
DATEL

Žaaam o předvedení ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Jsem džitelem řidičského oprávnění skupiny (podskupiny):,............,.,

Žaaam o přezkoušení na skupinu řidičského oprávnění: . ..... . Řp e.

o své osobě uvádím:

Jméno: .. přtjmení(titul):

datum narození: místo: ., rodné číslo *)

PROHLAŠUJ!, že nemám uložený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozid el a že netrpím
tělesnou nebo duševnívadou, která by mne činila neschopným k řízení motorových vozidel.

dne
(podpis žadatele)

Razítko autoškoly, která předvádí ke zkoušce: (evidenční číslo)

žÁoosr o pŘEzKoušENí z oosoRNÉ způsoBllosTl K Řízeruí
MOTOROVÝCH VOZIDEL

*) rodné číslo - vyplňuje žadatel v době podánížádosti o přezkoušeníodborné způsobilosti
**) nehodící se škrtněte

Y V PR|PADE NOVE VYUKY NEBO VYCV|KU DLE § 45 odst.2

Datum ukončení nové výuky / výcviku předmětu PPK/OUV/P.;*x):

Datum ukončení nové výuky / výcviku předmětu PPK/OÚV/r.1**):

(razítko autoškoly)

Poučení žadate!e:
§ 45 odst. 2 zák. é.24712000 Sb: Jestliže řidič při přezkoušení z odborné způsobilosti neprospěl, může zkoušku
opakovat pouze jednou. Opakovaná zkouška mŮže být provedena nejdříve za pět pracovníclt dnů. Neuspěje-li
řidič pro opakované zkoušce, musíse podrobit nové výuce nebo výcviku z předmětu, ve kterém neprospbl.-

§ 45 odst. 3 zák. é.24712000 Sb: Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po ukončení nové výuky nebo výcviku
z některého předmětu je řidič povinen složit ve lhůtě šesti měsíců ode dne konání první zkoušky při přezkoušení
z odborné způsobilosti; jinak se musí podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu.



ZAzNAM
o zKoušt<Áctt z oDBonrvÉ způsoBllosTl

číslo testrr žadatele:

Předpisy o proyozu na pozemních komunikacích

Řádný termín Opakovaná zkorrška

datun:

prospěl - neprospěl

razitkozk

daturn opakovarré zkoušky a hodnoceni: hodnocení prospěl:

daturn:

razitko zk

ovládání a údržba vozidla

YYPLŘJJE ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ
Evidenční čislo protokolu

Žadatet splnil podmínky odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny

Onrezení řitličského oprár.něni:

(daturnukončení zkoušek) razitkoZK razítko obecnílro úřadu obce (podpis zkušebrrího komisaic)
s rozšířenou pťrsobností

Řádný tennín Opakovaná zkouška

dafunr:

prospěl - neprospěl

raziIkoZK

dafuln opakované zkoušky a hodnocení: hodnocení prospěl:

dantnr:

razítko zk

Řizerrí motoroťch vozidel

Řádný tennirr Opakovaná zkouška

datum: daturn opakovarré zkoušky a hodnocení: hodnoceni prospěl:

shr-rpina vozidel:

prospěl - neprospěl

datum:

razitkcr zk

sktrpfura vozidel:

prospěI - neprospěl

sla,rpina vtrzidel: ......,...,......,...

prospěl - neprospěl

raziíko zk


