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: ..........

0 své osobě uvádím:
Jméno:
datum

příjmení

narození:

....

místo:

státní občanství

rodné číslo `)

doklad totožnosti číslo:

psČ

adresa
obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle adresy

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 spočivající

::i:,:taní#:Íšzt:#:ma::,:r:on:a#B|?áž3ez;;::ií#?:ědi:č:s:k:é:ho::##aš:,;:i,:síi:d:a\?k:!ro:drů;ůo#!tíčd:Íi,Š:ns,::!:čůs:k:erbií,n:ěpnrká%:i:
motorových vozidel a že všechny uvedené Údaje jsou pravdivé.

dne
(podpis Žadatele)
SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:
Souhlasím s přijetím do výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění skupiny vozjdel

(podpis zákonného zástupce)

Pozn.: `) 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

!řškg°inz°áů:nn!ánčí.m38:9ž88:)sb.,oprovozunapozemníchkomunikacíchaozměnáchněkterýchzákonů(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 řizení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
Autoškola? Pohodlně! -w\^/w schroter cz

ZÁZNAM
0 ZKOUŠKÁCH Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTl
Číslo testu Žadatele:

VYPLŇUJE ZKUŠEBNí KOIvllsAŘ

Evidenční číslo protokolu

Předpisy o provozu na pozemních komunikacích
Řádný termín

datum:prospěl - neprospělrazítkoZK

Opakovaná zkouška
datum opakované zkoušky a hodnocehí:

hodnocení prospěl:
datum:razítko ZK

podpis ZK

podpis ZK

Ovládáni a údržba vozidla
Opakovaná zkouška

Řádný termín

datum:prospěl - neprospělrazítkoZK

datum opakované zkoušky a hodnocení:

hodnocení prospěl:
datum:razitko ZK

podpis ZK

podpis ZK

Řízení motorových vozidel
Opakovaná zkouška

Řádný termín

datum opakované zkoušky a hodnocení:

datum:

skupina vozidel: ..prospě[-neprospěl

hodnocení prospěl:
datum:razítko ZK

skupina vozidel: ..prospěl-neprospěl

skupina vozidel: ..prospěl-neprospěl

razítko ZK

podpis ZK

podpis ZK

Žadatel splnil podmínky odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny
vozidel
Omezení řidičského

(datum ukončení zkoušek)

razítko zK

razitko obecního úřadu obce
s rozšířenou Důsobnosti

(podpis zkušebního komisaře)

