
ŽÁDOST O PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU

Pozn.:  1) rodné číslo – vyplňuje žadatel v době podání žádosti o udělení řidičského oprávnění, pokud mu bylo přiděleno
    2) § 94a, §123c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

3) § 91 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
4) § 13 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o 

               změnách některých zákonů

VYPLŇUJE  ŽADATEL

Žádám o přijetí k výuce a výcviku pro získání řidičského oprávnění skupiny vozidel: …….......................................................

Jsem držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel: …....................................číslo řidičského průkazu: ........................ 

O své osobě uvádím:

Jméno: ......................................................      příjmení (titul): ....................................................................................................

datum narození: ........................................      místo: .................................... rodné číslo 1) ........................................................

státní občanství: .......................................      doklad totožnosti číslo: ......................................  tel.: .........................................   

adresa bydliště: .............................................................................................................................PSČ: ...................................... 

obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle adresy bydliště: ................................................................................  

K žádosti přikládám: doklad o ukončeném vzdělání (pokud je třeba)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že nejsem nezpůsobilým k právním úkonům, že mi nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení 
motorových vozidel, případně, že pominula doba stanovená pro pozbytí řidičského oprávnění podle zvláštního zákona2), v případě 
rozšíření řidičského oprávnění splňuji další podmínky k udělení řidičského oprávnění podle zvláštního zákona 3), že netrpím tělesnou 
nebo duševní vadou, která by mne činila nezpůsobilým k řízení motorových vozidel a že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. 

V ..................................................        dne ................................        ................................................................
( podpis žadatele)

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

Souhlasím s přijetím do výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění skupiny vozidel ..........................................................

...............................................................................
(podpis zákonného zástupce)        

*) Potvrzení podmínky přijetí k výuce a výcviku podle zvláštního právního předpisu4)

Potvrzujeme, že výše uvedený žadatel o přijetí k výuce a výcviku je osobou zařazenou do vstupního školení a v této souvislosti bude 

řídit motorová vozidla zařazená do příslušné skupiny vozidel.

datum: ..................................    razítko organizace: podpis :.................................................
*) pouze pro skupiny vozidel C, C+E, D a D+E

VYPLŇUJE PROVOZOVATEL AUTOŠKOLY

Datum podání žádosti:............................................ Datum zahájení výuky výcviku: ……….....................................

.............................................................. ………....................................   
           (razítko provozovny) (evidenční číslo)                

            Datum ukončení výuky a výcviku: ........................................

Vytvořeno aplikací www.prihlaska-do-autoskoly.czv02

e-mail: ..............................................................

Nová výuka dle § 39 odst. 2 písm. a) zahájena dne ......................, ukončena dne ......................
Nová výuka dle § 39 odst. 2 písm. b) zahájena dne ......................, ukončena dne ......................
Nový výcvik dle § 39 odst. 2 písm. c) zahájen dne ......................, ukončen dne ......................

Přihláška-do-autoškoly.cz
TIP
Přihlášku po vyplnění vytiskněte oboustranně (na jeden list papíru). Pokud Vám ještě nebylo 18 let, nechte podepsat rodičem. Nezapomeňte ještě na vyplnění lékařského posudku (2. formulář, se kterým nejprve musíte zajít ke svému praktickému lékaři). Přihlášku můžete jednoduše vyplnit i on-line na www.prihlaska-do-autoskoly.cz

Peta
Lístek s poznámkou
Marked nastavil Peta

Přihláška-do-autoškoly.cz
Seznam skupin řidičského oprávnění
AM = malý motocykl nebo moped (do 45 km/hod.)A1 = motocykl do objemu 125 ccm a do výkonu 11 kWA2 = motocykl do výkonu 35 kWA = motocykl bez omezení výkonuBa = osobní automobil (omezení na aut. převodovku)B = osobní automobilB1 = tříkolová a čtyřkolová malá vozidlaB96 = osobní automobil s přívěsem (souprava od 3500 do 4250 kg)BE = osobní automobil s přívěsemC = nákladní automobilC1 = nákladní automobil od 3500 kg do 7500 kgCE = nákladní automobil s přívěsemC1E = C1 s přívěsem nad 750 kgD = autobusD1 = malý autobus do 16+1 osobDE = autobus s přívěsemD1E = malý autobus do 16+1 osob s přívěsem nad 750 kgT = traktor

http://www.prihlaska-do-autoskoly.cz/prihlaska-do-autoskoly-online.php?utm_source=prihlaska-pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf-zadost-v01


ZÁZNAM
O ZKOUŠKÁCH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

                                                                                                                                                   

VYPLŇUJE ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ 

Předpisy o provozu na pozemních komunikacích

Řádný termín Opakovaná zkouška
datum: 

prospěl – neprospěl

razítko ZK           ...………………
podpis ZK 

datum opakované zkoušky a hodnocení: hodnocení prospěl:
datum:

razítko ZK …..……………
podpis ZK

Ovládání a údržba vozidla
Řádný termín Opakovaná zkouška

datum: 

prospěl – neprospěl

razítko ZK             ..………………
podpis ZK  

datum opakované zkoušky a hodnocení: hodnocení prospěl:
datum: 

razítko ZK .........................
podpis ZK

Řízení motorových vozidel
Řádný termín Opakovaná zkouška

datum: datum opakované zkoušky a hodnocení: hodnocení prospěl:

skupina vozidel: ............................

prospěl – neprospěl

datum: 

razítko ZK …………….               
podpis ZK

skupina vozidel: ............................

prospěl – neprospěl

skupina vozidel: ............................

prospěl – neprospěl

razítko ZK             ..........................
podpis ZK   

Evidenční číslo protokolu …….............................................

Číslo testu žadatele:

   Žadatel splnil podmínky odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny
   vozidel:.........................................................................................................................................................

   Omezení řidičského oprávnění: ……………………………………………………………………………………………………..

   ……………………………….                                                                                              …..………………………………….
    (datum ukončení zkoušek)                                                                                                       (podpis zkušebního komisaře)

        razítko ZK       razítko obecního úřadu obce           
         s rozšířenou působností

Přihláška-do-autoškoly.cz
TIP
Na druhé stránce naštěstí už nic vyplňovat nemusíte. Jen si dejte pozor, abyste ji vytiskli na jeden list papíru společně s první stranou (přes oboustranný tisk nebo dotisknout ručně).
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