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Věc: Doporučení k používání jednotného záznamu o zkoušce z praktické jízdy pro vozidla
skupiny B z aplikace eTesty a doporučený postup kontroly vozidla před jízdou
Vážení,
v rámci sjednocování a zefektivňování zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel Vám zasíláme:
1. Doporučený vzor záznamu o zkoušce z praktické jízdy pro skupinu vozidel B (dále jen „ZPJ“).
2. Doporučený postup pro provedení kontroly vozidla před jízdou žadatelem v rámci zkoušky
z praktické jízdy.
3. Aktualizovanou uživatelskou dokumentaci pro zkoušející v informačním systému pro
vykonávání elektronických testů eTesty (dále jen „aplikace eTesty“).
ZPJ je součástí aplikace eTesty od 19.8.2021. Je možné jej generovat a tisknout nevyplněný
nebo s vyplněnými údaji o osobě žadatele i o autoškole, jednotlivě nebo hromadně. Blíže viz
uživatelská dokumentace, bod. 3.4.11 a související.
ZPJ a postup kontroly vozidla před jízdou vychází nejenom ze současné legislativy, ale
i z dobré zahraniční praxe, z kontrol a zkušeností ze školení a přezkoušení zkušebních komisařů.
Vložení záznamu o zkoušce z praktické jízdy pro skupinu B do aplikace eTesty je prvním krokem
připravované digitalizace, na konci které bude mimo jiné i digitální forma ZPJ.
V případě otázek týkajících se prací se záznamem o zkoušce z praktické jízdy a konkrétních
podnětů na vylepšení se obracejte na lektory Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o, konkrétně
na Ing. Milana Fialu, e-mail: milan.fiala@cspsd.cz. Lektoři se již delší dobu zaměřují v rámci
zdokonalovacích školení zkušebních komisařů na práci s jednotným vzorem ZPJ.
Z důvodu postupné digitalizace, sjednocování a zefektivňování provádění zkoušek
žadatelů o řidičská oprávnění Vám Ministerstvo dopravy doporučuje používat ZPJ. Stejně
tak i provádět kontrolu vozidla před jízdou s žadatelem, dle doporučeného postupu.
S pozdravem
Mgr. Stanislav Dvořák
ředitel
Odbor agend řidičů
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Přílohy:
1. Doporučený vzor záznamu o zkoušce z praktické jízdy pro skupinu vozidel B. Doporučený postup pro provedení
kontroly vozidla před jízdou.
2. Aktualizovaná uživatelská dokumentace pro zkoušející v informačním systému pro vykonávání elektronických testů
eTesty.
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