost č. 2:  
„Kdo  a  na  základě  jaké  kalkulace  rozhoduje  o  určení  cen  pro  všechny  druhy  školení  pro  zkušební 
komisaře? V příloze zašlete podklady pro kalkulaci cen pro rok 2021 pro základní školení pro zkušební 
komisaře, zdokonalovací školení pro zkušební komisaře, zdokonalovací školení pro zkušební komisaře s 

přezkoušením a zdokonalovací školení s přezkoušením včetně kalkulace cen za zkoušky/přezkoušení, 
další  zkoušky/přezkoušení při  základním  školení  a  kondičních  jízd  v  rámci  školení pro  

zkušební komisaře.“  
Státní příspěvková organizace Centrum služeb pro silniční dopravu, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 
1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 70898219 (dále jen „CSPSD“), uvádí v souladu s InfZ následující:  
Odpověď na žádost č. 1:  
V  původním  znění  §  34  odst.  2  zákona  č.  247/2000  Sb.,  o  získávání  a  zdokonalování  

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, bylo výslovně uvedeno: „Základní školení žadatelů o 

vydání průkazu  zkušebního  komisaře  a  zkoušky  provádí  ministerstvo.  Ministerstvo  může  

organizováním základního školení  a zkoušek  pověřit  organizaci zřízenou ministerstvem.“  Toto 

ministerstvo  učinilo, a zřízenou  příspěvkovou  organizaci (CSPSD) zřizovací  listinou  pověřilo;  

dané  pověření  ji  nikdy neodebralo.  
Centrum služeb pro silniční dopravu, státní příspěvková organizace  +420 225 131 713 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 podatelna@cspsd.cz 
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CSPSD bylo zřízeno dle zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky 
České republiky k plnění úkolů v oboru působnosti  Ministerstva dopravy  (dále jen „MD“).  Zřizovací 
listina CSPSD v čl. II šestá odrážka vymezuje základní účel a předmět činnosti následovně: „zabezpečuje 
nástupní  a  další  vzdělávání  včetně  organizace  příslušných  závěrečných  zkoušek  pracovníků  státní 
správy všech stupňů, dopravních policistů, učitelů autoškol, zkušebních komisařů pro zkoušky žadatelů 
o řidičská oprávnění, kontrolních techniků stanic technické kontroly a stanic měření emisí, kontrolních 
techniků  typu  K zkušebních  stanic  v oblasti  působnosti  zákonů  č.  247/2000  Sb.,  č.  361/2000  Sb., 
a č. 56/2001 Sb. v platném znění“.  
Novelizované ustanovení  výše uvedeného zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti 
k řízení motorových vozidel stanoví: „Základní školení žadatelů o vydání průkazu zkušebního komisaře 
a zkoušky provádí ministerstvo. Ministerstvo může na základě výsledku výběrového řízení provedeného 
podle zvláštního právního předpisu pověřit prováděním základního školení právnickou osobu.“  
Zvláštním  právním  předpisem  se  přitom  v  době  změny  shora  uvedeného  zákona  rozuměl  zákon 
č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ten přitom v § 1 odst. 2 písm. d) stanovil „Tento zákon 
se nevztahuje …. na plnění veřejné zakázky, které poskytuje v celém rozsahu právnická osoba zřízená za 

tím účelem zadávajícím ministerstvem, …“. Z tohoto vyplývá, že se na přenesení působnosti MD na 

CSPSD  v  rámci  základních  školení  atd.  nevztahovala  a  ani  nemohla  vztahovat  zákonná  úprava 
ohledně výběrových řízení. Obdobně dle následného zákona o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.) 
by se na toto nevztahovala povinnost výběrového řízení, viz výjimka dle § 18 odst. 1 písm. e), a dále 
dle současného zákona o zadávání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.) se uplatní výjimka dle § 29 
písm. q).  
CSPSD provádí školení zkušebních komisařů v souladu s platnou zřizovací listinou a v rámci plnění úkolů 
pro MD je činnost organizace usměrňována pokyny svého zřizovatele.   
Odpověď na žádost č. 2:  
Určení cen pro všechny druhy školení pro zkušební komisaře stanovuje CSPSD na základě konzultace s 

MD.  
V příloze je podklad pro stanovení cen pro rok 2021 za:  

• základní školení pro zkušební komisaře;  
• zdokonalovací školení pro zkušební komisaře;  
• zdokonalovací školení pro zkušební komisaře s přezkoušením;  
• zdokonalovací školení pro zkušební komisaře s rozšířením o další skupiny;  
• zkoušku/přezkoušení  po  zdokonalovací školení  s přezkoušením, další zkoušky po  základním  

školení;  
• kondiční jízdy v rámci školení pro zkušební komisaře.  

S pozdravem   
Ing. Lenka Čechová, ředitelka  
Přílohy: Kalkulace cen pro šk

Ceník školení pořádaných pro zkušební komisaře platný od 1. 2. 2021  
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Kalkulace cen pro školení  zkušebních komisařů - 2021  
 Základní školení pro zkušební komisaře         
Zdokonalovacího školení pro zkušební komisaře (bez přezkoušení)        
Zdokonalovací školeni pro zkušební komisaře s přezkoušením        
Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře s rozšířením o další skupiny:    

      
Zkouška/přezkoušení po zdokonalovací školeni s přezkoušením, další zkoušky  po základním školení    

      
Kondiční jízdy v rámci školení pro zkušební komisaře          

Položka  Cena v Kč  
Personální náklady interní  51 552  
Náklady externí lektoři  104 103  
Provozní náklady, prostory, odpisy, zápůjčky techniky  192 196  
   Společné náklady na školení  347 850  
  

Z toho fixní náklady na 1 účastníka  28 987  
Náklady na školení pro 1 účastníka (jízdy, materiály)  18 282  
Přepočtené náklady na zkoušku pro 1 účastníka  1 077  
Jízda během zkoušky jen skupina B nebo B+E  454    

Cena školení na 1 účastníka  48 800  

Položka  Cena v Kč  
Personální náklady interní  39 462  
Náklady externí lektoři  17 248  
Provozní náklady, prostory, odpisy, zápůjčky techniky  75 055  
   Společné náklady na školení  131 765  
  

Z toho fixní náklady na 1 účastníka  10 980  
Náklady na školení pro 1 účastníka (jízdy, materiály)  5 420  
  

Cena školení na 1 účastníka  16 400  

Položka  Cena v Kč  
Náklady na zkušební komisi  6 425  
Náklady na prostory, adminitrativu a další provozní náklady   4 832  
   Společné náklady na zkoušku  11 257  
  

Z toho fixní náklady na 1 účastníka  2 814  
Náklady na zkoušku pro 1 účastníka  536  
Cena Zdokonalovacího školení pro zkušební komisaře (bez přezkoušení)  16 400  
  

Cena školení a zkoušky na 1 účastníka  19 750  

Pro skupinu  Navýšení ceny  

zdokonalovacího  

školení  Celková cena v Kč  
skupina A  4 635  24 385  
skupina B  1 740  21 490  
skupina T  1 900  21 650  
skupina C  2 070  21 820  
skupina D  2 480  22 230  
skupina B+E  1 945  21 695  
skupina C+E  2 275  22 025  
skupina D+E  2 690  22 440  

Položka - teoretická část  Přímé náklady na     
    

    

   Celková cena v  

Kč  
opakovaná zkouška, přezkoušení -jízda sk. A  1 160  905  2 065  
opakovaná zkouška, přezkoušení -jízda sk. B  435  855  1 290  
opakovaná zkouška, přezkoušení -jízda sk. T  475  870  1 345  
opakovaná zkouška, přezkoušení -jízda sk. C  515  890  1 405  
opakovaná zkouška, přezkoušení -jízda sk. D  620  840  1 460  
opakovaná zkouška, přezkoušení -jízda sk. B+E  485  860  1 345  
opakovaná zkouška, přezkoušení -jízda sk. C+E  570  890  1 460  
opakovaná zkouška, přezkoušení -jízda sk. D+E  670  840  1 510  
   Celková cena v  

Kč  
skupina A   

1 160  
   skupina A - I . část  300  85  385  
   skupina A - II. část  300  475  775  
skupina B  300  136  435  
skupina T  300  176  475  
skupina C  300  215  515  
skupina D  300  321  620  
skupina B+E  300  185  485  
skupina C+E  300  270  570  
skupina D+E  300  371  670  

K ceně Zdokonalovacího školeni pro zkušební komisaře s přezkoušením 19.750 Kč je připočten čtyřnásobek ceny kondiční   
jízdy pro příslušnou skupinu (zaokrouhlený max o +/- 10 Kč).  

Celková cena v   
Kč  

e-test  74 50 124  
1 teoretický předmět 135 50 185  

zkušební komisi 
Další náklady  

Položka - praktická část  Cena jízdy viz   
kalkulace   

kondičních jízd  Další náklady spojené se   
zkouškou a prácí zkušební   
komise  

Položka 
Lektor,   
administrativa  Odpisy, pohoné hmoty a   

další náklady (pojištění,   
dálniční známky,   
parkování, servis…)  

viz  I. a II. část  



Centrum služeb pro silniční dopravu    
  státní příspěvková organizace    

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12   
110 15 Praha    

Ceník   
školení pořádaných pro zkušební komisaře  

platný od 1. 2. 2021   
Školení   
-  Základní školení pro zkušební komisaře  48.800 Kč  

-  Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře  16.400 Kč  

-  Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře s přezkoušením   19.750 Kč  

-  Zdokonalovací školení s rozšířením (K ceně bude navíc přičtena    
částka za 4 hodiny výcviku, dle požadavku na rozšíření skupin ŘO)  19.750 Kč    

Zkouška/ přezkoušení   
-  Cena základního školení je kalkulovaná včetně zkoušky na skupinu vozidel B nebo B+E. Zkouška   

z jízdy pro každou další skupinu odpovídá ceně opakované zkoušky dané skupiny.   
-  Cena zdokonalovacího školení s přezkoušením je kalkulovaná včetně zkoušky pro nejvyšší skupinu   

vozidel. Případné přezkoušení z jízdy pro každou další skupinu odpovídá ceně kondiční jízdy dané  

skupiny + 440 Kč.   
-  Cena za zkoušku z jízdy při rozšíření odpovídá ceně kondiční jízdy dané skupiny + 440 Kč.   
Další zkouška při základním školení/ opakovaná zkouška/ přezkoušení   
-  e-test      124 Kč   
-  1 teoretický předmět      185 Kč   
-  jízda za příslušnou skupinu     
  A  2.065 Kč   
  B  1.290 Kč   
  T  1.345 Kč   
  C  1.405 Kč   
  D  1.460 Kč   
  B+E  1.345 Kč   
  C+E  1.460 Kč   
  D+E  1.510 Kč   
-  práce zkušebního komisaře – cena viz opakovaná zkouška/opakované přezkoušení z jízdy   
Kondiční jízdy pořádané v rámci školení pro zkušební komisaře    
Výcviková hodina 45 min. za příslušnou skupinu    
  A   1.160 Kč (za 2 hodiny - I. část 385 Kč + II. část 755 Kč)   
  B      435 Kč   
  T      475 Kč   
  C      515 Kč   
  D      620 Kč   
  B+E      485 Kč   
  C+E      570 Kč   
  D+E      670 Kč   



    
Navýšení ceny zdokonalovacího školení zkušebních komisařů s rozšířením   
Školení obsahuje další 4 výcvikové hodiny po 45 min. podle požadavku na rozšíření skupin v průkazu  

zkušebního komisaře. Cena příslušného školení bude navýšena pro níže uvedené skupiny o:   
  A  4.635 Kč (za 4 x 2 hodiny)   
  B  1.740 Kč   
  T  1.900 Kč   
  C  2.070 Kč   
  D  2.480 Kč   
  B+E  1.945 Kč   
  C+E  2.275 Kč   
  D+E  2.690 Kč     
Ceny za školení uvedené v tomto ceníku jsou osvobozeny od DPH dle § 51 zákona č. 235/2004 Sb., o  

dani z přidané hodnoty.   
Ostatní služby spojené se školením zkušebních komisařů jako např. ubytování a stravování zpravidla  

CSPSD neposkytuje.        
náměstek úseku vzdělávání a jiné činnosti  

Centrum služeb pro silniční dopravu     
V Praze dne 29.1.2021   




