
Osobní automobil 2021-01
Základní formy výcviku

doba výcviku 4 - 5 měsíců

B - standardní výcvik

B - intenzivní výcvik doba výcviku 4 - 5 týdnů

B - ind. výuka teorie teoretická výuka individuálně 1 učitel - 1 žák
B - komfortní výcvik

B - převod z jiné autoškoly zápisné + 2 hod. jízdy (+jízdy dle ceníku dokup. Jízd podle potřeby)

B96 - os. automobil+přívěs (4250 kg) standardní výcvik B, +2 hodiny navíc s přívěsem

Jednotlivé dokupované jízdy
B - trenažér doplňující výcvik - cena za jednotlivou hodinu 450 Kč
B - osobní automobil doplňující výcvik - cena za jednotlivou hodinu 500 Kč

Zkouška na přívěsy "B96"
Skupina B96

Skupina B96 doplňující výcvik - cena za jednotlivou dokupovanou jízdu 700 Kč

Kondiční jízdy pro držitele řidičského oprávnění
Jízdy s vozidlem s manuální převodovkou

B - trenažér výcvik na 3D řidičském trenažéru 450 Kč
B - město jízda v běžném provozu ve městě a jeho okolí 500 Kč
balíček  2 jízdy (4 hodiny) jízda v běžném provozu ve městě a jeho okolí (vždy dvě vyuč. hodiny)
balíček  3 jízdy (6 hodin) jízda v běžném provozu ve městě a jeho okolí (vždy dvě vyuč. hodiny)

B - student 13 500 Kč
B - student standard – běžný výcvik doba výcviku 2 - 3 měsíce, jízda po velkém městě, dálnice, Start Driving v 

ceně do 24 let(hodnota 4 500,-Kč) 14 900 Kč

doba výcviku 2 - 3 měsíce, jízda po velkém městě, dálnice, Start Driving v 
ceně do 24 let (hodnota 4 500,-Kč) 15 900 Kč

19 500 Kč

21 900 Kč
indiv. teorie + předn. plánování + jízda začíná a končí na místě dle 
požadavku žáka, individuální cesta do Brna 29 900 Kč

4 000 Kč

18 500 Kč

doplňovací zkouška na soupravu B + přívěs celkem 3500 - 4250 kg + 2 hod 
jízdy 3 500 Kč

1 900 Kč
2 800 Kč



balíček  5 jízd   (10 hodin) jízda v běžném provozu ve městě a jeho okolí (vždy dvě vyuč. hodiny)
balíček 10 jízd   (20 hodin) jízda v běžném provozu ve městě a jeho okolí (vždy dvě vyuč. hodiny)

balíček - individuál dohodou

Motocykl A1, A2, A jízda s učitelem na zadním sedadle motocyklu - cena za vyuč. hodinu 700 Kč
Motocykl A1, A2, A samostatná jízda, učitel doprovází na motocyklu - cena za vyuč. hodinu

Jízdy s vozidlem s AUTOMATICKOU převodovkou
B - trenažér výcvik na 3D řidičském trenažéru 500 Kč
B - město jízda v běžném provozu ve městě a jeho okolí 600 Kč
balíček  2 jízdy (4 hodiny) jízda v běžném provozu ve městě a jeho okolí (vždy dvě vyuč. hodiny)
balíček  3 jízdy (6 hodin) jízda v běžném provozu ve městě a jeho okolí (vždy dvě vyuč. hodiny)
balíček  5 jízd   (10 hodin) jízda v běžném provozu ve městě a jeho okolí (vždy dvě vyuč. hodiny)
balíček 10 jízd   (20 hodin) jízda v běžném provozu ve městě a jeho okolí (vždy dvě vyuč. hodiny)

MOTOCYKLY - zde jsou sazby za jednotlivé položky výcviku. Klikněte na příslušnou skupinu MOTO na HOMEPAGE
Zápisné výuka teorie a režie autoškoly
Zápisné doplňovací zkouška zápisné pro doplňovací zkoušku skupin A2 a A (režie autoškoly)
Mototrenažér výcvik na motocyklovém trenažéru 0 Kč
Jízda klasika jízda s učitelem na zadním sedadle motocyklu - cena za vyuč. hodinu 600 Kč
Jízda sólo samostatná jízda, učitel doprovází na motocyklu - cena za vyuč. hodinu 900 Kč
Zvláštní úkony příprava zvláštní úkony na cvičné ploše - cena za vyuč. hodinu 800 Kč
Zkouška 1. část 1. část zkoušky z praktické jízdy na zkušební ploše
Zkouška 2. část 2. část zkoušky z praktické jízdy v provozu s doprovodem

Motocykly
AM motocykl do 45 km/h
A1 motocykl do 125 cm3
A2 motocykl do 35 kW

4 500 Kč
8 800 Kč

dle požadavků zákazníka - jízda do velkého města (Brno, Pardubice, Hradec 
Králové, Praha aj.), dálková jízda, jízda po dálnici apod.

1 000 Kč

2 300 Kč
3 300 Kč
5 500 Kč

10 800 Kč

2 500 Kč
2 000 Kč

1 000 Kč
1 000 Kč

14 900 Kč
14 900 Kč
14 900 Kč



A motocykl bez omezení výkonu

Motocykl - rozšíření z jiné skupiny
A2 z A1 motocykl do 35 kW-výcvik
A2 z A1 praxe 2 roky na A1 - doplňková zkouška (včetně jízd před zkouškou)
A z A1 motocykl bez omezení výkonu - výcvik
A z A2 praxe 2 roky na A2 - doplňková zkouška (včetně jízd před zkouškou)
A z A2 bez praxe - výcvik

Nákladní automobily, autobusy a přívěsy
Nákladní automobil

C z B
C z B individuální
C z B + profesní výcvik včetně školení na profesní osvědčení - 140 h

Jednotlivé dokupované jízdy
C, C+E 800 Kč

AUTOBUS
D z C kurz-skupina
D z C kurz individuální
D z C + profesní 45 výcvik včetně školení na profesní osvědčení - 45 h
D z C + profesní 140 výcvik včetně školení na profesní osvědčení - 140 h
D z B
C+D z B sdružený výcvik nákladní automobil a autobus
C+D z B + profesní 140 + 45 hodin

Jednotlivé jízdy
D

Přívěsy a návěsy

14 900 Kč

10 400 Kč
6 900 Kč

10 500 Kč
6 900 Kč

10 500 Kč

17 000 Kč
20 000 Kč
35 000 Kč

18 000 Kč
21 000 Kč
28 000 Kč
36 000 Kč
28 500 Kč
39 000 Kč

sdružený výcvik včetně školení na profesní osvědčení nákladní automobil a 
autobus 65 000 Kč

1 000 Kč



B+E z B
C+E z C

Jednotlivé dokupované jízdy
B+E doplňující výcvik - cena za jednotlivou hodinu 700 Kč

Přezkoušení pro vrácení řidičského průkazu
Skupina B základní skupina - 2 výcviková jízdy + přezkoušení

základní skupina - 2 výcviková jízdy + přezkoušení
MOTOCYKLY pro všechny skupiny průběh stejný jako doplňková zkouška. Cena od
C nebo CE
D nebo DE

Poplatky městskému úřadu
Poplatek se platí před zkouškou v pokladně úřadu nebo komisaři před zkouškou a není součástí ceny kurzu.

První zkouška platí pro získání řidičského oprávnění i profesního průkazu 700 Kč

Opakované zkoušky
Zkouška PPV 100 Kč
Zkouška OÚV skupiny C, CE, D, DE 200 Kč
Zkouška praktická jízda 400 Kč

Výcvik anglicky a rusky
ANGLICKY

B skupina 2 žáků
B individuální výcvik

RUSKY
B skupina 2 žáků
B individuální výcvik

6 000 Kč
9 500 Kč

3 500 Kč
Skupina B, BE 6 000 Kč

6 900 Kč
4 500 Kč
5 000 Kč

18 900 Kč
20 900 Kč

18 900 Kč
20 900 Kč



Opakované zkoušky a storna - platby autoškole
Zkouška PPV 500 Kč
Zkouška OÚV pouze skupiny C, CE, D, DE 500 Kč
Skupina B poskytnutí vozidla a učitele na opakovanou zkoušku 700 Kč
Skupina B zvýhodněný balíček - 2 jízdy a opakovaná zkouška
AM, A1, A2, A stejné pro všechny skupiny motocyklů
Skupina BE, B96 skupina BE, B96 - opakovaná zkouška
Neúčast na zkoušce neomluvená neúčast nebo zrušená zkouška méně než 2 dny předem
Skupiny C, CE nákladní automobil, přívěs - opakovaná zkouška
Skupina D autobus - opakovaná zkouška
Storno výcviku vrácení dokumentace a vyúčtování
Převod výcviku vyhotovení dokumentace a vyúčtování
Duplikát průkazky vystavení nové průkazky za ztracenou 200 Kč
Prostoj zmařená jízda z důvodů na straně zákazníka 500 Kč
Učebnice Autoškola pohodlně + CD učebnice včetně CD 300 Kč
Výukové CD Autoškola pohodlně výukové CD v ceně kurzu 40 Kč
Učebnice skupina A vystavení nové průkazky za ztracenou 200 Kč
Učebnice skupina B ostatní Vogel 350 Kč
Učebnice skupina C, CE, D, DE aktuální vydání (součastí kurzu) 350 Kč

Školení řidičů pro skupiny C, CE, D, DE
Pravidelné školení - 7 hodin pravidelné školení 1x ročně v rozsahu 6 hodin + 1 hodina praxe
Pravidelné školení - 35 hodin školení kurzem v rozsahu 35 hodin
Vstupní školení C, D - 140 hodin vstupní školení v rozsahu 130 hodin teorie + 10 hodin praxe
Vstupní školení C, D - 280 hodin vstupní školení v rozsahu 260 hodin teorie + 20 hodin praxe
Vstupní školení C, D - 45 hodin rozšíření profesního průkazu na D z C nebo na C z D
Vstupní školení C, D - 90 hodin rozšíření profesního průkazu na D z C nebo na C z D

Ostatní služby
Stahování digitálních karet a tachogravů včetně vyhodnocení

stažení karty řidiče stažení karty a archivace na 2 roky   od 100 Kč

1 200 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč

1 000 Kč
6 000 Kč

22 000 Kč
40 000 Kč
13 000 Kč
20 000 Kč



vyhodnocení karty řidiče vyhodnocení stažených karet a archivace 2 roky  od 100 Kč
stažení a vyhodnocení karty řidiče stažení a vyhodnocení karet stažených karet a archivace 2 roky od 120 Kč
stažení tachografu z vozidla stažení tachografu, vyhodnocení a archivace 2 roky  od 150 Kč

Stahování digitálních karet a tachogravů včetně vyhodnocení
Stahovací klíč VDO DLK Pro downloadkey  
Čistící sada do tachografu Čistící karta pro DTCO  60 Kč
Papír do tiskárny DTCO Thermopáska pro DTCO (3 ks v balení) 199 Kč
Pravidlo jedné minuty MIN TRACK Mechanika  

6 500 Kč

1 900 Kč


	CZ

