
 
        
 
           otisk razítka autoškoly                                                                záznamy krajského úřadu 

 
 

P Ř I H L Á Š K A   K E   Z K O U Š C E 
k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku 

 
 
 
Autoškola: …………………………………..…………...………………….…………………. 

Sídlo: …………………………….…………………..……………………...………………….. 

Telefonický kontakt: ..………………………..…………………...…………………….…….. 

Zastoupená provozovatelem autoškoly: 

Jméno, příjmení, titul:…………………………...………...….……………………………… 

 
přihlašuje ke zkoušce k získání – rozšíření*)  profesního osvědčení pro učitele 

výuky a výcviku v rozsahu oprávnění: 

předmět: …………………………………………….. skup. ŘO: ……………………………... 

předmět: …………………………………………….. skup. ŘO: ……………………………... 

předmět: …………………………………………….. skup. ŘO: ……………………………... 

předmět: …………………………………………….. skup. ŘO: ……………………………... 

předmět: …………………………………………….. skup. ŘO: ……………………………... 
 

žadatele 

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

datum narození: ……………………… místo narození: ……….……………………………… 

státní občanství: ……………….. doklad totožnosti číslo: …………...………. série: ………… 

adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………..……….. 

řidičský průkaz číslo: ……………………………. skupiny (podskupiny): …………….……... 

vydán dne: ……………………………  kým: ………………….……………………………… 
 
 
 
V ……………………………….. dne ……………….     ……………………………………... 
                      Podpis provozovatele autoškoly 
*) nehodící se škrtněte

 
 



Žadatel o své osobě uvádí: 
 
Jsem držitelem profesního osvědčení číslo: …………………………………………….. 
 
v rozsahu oprávnění 

předmět: …………………………………………….. skup. ŘO: ……………………………... 

předmět: …………………………………………….. skup. ŘO: ……………………………... 

předmět: …………………………………………….. skup. ŘO: ……………………………... 

předmět: …………………………………………….. skup. ŘO: ……………………………... 

předmět: …………………………………………….. skup. ŘO: ……………………………... 

PROHLAŠUJI, že nemám soudem nebo správním orgánem uložen trest zákazu řízení 
motorových vozidel a ani v posledních třech letech mi nebyl takovýto trest uložen. 

 

V …………………………….…….  dne …..…………..      …………………….……………. 
            podpis žadatele 
___________________________________________________________________________ 
Zkouška z praktické údržby vozidla, provádění výcviku v řízení a ovládání vozidla bude 
provedena na vozidlech: 
 

na skupinu (podskupinu) ……….. typ …………….   registrační značka …………...….…… 

na skupinu (podskupinu) ……….. typ …………….   registrační značka …………...….…… 

 
Zástupce autoškoly (organizační složky státu), který bude členem komise: 

Jméno, příjmení, titul: ………………………………………………………………………….. 

Vztah k autoškole: ………………………………... 

JE – NENÍ*) držitelem profesního osvědčení učitele výuky a výcviku skupiny………………... 

___________________________________________________________________________ 

Informace: 
Po úspěšném absolvování zkoušky podá žadatel ke krajskému úřadu žádost o vydání 
profesního osvědčení, u které doloží splnění dalších podmínek následující dokumenty: 
a) kopii dokladu o ukončeném vzdělání     ANO – NE*)

      (originál se předkládá k ověření) 
b) doklad o absolvování dopravně psychologického vyšetření  ANO – NE*)

    (není nutný v případě, že žadatel je již držitelem profesního osvědčení) 
c) dokumentace o provedeném základním školení    ANO – NE*)

   (třídní kniha, záznamník o praktickém výcviku, apod.) 
d) kopii platného řidičského průkazu      ANO – NE*) 

      (originál se předkládá k ověření) 
e) výpis z EKŘ ne starší jednoho měsíce     ANO – NE*)

f) výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců     ANO – NE*)

g) kopii platného profesního osvědčení     ANO – NE*)

    (je-li žadatel držitelem) 
h) kopii registrační listiny autoškoly, která základní školení provedla ANO – NE*)


