Informace pro žadatele o zkoušku odborné způsobilosti
dopravce



Zkouška se skládá ze dvou samostatných částí.
V první části žadatel absolvuje TEST na počítači, skládající se z osmi předmětů, tak jak
byly
uvedeny
v zaslané
pozvánce.
Předměty
A,C,F,G
obsahují
10 otázek hodnocených 2 body. Předměty B,D,E,H obsahují 5 otázek hodnocených 1
bodem. Celkově test obsahuje 60 otázek, za něž lze získat 100 bodů.
 Časový limit stanovený pro celou testovou část je 120 minut, a během tohoto času může
žadatel libovolně opravovat dosud vybrané odpovědi. Po zodpovězení otázky (kliknutí na
vybranou odpověď), se test posune automaticky na další otázku. Pokud žadatel na
všechny otázky, ze všech osmi předmětů odpoví, může první část zkoušky (test) ukončit i
před vypršením stanoveného časového limitu.
 Celý test je nutné vypracovat minimálně s 50% úspěšností, tj. je nutné získat
nejméně 50 bodů.
 V druhé části žadatel absolvuje papírovou ručně psanou PŘÍPADOVOU STUDII, nebo
může případovou studii psát na PC v programu WORD.
Případová studie obsahuje zadání vstupních údajů o dopravci i návrh na požadovanou
přepravu zboží, resp. osob. Žadatel je nasměrován podpůrnými otázkami a dalšími
styčnými body k předpokládaným odpovědím. Případová studie je rozdělena do pěti,
vzájemně provázaných bloků. Žadatel za případovou studii může získat též až 100 bodů,
přičemž i v této druhé časti, musí dosáhnout nejméně 50% úspěšnosti (min. 50 bodů).
 Čas, určený pro absolvování případové studie je stanoven na 120 minut. (dvě hodiny)
 K úspěšnému absolvování celé zkoušky je však nutné dosáhnout v součtu procentního
bodování za obě části minimálně 60% úspěšnost!!!
 Žadatel má v průběhu zkoušky právo na čerpání přestávky na odpočinek v max. délce 30
minut. Přestávku je možné čerpat teprve až po absolvování celé první části zkoušky
(počítačového testu), ale ještě před započetím druhé části zkoušky, tedy před případovou
studií.
Čerpání přestávky na odpočinek v průběhu neukončené testové části NENÍ PŘÍPUSTNÉ.
Čerpání přestávky v průběhu absolvování případové studie též NENÍ PŘÍPUSTNÉ.
 Během zkoušky jsou zakázány jakékoliv písemné pomůcky a nápovědy! Přípustná je
pouze kalkulačka. Použití mobilních telefonů nebo jiných elektronických či digitálních
zařízení je ZAKÁZÁNO, a žadatel o zkoušku je povinen si mobilní telefon před
započetím zkoušky vypnout, nebo alespoň zcela ztlumit zvonění!
 Vyhodnocení případové studie bude provedeno v termínu jednoho týdne a žadateli bude
jeho celková úspěšnost u zkoušky sdělena na telefonním čísle uvedeném v hlavičce jeho
písemné pozvánky.
 Za vydání osvědčení pro každý druh dopravy (nákladní, resp. osobní), bude při jeho
převzetí vybrán správní poplatek 1.000 Kč.

