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Evidence o uskutečněné výuce a výcviku v akreditovaném školícím středisku
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, obdržel dne 22. 02.
2010 Vaše podání, v němž se tážete:
1. V jakém rozsahu se vede evidence specifikovaná v § 51 odst. 1 písm. g) zákona

č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 247/2000 Sb.“).
2. Jaké jsou archivační lhůty pro evidenci a podle jakého zákona.

K Vašemu dotazu sděluji následující informace.
Povinnosti provozovatele akreditovaného školícího střediska upravuje zejména zákon
č. 247/2000 Sb. Ustanovení § 51 zákona č. 247/2000 Sb. ukládá provozovateli školícího
střediska nejen povinnost vést evidenci o uskutečněné výuce a výcviku, ale i další
povinnosti, například provádět výuku a výcvik v souladu s plánem výuky a výcviku
prostřednictvím způsobilých osob a s užitím schválených výcvikových vozidel, povinnost
zasílat příslušným úřadům ve stanoveném předstihu před zahájením výuky a výcviku
seznam přihlášených účastníků školení, oznámit krajskému úřadu změny údajů rozhodných
pro udělení akreditace a další povinnosti.
Plnění povinností provozovatele školícího střediska dozorují v souladu s § 54 odst. 1
zákona č. 247/2000 Sb. krajské úřady. Neplnění zákonem stanovených povinností je
příslušnými orgány posuzováno a postihováno jako správní delikt.
Při státním dozoru nad průběhem zdokonalování odborné způsobilosti řidičů kontrolní
orgány vycházejí z místního zjištění a z podkladů předložených při kontrole školícím
střediskem, jimiž školící středisko dokladuje plnění uložených povinností. Předkládanými
doklady jsou zejména oznámení o konání školení spolu se seznamy účastníků školení,
evidence o výuce a výcviku, doklady prokazující zajištění výukových prostor,
výcvikových vozidel a lektorů.
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Evidence o uskutečněné výuce a výcviku by měla minimálně obsahovat:
1. Identifikaci školícího střediska - prokázání splnění povinnosti podle § 49 odst. 1
zákona č. 247/2000 Sb., tj. provádění výuky a výcviku akreditovaným školícím
střediskem.
2. Obsah a rozsah výuky - prokázání splnění povinnosti uložené podle § 51 odst. 1
písm. a) zákona č. 247/2000 Sb., tj. povinnost provádět výcvik v souladu s plánem
výuky a výcviku.
3. Datum a místo konání výuky a výcviku - prokázání splnění povinností uložené
podle § 51 odst. 1 písm. a) a h) zákona č. 247/2000 Sb., tj. povinnost provádět
výuku a výcvik podle plánu, povinnost předem oznámit konání školení.
4. Přehled lektorů provádějících výuku a výcvik - prokázání splnění povinnosti
uložené podle § 51 odst. 1 písm. b) zákona č. 247/2000 Sb., tj. povinnost provádět
výuku a výcvik prostřednictvím odborně způsobilých osob.
5. Přehled užitých výcvikových vozidel - prokázání splnění povinnosti uložené podle
§ 51 odst. 1 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., tj. povinnost provádět výcvik
výhradně prostřednictvím výcvikových vozidel. Tento údaj bude nadbytečný
v případě pravidelného školení, kde praktický výcvik neprobíhá.
6. Seznam účastníků kurzu se záznamem o účasti na výuce a výcviku - prokázání
povinností podle § 51 odst. 1 písm. h), § 51 odst. 3 a § 52a zákona č. 247/2000 Sb.,
tj. povinnost předem oznámit konání školení, povinnost vydat po ukončení školení
potvrzení o rozsahu a obsahu absolvované výuky a výcviku, povinnost přijmout
k výuce a výcviku jen uchazeče splňující stanovené podmínky.
Evidence o uskutečněné výuce a výcviku spolu s dalšími materiály prokazujícími
provádění výuky a výcviku v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb. je třeba ve školícím
středisku ukládat minimálně po dobu 5 let po posledním provedeném zápisu.
Stanovení 5-leté archivační lhůty pro uchovávání evidence o výuce a výcviku
koresponduje s potřebou zajistit podklady o provedeném školení pro účely vydání
nového průkazu profesní způsobilosti řidiče náhradou za doklad, jehož platnost
uplynula. Tato lhůta současně odpovídá i ustanovení § 57 odst. 3 zákona č. 247/2000
Sb. určujícímu objektivní lhůtu pro odpovědnost provozovatele školícího střediska za
správní delikt.
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