
 

 

AM (15 let) 
 

mopedy, malé motorky do 45km/h 
 

11 900 Kč 

A1 (16 let)   lehké motorky do 125 cm3 a do 11 kW   11 900 Kč 

A2 (18 let)  
motorky do 35kW nebo do 0,2 kW/kg 

 
12 800 Kč 

 
Doplňovací zkouška z jízdy (5 hod. + ZK)  5 500 Kč 

A (24 let)   
motorky nad 35kW nebo nad 0,2 kW/kg 

  
13 000 Kč 

Doplňovací zkouška z jízdy (5 hod. + ZK)  5 500 Kč 

B (18 let)  
motorová vozidla do 3 500 kg, délka kurzu cca 2 měsíce 

 

15 500 Kč 

 
specifické podmínky, info na vyžádání 18 000 Kč 

B96 (18 let)   
přípojné vozidlo nad 750 kg do 4 250 kg (1 KJ+ZK)                                              

(po skupině B) 
  3 500 Kč 

BE (18 let) 
 

přípojné vozidlo nad 750 kg  (po skupině B) 
 

7 500 Kč 

C (21let)   motorová vozidla nad 3 500 kg (po skupině B)   21 900 Kč 

CE (21 let) 
 

přípojné vozidlo nad 750 kg (po skupině C) 
 

10 000 Kč 

D (24 let)   
motorová vozidla přepravující více než 8 osob (po skupině B) 

  
33 900 Kč 

motorová vozidla přepravující více než 8 osob (po skupině C) 19 500 Kč 

T (17 let)  
traktory a samojízdné pracovní stroje, délka kurzu cca 2 měsíce 

 
15 500 Kč 

 
specifické podmínky, individuální přístup 18 000 Kč 

B+T   zvýhodněný sdružený kurz traktoru s vozidlem do 3 500 kg   28 000 Kč 

 + moto 
 

motorka sdruženě k "B" nebo "T" - navýšení ceny o 11.500 Kč 

R A1 – A   rozšíření moto od 18 let        7 900 Kč  

R B,C-A2,A   rozšíření na moto od 18 let       12 800 Kč  

R B, C – T   rozšíření na traktor od 18 let       10 900 Kč  

Ceník 
Platný od 1.10.2022 

 
Ceny uvádíme konečné pro neplátce DPH. U plátců 

DPH se tato daň ke zde uvedené ceně připočítá. Ceny 

zahrnují kompletní výuku a výcvik dle příslušných 

právních předpisů.  Změna cen vyhrazena. 

 

Veškeré správní poplatky hradí žadatel přímo příslušnému obecnímu úřadu. Organizaci zkoušky řídí zkušební komisař. 


