CHCI ŘÍDIT KAMION
Co je potřeba k tomu, aby se nadšenec do kamionů posadil i za jeho volant a jezdil jako profi řidič?
Protože povinností, dokumentů a poplatků není málo, snažili jsme se přehledně shrnout.

Řidičský průkaz skupiny C
= oprávnění řídit nákladní auto bez přívěsu/návěsu





k jeho získání je potřeba mít řidičské oprávnění skupiny B
v autoškole je potřeba vyplnit přihlášku a přinést potvrzení od lékaře
podmínkou je věk 21 let, pro žadatele od 18 let platí speciální požadavky
začít s kurzem je možné už 18 měsíců před dovršením 21 let, z praktického hlediska je
nejlepší začít 6 měsíců před 21. narozeninami)
 kurz trvá zpravidla kolem 6 týdnů, dle možností žadatele
 cena se pohybuje podle autoškoly, cca 12 - 18 000 Kč

Řidičský průkaz skupiny E
= oprávnění řídit nákladní auto s přívěsem/návěsem





je možné začít s autoškolou, až když máte hotové „C“ a vydané doklady, nelze to současně
v autoškole je potřeba vyplnit přihlášku a přinést potvrzení od lékaře
cena se pohybuje podle autoškoly, cca 6 - 9 000 Kč
pokud budete dělat C+E u jedné AŠ hned po sobě, bude to cenově výhodnější

Profesní průkaz způsobilosti řidiče
 je o něj potřeba požádat v autoškole, samotný ŘP C+E neopravňuje k práci řidiče z povolání
 jde o sérii školení v délce 140/280
hodin v závislosti na věku řidiče, které
Co potřebuješ k žádosti o profesák
ukončuje
zkouška
s dopravním
 platný řidičský průkaz
komisařem
 při obnově: potvrzení o pravidelném školení (5
 toto školení je třeba pravidelně
školení, celkem 35 hodin)
obnovovat (školení v délce 35 hodin
 platný doklad totožnosti – občanský průkaz,
cestovní pas
rozdělené do pěti sedmihodinových
 fotografii 35 x 45 mm
školení – 7 h za rok)
 vyplněná a podepsaná žádost
 pokud
není
řidič
zaměstnaný,
 zaplacený správní poplatek 50 Kč
pravidelné školení si zajišťuje sám
 cena se pohybuje podle autoškoly, cca 20 –
25 000 Kč

Psychotesty (dopravně-psychologické vyšetření)
 vykonává je akreditovaný psycholog, seznam ZDE
 zjišťuje se postřeh, pozornost, soustředění, agresivita
 doklad je nutný k lékařské prohlídce před nástupem
do práce
 je nutné jím projít před začátkem dráhy profi řidiče,
poté nejdříve 6 měsíců před dosažením 50 let, pak
každých 5 let
 cena je zhruba 2000 Kč

Co je nutné na vyšetření přinést?
 občanský průkaz
 posudek o zdravotní způsobilosti od
praktického lékaře (ne starší než 30
dní)
 výpis z evidenční karty řidiče (dá se
udělat na Czech pointu, např. na poště)

Digitální karta do tachografu
 vydává dopravní odbor městského úřadu/magistrátu
 její platnost je maximálně 5 let, poté je potřeba její
obnova
 vydání trvá maximálně měsíc
 je možné zrychlené vydání do týdne za vyšší poplatek
 žádost o vydání karty a další dokumenty: ZDE

Co potřebuješ k žádosti o kartu






platný řidičský průkaz
platný doklad totožnosti – OP, pas
fotografii 35 x 45 mm
vyplněná a podepsaná žádost
zaplacený správní poplatek 700 Kč

Lékařská prohlídka
 prohlídka je nutná před nástupem do práce a poté pravidelná kontrola
 do 50 let je nutná prohlídka jednou za dva roky,
nad 50 let každý rok
Co je třeba na prohlídku přinést?
 vykonává ji lékař, s nímž má zaměstnavatel
 výpis ze zdravotní dokumentace (vystaví
uzavřenou smlouvu
váš praktický lékař – cca 100 Kč)
 zaměstnavatel má povinnost poplatek za
 doklad o absolvovaných psychotestech
prohlídku proplatit

ŠŤASTNOU CESTU!!!

