247/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. června 2000
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů
HLAVA DRUHÁ
OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ VÝUKY A VÝCVIKU
§ 21
(1) Vyučovat jednotlivé předměty, s výjimkou předmětu zdravotnické přípravy, mohou osoby,
které jsou držiteli profesního osvědčení. O vydání profesního osvědčení rozhoduje krajský úřad. V
profesním osvědčení uvede krajský úřad předměty, které je učitel oprávněn vyučovat. Krajský úřad
vede evidenci o vydaných profesních osvědčeních v rozsahu údajů v něm uváděných. Vzor profesního
osvědčení stanoví prováděcí předpis.
(2) Držitelem profesního osvědčení může být osoba, která
a) má ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, nebo jde-li o učitele výcviku v
řízení vozidla nebo výuky praktické údržby vozidla, ukončené střední vzdělání strojního nebo
dopravního oboru,
b) dosáhla věku 24 let,
c) se s kladným výsledkem podrobila dopravně psychologickému vyšetření; dopravně psychologické
vyšetření provádějí fyzické osoby, které poskytují služby v oboru psychologického poradenství
podle zvláštního právního předpisu 2b) nebo právnické osoby, u kterých je dopravně psychologické
poradenství předmětem činnosti, (dále jen "dopravní psycholog"),
d) absolvovala základní školení a zkouškou prokázala znalosti předpisů o provozu na pozemních
komunikacích, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a znalosti ovládání a údržby vozidla,
řízení vozidla a zásad bezpečné jízdy vozidla, včetně vozidla konstrukčně přizpůsobeného tělesně
postižené osobě; jde-li o výuku předpisů o provozu na pozemních komunikacích a teorii řízení a
zásad bezpečné jízdy, musí mít osoba řidičské oprávnění k řízení vozidel té skupiny nebo podskupiny
řidičského oprávnění, k jejímuž získání provádí výuku,
e) která nemá soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a které
v posledních třech letech nebyl takový trest uložen.
(3) Provádět výcvik může osoba, která
a) splňuje podmínky uvedené v odstavci 2 písm. a) až e), a
b) je držitelem řidičského oprávnění skupiny nebo podskupiny řidičských oprávnění, k jehož
získání provádí výcvik nejméně tři roky.

