
Kondiční jízdy 

     
B   45 minut jízdy (1 KJ)          500 Kč  

BE    45 minut jízdy s vlekem (1 KJ)          600 Kč  

C, CE, D, T   45 minut jízdy          700 Kč  

AM - A 
  45 minut jízdy          500 Kč  

  výhodný balíček 3 KJ        1 200 Kč  

      
 

  
Poplatky za opravné zkoušky 

     

PSP (testy) 
  poplatek pouze za opravné testy          300 Kč  

  výhodný balíček PSP + 2 KJ, pouze pro skupinu B, AM - A          900 Kč  

OÚV    údržba vozidla           100 Kč  

Jízda AM - A   opravná zkouška z jízdy          500 Kč  

Jízda B, BE   opravná zkouška z jízdy          500 Kč  

Jízda C, CE, D, T   opravná zkouška z jízdy          700 Kč  

          

Jiné položky 

     

Vystavení převodky   zpracovatelský poplatek za vystavení včetně vyúčtování školného          500 Kč  

Zpracovatelský 
poplatek  

  
dle VOP - vyúčtování a evidence, poplatek nezahrnuje vystavení 

převodky 
         300 Kč  

Zpracovatelský 
poplatek  

  písemné vyhotovení výukového a/nebo výcvikového plánu          900 Kč  

Převod zkoušky 
  minimálně 4 KJ + ZK (PSP) + administrativní poplatek        2 500 Kč  

  minimálně 4 KJ + ZK (JÍ) + administrativní poplatek       2 800 Kč  

Poplatek za prostoj 
dle VOP 

  za každých plánovaných 45 min. jízdy či výuky          300 Kč  

  za každou naplánovanou závěrečnou či dílčí zkoušku          500 Kč  

          

Vrácení řidičského průkazu 

     
na 1 skupinu    uvedena cena pouze za ZK *       3 500 Kč  

na 2 skupiny   uvedena cena pouze za ZK*       7 000 Kč  

na 3 skupiny   uvedena cena pouze za ZK*     10 000 Kč  

na 4 skupiny   uvedena cena pouze za ZK*     14 000 Kč  

* + počet kondičních jízd násobený cenou za 1 KJ (viz ceník), požadujeme min. 1 KJ 

          

V ceně poplatku je započítáno zapůjčení CD k teorii, v případě nutnosti lze domluvit také výuka teorie, cena dle 
dohody. 

Neomluvená nepřítomnost u zkoušky nebo zrušení blokace místa na dohodnutý termín méně než 24 hodin před 
zkouškou 500 Kč. 

     

Naše autoškola si vyhrazuje právo obsazovat přednostně zkouškové termíny 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 (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). 

 


