
 
 
 
        
 

                                                                záznamy krajského úřadu 
 
 

Ž Á D O S T  O  V Y D Á N Í 
profesního osvědčení učitele výuky a výcviku 

 
 
 
Údaje o žadateli: 

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

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

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

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

obec s rozšířenou působností: ..…………......……………………………………………..……….. 

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

vydán dne: ……………………………  kým: …..........……………….……………………………… 
 

 
Žádám o vydání 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: ……………………………... 
 
a současně dokládám splnění podmínek pro držení profesního osvědčení podle §21 odst. 2 zákona 
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 
a o změnách některých zákonů, doložením stanovených náležitostí uvedených na druhé straně této 
žádosti. 
 

Záznam o vydání profesního osvědčení 

Rozsah profesního osvědčení  

Vydáno profesního osvědčení číslo  

Ze dne  

Profesní osvědčení převzal dne: Podpis 

 



 
 
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.  
Pravdivost mnou vyplněných údajů potvrzuji podpisem 

 

 

V …………………………….…….  dne ……..………..         …………………….……………... 
            podpis žadatele 
 
 
K žádosti přikládám následující dokumenty: 
 
a) kopii dokladu o ukončeném vzdělání     ANO – NE*)

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*)

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*)

 
 

 

 

 

Údaje z předložených dokladů ověřeny:      razítko        ..................................................... 
                  podpis 

 

 

 
*)nehodící škrtněte 


