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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. 

 

 

 

Ing. Milan Mudruňka 

náměstek úseku vzdělávání a jiné činnosti 

Centrum služeb pro silniční dopravu 

 

V Praze dne 29.1.2021 


