
Čestné prohlášení 

 

 

žadatel o řidičské oprávnění: 

 

……………………………………/jméno a příjmení/ 

 

……………………………………/datum narození/ 

 

…………………………………………………………………………/bydliště/ 

 

 

tímto čestně prohlašuji, že jsem byl provozovatelem autoškoly Žmolík panem Pavlem 

Žmolíkem před započetím výuky seznámen s částí druhou zákona č. 48/2016 Sb., kterým byl 

novelizován zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel (dále jen „zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k 

řízení motorových vozidel“).  

 

V důsledku výše uvedené novelizace zákona o získávání a zdokonalování odborné 

způsobilosti k řízení motorových vozidel je stanoveno, že: 
 

k získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A prováděném v provozu na 

pozemních komunikacích lze jako výcvikové vozidlo použít motocykl, který není vybaven 

dvojím řízením ani dvojím zařízením umožňujícím ovládání spojky a provozní brzdy. V 

takovém případě musí být žadatel o získání řidičského oprávnění doprovázen učitelem 

výcviku na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném osobním automobilu a 

komunikace mezi učitelem a žadatelem musí být zajištěna pomocí elektronického zařízení 

umožňujícího komunikaci učitele s žákem.  
 

a dále  
 

U zkoušky k získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A jede žadatel sám 

na výcvikovém motocyklu, který nemusí být vybaven dvojím řízením ani dvojím zařízením 

umožňujícím ovládání spojky a provozní brzdy, a zkušební komisař jede za žadatelem na 

doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu řízeném učitelem výcviku. 

Pokyny dává žadateli zkušební komisař pomocí elektronického zařízení umožňujícího 

komunikaci s žákem; při jízdě v doprovodném automobilu může dávat pokyny 

prostřednictvím učitele výcviku. 

 

Dále prohlašuji, že jsem si zcela vědom, že učitel nemůže žádným způsobem zabránit možné 

havárii nebo jiné události v důsledku chyby žadatele o řidičské oprávnění, jiného účastníka 

silničního provozu atd.  

 

Vzhledem k výše uvedenému proto tímto prohlašuji, že výuku, výcvik a následnou zkoušku 

absolvuji s vědomím výše uvedeného na vlastní nebezpečí bez nároku na náhradu škody nebo 



nemajetkové újmy vyplývající z výuky, výcviku a zkoušky odborné způsobilosti žadatele o 

řidičské oprávnění. 

 

Dále prohlašuji, že jsem byl předem poučen, že v případě, že se z jakéhokoliv důvodu obávám 

jízdy na motocyklu, tak to neprodleně oznámím příslušné osobě, a to jak před započetím jízd, 

tak i v jejím průběhu.  

 

 

V ……………………. dne …………. 

 

 

 ________________ 

podpis 

 

 

zákonný zástupce žadatele:  

 

……………………………………/jméno a příjmení/ 

 

……………………………………/datum narození/ 

 

…………………………………………………………………………/bydliště/ 

 

Zákonný zástupce žadatele tímto prohlašuje, že byl seznámen s platnou legislativou týkající se 

výuky, výcviku a zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění a souhlasí s tím, 

aby žadatel o řidičské oprávnění vykonal výuku, výcvik a zkoušku odborné způsobilosti 

žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A. 

 

Zákonný zástupce žadatele tímto dále prohlašuje, že nebude požadovat po autoškole Žmolík – 

Pavel Žmolík náhradu škody nebo nemajetkové újmy vyplývající z výuky, výcviku a zkoušky 

odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění. 

 

 

V ……………………. dne …………. 

 

 

________________ 

podpis 


