ZADOST O PRIJETl K V Y U C E A VYCVIKU
VYPLNUJE ZADATEL
Zadam o pfijeti k vyuce a vycviku pro ziskani fidicskeho opravneni skupiny vozidel:
Jsem drzitelem fidicskeho opravneni pro skupinu vozidel:

cislo fidicskeho prukazu:

O sve osobe uvadim:
Jmeno:

pfijmeni (titul):

datum narozeni:

misto:

statni obcanstvi:

doklad totoznosti cislo:

rodne cislo

1)

tel.:

adresa bydliste:

'..

PSC:

obecni ufad obce s rozsifenou pusobnosti pfislusny podle adresy bydliste:
K zadosti pfikladam: doklad o ukoncenem vzdelani (pokud je tfeba)
CESTNE PROHLASENi
Cestne prohlasuji, ze nejsem nezpusobilym k pravnim ukonum, ze mi nebyl ulozen zakaz cinnosti spocivajici
v zakazu fizeni motorovych vozidel, pfipadne, ze pominula doba stanovena pro pozbyti fidicskeho opravneni podle
zvlastniho zakona , v pfipade rozsifeni fidicskeho opravneni splnuji dalsi podminky k udeleni fidicskeho opravneni
podle zvlastniho zakona , ze netrpim telesnou nebo dusevni vadou, ktera by mne cinila nezpusobilym k fizeni
motorovych vozidel a ze vsechny uvedene udaje jsou pravdive.
2)

V

dne
(podpis zadatele)

SOUHLAS ZAKONNEHO ZASTUPCE:
Souhlasim s pfijetim do vyuky a vycviku k ziskani fidicskeho opravneni skupiny vozidel

(podpis zakonneho zastupce)

*) Potvrzeni podminky pfijeti k vyuce a vycviku podle zvlastniho pravniho pfedpisu '
4

Potvrzujeme, ze vyse uvedeny zadatel o pfijeti k vyuce a vycviku je osobou zafazenou do vstupniho skoleni a v teto
souvislosti bude fidit motorova vozidla zafazena do pfislusne skupiny vozidel.

datum:

razitko organizace:

podpis:...

*) pouze pro skupiny vozidel C, C+E, D a D+E

VYPLNUJE PROVOZOVATEL AUTOSKOLY
Datum podani zadosti:

Datum zahajeni vyuky a vycviku:

(razitko provozovny)

(evidencni cislo)

Datum ukonceni vyuky a vycviku:
Pozn.:

rodne cislo - vyplnuje zadatel v dobe podani zadosti o udeleni fidicskeho opravneni, pokud mu bylo pfideleno
§ 94a, § 123c zakona c. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zmenach nekterych zakonu
(zakon o silnicnim provozu)
' § 91 zakona c. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zmenach nekterych zakonu (zakon
o silnicnim provozu)
§ 13 odst. 1 pism. b) a odst. 2 zakona c. 247/2000 Sb., o ziskavani a zdokonalovani odborne zpusobilosti
k fizeni motorovych vozidel a o zmenach nekterych zakonu

1)

2)

4)

Autoskola? Pohodlne! -www.schroter.cz

ZAZNAM
o

ZKOUSKACH Z ODBORNE

ZPOSOBILOSTI

Cislo testu zadatele:

VYPLNUJE ZKUSEBNI KOMISAR

Evidencni cislo protokolu

Pfedpisy o provozu na pozemnich komunikacich
Radny termin
datum:

Opakovana zkouska
datum opakovane zkousky a hodnoceni: hodnoceni prospel:
datum:

prospel - neprospel

razitko ZK

razitko ZK

podpis ZK

podpis ZK
Ovladani a udrzba vozidla
Radny termin
datum:

Opakovana zkouska
datum opakovane zkousky a hodnoceni:

hodnoceni prospel:
datum:

prospel - neprospel

razitko ZK

ra7itkr> 7K

podpis ZK

podpis ZK
Rizeni motorovych vozidel

Radny termin
datum:

Opakovana zkouska
datum opakovane zkousky a hodnoceni:

skupina vozidel:

hodnoceni prospel:
datum:

prospel - neprospel
skupina vozidel:
prospel - neprospel
skupina vozidel:
prospel - neprospel
razitko ZK

razitko ZK

podpis ZK

podpis ZK

Zadatel splnil podminky odborne zpusobilosti k rizeni motorovych vozidel zarazenych do skupiny
vozidel:
Omezeni fidicskeho opravneni:

(datum ukonceni zkousek)

razitko ZK

razitko obecniho ufadu obce
s rozsifenou pusobnosti

(podpis zkusebniho komisafe)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
[zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a
vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů]

Identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb, jehož jménem se posudek vydává

Název: …………………………………………………………….Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: ………………………….
Adresa sídla nebo místa podnikání:…………………………………………………………………………………………………...
Posuzovaná osoba

Jméno, případně jména, a příjmení posuzované osoby: ..……………………………………………………………………………
Datum narození .............…………………………..

Průkaz totožnosti - číslo: 1)…...……………...................................................

Adresa obvyklého bydliště na území České Republiky: …………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………......
Posuzovaná osoba je podle přílohy č.3 vyhlášky zařazena do:
skupiny 1
-žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupiny A,B,B+E a AM a podskupiny A1 a B1 (§81 zákona č.361/2000 Sb.)
skupiny 2
-řidiči, kteří řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u nichž je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným
v pracovní smlouvě,
-řidiči vozidla, kteří při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívají zvláštního výstražného světla modré
barvy případně doplněného o zvláštní zvukové znamení,
-řidiči, u kterých je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,
-žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupiny C,C+E,D,D+E a T a podskupiny C1,C1+E,D1 a D1+E (§ 81 zákona č.361/2000 Sb.)

Druh lékařské prohlídky, které se podle zákona posuzovaná osoba podrobila:

vstupní

pravidelná

Dopravně psychologické vyšetření podle § 87a zákona bylo provedeno:
nebylo provedeno
bylo provedeno v roce: …………….
Hodnocení zdravotní způsobilosti:
Posuzovaná osoba

je zdravotně způsobilá2) pro skupinu řidičského oprávnění ...……………………………………….
není zdravotně způsobilá 2) pro skupinu řidičského oprávnění ……………………………………....
je zdravotně způsobilá s podmínkou2),3) pro skupinu řidičského oprávnění…………….………..….

Datum ukončení platnosti posudku: 4) ……………………………………

Datum vydání posudku: ……….…………………..............

………………………………………………………..
Jméno, popřípadě jména, příjmení, podpis lékaře
otisk razítka poskytovatele zdravotních služeb

Poučení:
Proti tomuto posudku je možno do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli zdravotních služeb, který posudek
vydal. Osoba, které uplatněním posudku vznikají práva nebo povinnosti a které byl posudek předán posuzovanou osobou, může návrh na přezkoumání lékařského posudku
podat do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání, a to poskytovateli uvedenému ve větě první. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z
jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou5).

_____________________________________________
1) Občanský průkaz, u cizinců cestovní doklad; lze uvést i jiný doklad prokazující totožnost jeho držitele.
2) Nehodící se škrtněte.
3) Uvede se podmínka, která podmiňuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel (například nezbytný zdravotnický prostředek, technická úprava motorového vozidla nebo jiné
omezení, podrobení se odbornému vyšetření podmiňujícím zdravotní způsobilost a tím i platnost posudku).
4) Vyplní se v případech stanovených v § 4 odst. 2 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
5) § 46 odst. 1 a 3 zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

