OSTATNÍ CENY KURZŮ
společností Autoškola Třebíč spol. s r.o., AŠ Vostrý s.r.o.,
Autoškola Vostrý, s.r.o., Autoškola Kollárova 50 s.r.o.
pro provozovnu v Třebíči
Ceník je platný od 23. 3. 2022
Cena v Kč
Druh výcviku
RA1-A

Poznámky

Jízdy

R – rozšíření ze skupiny A1 na A

7

A2 -18 let

motocykl s výkonem do 35 kW

13

A – 24 let

motocykl s výkonem více než 35 kW

13

R B, C –T

traktor

(nejsme plátci
DPH)

7 900 IN.
(doplňovací zkouška z jízdy
5500,- Kč, 5hod.+ZK)
(doplňovací zkouška z jízdy
5500,- Kč, 5hod.+ ZK)

12 800
13 000

10

9 500 IN.

RB-C - nákladní

18

21 700 IN.

RB-D - autobus

30

33 900

RC-D - autobus

14

19 500

RB-BE (vlek za B)

8

7000 IN.

B96 (4250 kg max.)

1

RC-CE (vlek za C)

8

Kondiční jízdy
B / BE s vlekem

1KJ + ZK

3200 IN.
10 000 IN.

Ceny uvádíme za každých 45 minut jízdy:
400,- Kč

C, CE, D, T

700,- Kč

AM-A

400,-Kč

/ 500,- Kč s vlekem
(výhodný balíček 3 KJ: 1000 Kč)

Opravné zkoušky
PSP (testy)

300 Kč nebo *

OÚV (údržba vozidla)

100 Kč

Jízda AM - A

500 Kč

Jízda B, BE

500 Kč

Jízda C, CE, D, T

700 Kč

* balíček PSP + 2 KJ: 900,- Kč

- lze využít pouze pro sk. B, AM-A

Jiné položky
Zpracovatelský poplatek
za vystavení převodky

500 Kč

převodka včetně vyúčtování školného

Zpracovatelský poplatek

300 Kč

dle platných VOP (vyúčtování, evidence, tento poplatek nezahrnuje
vystavení převodky)

Zpracovatelský poplatek

900 Kč

písemné vyhotovení výukového a/nebo výcvikového plánu

Doplňovací výcvik „B“ –
převod zkoušky

200 Kč +minimálně 4KJ + ZK (administrativní poplatek, ZK, min. 4 KJ + ostatní dle dohody)

Poplatek za prostoj

A) 300 Kč za každých
naplánovaných 45 minut
výuky či jízdy;
B) 500 Kč za naplánované
závěrečné zkoušky či dílčí
zkoušky

dle platných VOP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.autoskola-trebic.cz

Vrácení řidičského průkazu (ŘP)
Naše autoškola si vyhrazuje právo obsazovat přednostně zkouškové termíny žáky z běžných kurzů
autoškoly. Žadatel o vrácení ŘP bude zařazen ke zkoušce dle volného místa v seznamu termínů.
Upozorňujeme, že žadateli o vrácení ŘP nebude blokován termín zkoušky dříve, dokud autoškole
nepředloží tyto dokumenty:
kopie rozhodnutí úřadu o ukončení trestu (u zákazu řízení)
originál aktuálního výpisu z karty řidiče – nutno požádat na odboru dopravy
žádost o přijetí k výuce a výcviku s aktuálním lékařským posudkem (+ vybavené psychotesty) –
formuláře předá autoškola nebo jsou ke stažení v sekci „Přihlášení do kurzů autoškoly“

1/Administrativní poplatek autoškoly za tzv. vrácení ŘP:
na jednu skupinu včetně ZK

3.200,-Kč

na dvě skupiny včetně ZK

7.000,-Kč

na tři skupiny včetně ZK

10.000,- Kč

na čtyři skupiny včetně ZK

14.000,- Kč

+ počet kondičních jízd násobený cenou za 1 KJ (viz ceník)

+ (X * cena KJ)

V ceně poplatku je započítáno zapůjčení CD k teorii, v případě nutnosti lze
domluvit také lekce z teorie – cenu za výuku teorie určí vedoucí autoškoly.
Neomluvená nepřítomnost u zkoušky nebo zrušení blokace místa na dohodnutý
termín zkoušky, kdy je zrušení blokace požadováno žadatelem o ZK méně jak 24
hodin před dohodnutým termínem zkoušky.

500,- Kč

SPRÁVNÍ POPLATKY ZA ZKOUŠKU NA OBECNÍM ÚŘADU (kurzy, vrácení ŘP):
Veškeré správní poplatky hradí žadatel přímo příslušnému obecnímu úřadu. Organizaci zkoušky řídí zkušební
komisař - zaměstnanec obecního úřadu.

2/Výše poplatků, které zaplatíte za zkoušku obecnímu úřadu (nejsou součástí služeb autoškoly):

První řádná zkouška z odborné způsobilosti

700,-Kč

Opravná zkouška z praktické jízdy

400,-Kč

Opravná zkouška z ovládání a údržby vozidel

200,-Kč

Opravná zkouška z předpisů o provozu

100,-Kč

Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy se provádí pomocí výpočetní
techniky. 1x test na PC, max. 30 minut.
Tuto zkoušku úspěšně splní ten, kdo dosáhne minimálně 43 bodů z 50 možných bodů. Zkouška z praktické jízdy
nejméně 30 - 40 minut dle skupiny ŘO, zkouška z OÚV je pouze u skupin C, CE, D, DE.
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