JAK ZÍSKAT ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ?

Chcete jezdit autem nebo na motorce? Nemůžete se dočkat až budete mít narozeniny a splníte věk pro
„řidičák“? Chcete získat novou práci a při pohovoru se Vás zeptali: „Máte řidičský průkaz?“ Jste
okolnostmi donuceni jezdit autem do práce a po mnoha hodinách úvah a rozmýšlení jste se rozhodli?
A řekli jste si: „Chci získat řidičský průkaz!“

Zde je krátký návod, jak na to.
1) Vyplníte „Žádost o přijetí k výuce a výcviku“. Všechny údaje se musí shodovat s údaji
uvedenými v občanském průkazu. Nezapomeňte uvést také své telefonní číslo a nezapomeňte žádost
podepsat. U žadatelů mladších 18 let musí být žádost podepsána zákonným zástupcem, navíc u
žadatelů mladších 15 let musí být podpis zákonného zástupce úředně ověřen, např. u notáře.
2) Dále vyplníte „Posudek o zdravotní způsobilosti“.
Oba tiskopisy si můžete vyzvednout na našich pobočkách autoškoly Bertík v Přerově nebo v
Olomouci v úředních hodinách nebo si je stáhnete na našich internetových stránkách. U žádosti o
přijetí k výuce a výcviku je nutné vytisknout obě stany na jeden list.
3) S posudkem o zdravotní způsobilosti půjdete ke svému praktickému lékaři pro potvrzení, že jste
zdravotně způsobilí řídit motorová vozidla.
Nezapomeňte na skupinu řidičského oprávnění:
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Motocykly do 50 cm3 nebo s elektromotorem do 4 kW
Tříkolky do 50 cm3 nebo u jiných motorů do 4 kW
Čtyřkolky do 350 kg se zážehovým motorem do 50 cm3 nebo
jiným motorem do 4 kW
Motocykly do 125 cm3 a výkonem do 11 kW
Tříkolky s výkonem do 15 kW
Motocykly o výkonu do 35 kW
Motocykly bez omezení výkonu
Tříkolky s výkonem převyšujícím 15 kW
Minimálně 2 roky držitelem A2
Osobní automobily do 3500 kg

Jízdní souprava do 3500 kg (vozík max. 750 kg)
Jízdní souprava do 4250 kg (vozík do 750 kg) – tzv.
rozšířený rozsah B
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Jízdní souprava B + vozík do 3500 kg
Nákladní automobily s výjimkou traktorů
Pouze k řízení vozidel Ministerstva vnitra používaných Policií
České republiky, Vězeňské služby České republiky, ozbrojených
sil České republiky, obecní policie, Hasičského záchranného
sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních
orgánů nebo při zkušební jízdě v souvislosti s opravou nebo
údržbou vozidel
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Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní
způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v
rozšířeném rozsahu
Jízdní souprava C + vlek nad 750 kg
Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní
způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v
rozšířeném rozsahu
Autobusy
Pouze k řízení vozidel Ministerstva vnitra používaných Policií
České republiky, Vězeňské služby České republiky, ozbrojených
sil České republiky, obecní policie, Hasičského záchranného
sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních
orgánů nebo při zkušební jízdě v souvislosti s opravou nebo
údržbou vozidel
Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní
způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v
rozšířeném rozsahu
Pouze k řízení vozidel v rámci vstupního školení profesní
způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v
základním rozsahu

4) Oba vyplněné tiskopisy nám v úředních hodinách donesete a my Vám oznámíme, který den začíná
kurz, pokud to nebude již vyvěšeno na webu.
5) Na první vyučovací hodině Vás podrobně seznámíme s průběhem celého výcviku, jakým způsobem
bude probíhat teoretická výuka i praktický výcvik, dostanete od nás zcela novou učebnici, průkazku
žadatele pro evidenci praktického výcviku, společně naplánujeme první jízdy tak, aby Vám to časově
vyhovovalo a domluvíme se na úhradě školného opět tak, aby Vám to vyhovovalo.
6) Po ukončení výuky a výcviku Vás přihlásíme na příslušném odboru Magistrátu města Přerova nebo
Magistrátu města Olomouce ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí (u motocyklů a osobního automobilu):
1) zkouška z předpisů o provozu na pozemních a zdravotní přípravy - elektronickým testem
2) zkouška z praktické jízdy
Závěrečná zkouška u nákladního automobilu a autobusu má navíc třetí část, a to ústní zkoušku
z ovládání a údržby.
7) Po úspěšném složení zkoušky si na příslušném Magistrátu vyplníte žádost o vydání řidičského
průkazu, kterou doložíte fotografií a již výše zmíněným posudkem o zdravotní způsobilosti.
8) Po cca 15 dnech obdržíte vytouženou a zaslouženou plastovou kartičku – ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ.

