
Ž^DosT o PŘUETí KyÍucE AyÍcuKu
vr'plŇu.lr Žaolrnt,
ě,,,Zádám o pŤijetí k v 'uce a l"./cviku pro získání Ťidičského oprávnění skupiny vozidel:

Jsem dr.Žitelem Ťidičského oprávnění pro skupinu vozidel: ..''............číslo iidičského prukazu:

Jméno:

datum narození: ...

Státní občanství: .

o své osobě uvádím:

pi'.íimení (titul): .....

místo: ..... ... rodné číslo

doklad totoŽnosti číslo: ..... tel.:

K žádosti pŤikládám: doklad o ukončeném vzdělání (pokud.je tŤeba) e.mail:

čBsrNÉ pnoHr,ÁŠnNÍ

Čestně prohlašuji. že neisem nezprisobiljm k právním konrim, Že mi nebyl u|ožen zákaz činnosti spočívající v zákanl í.ízení
motorovych vozidel, pŤípadně' Že pominula doba stanovená pro pozbyí Ťidičského oprávnění podle zvlríštního zékonď), v piípadě
rozšíŤení Íidičského oprávnění splřuJi další podmínky k udělení ňidičského oprávnění podle zvláštního ziíkona,,, že netrpím tělesnou
nebo duševní vadou. která by mne činila nezprisobilym k Ťízení motorovfch vozidel a že všechny uvedené daie jsou pravdivé.

V ... dne .

SOUHL As Z^KoNNÉno zÁsruPCE:
( podpis žadatele)

Souhlasím s pŤiietím do vyuky a vycviku k získání í.idičského oprávnění skupiny vozidel

(podpis zákonného zástupce)

*) Potvrzení podmínky pŤijetí kvfuce a vfcviku pod|e zv|áštního právniho pŤedpisua)

Potvrzujeme, že vfše uvedenj žadatel o pŤijetí k vyuce a q/cvikuje osobou zď.azenou do vstupního školení a v této souvislosti bude

Ťídit motorová vozidlra zaŤazená do pŤíslušné skupiny vozidel.

datum: razítko organíZace:
*) pouze pro skupiny vozidel C, C+E, D a D+E

VYPLŇUJE PRovo Zov ATEL AuToŠroly

Datum podání žádosti:.....

Pozn.: ', rodné číslo - vyplřu.je žadatel v době podání žádosti o udělení iidičského oprávnění, pokud mu bylo pŤiděleno
,' 

5 94a, g l23c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách něktenj'ch zákonri (zákon o silničním provozu)
3)E 9l zákona č. 361/2000 Sb.. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někte4/ch zákonri (zákon o silničním provozu)
n)5 13 odst. l písm. b)a odst.2 zákona '24712000 Sb.. o získávání a zdokonalování odborné zpúsobilosti k iízení motorov1ích vozidel ao

změnách někte4ilch zákonŮ

v01 Vytvoreno ap|ikací WWW. prih|aska-do-autoskoly. cz



ZAZNAM
o zKouŠrncH Z oDBonruÉ zpŮsoBllosTl

Císlo testu Žadate|e:

vYPLŇUJE ZKUŠEBNÍ KoMISAŘ

PŤedpisy o provozu n^ pozemních komunikacích

Rádnv termín opakov aná zkouška

datum:

prospěl - neprospěl

razítko ZK
podpis ZK

datum opakované zkoušky a hodnocení: hodnocení prospěl:

datum:

razítko ZK
podpis ZK

ovlád áni a držbavozidla

Rádn'.i termín/ opakov aná zkouška

datum:

prospěl - neprospěl

razítko ZK 
il;i, zr

datum opakov ané zkoušky a hodnocení: hodnocení prospěl:

datum:

razítko ZK
podpis ZK

Rízení motorovÝch vozidel

RádnÝ termín- opakov aná zkouška

datum: datum opakované zkoušky a hodnocení: hodnocení prospěl:

skupina vozidel: .....

prospěl . neprospě|

datum:

razítko ZK
podpis ZK

skupina vozidel: .....

prospěl - neprospěl

skupina vozidel: ......

prospěl - neprospěl

razítko ZK
podpis ZK

Zadzte| splnil podmínky odborné zprisobilosti k Ťízení motoroqfch vozidel zzÍazenjch do skupiny

omezení t'.i dičského oprávnění :

(datum ukončení zkoušek) io"o'.; il;;il" komisaŤe)
razítko obecního riŤadu obcc

s rozšíňenou ptisobností
razítko ZK


