ŠKOLICÍ STŘEDISKO POLIČKA
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ PROFESIONÁLŮ A REFERENTŮ

Získejte profesní průkaz řidiče za 35 hodin a pouhých 4 200,-Kč včetně DPH
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona
č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb. a zákona č. 301/2009 Sb., se mění takto:
V § 48 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

1.

„(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval
pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit
vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů,
zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle
odstavce 2 se neuplatní.
(5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu
profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost, vydaného jiným
členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie6b) avšak řidičské oprávnění
skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009, a
jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10.
zářím 2008.“.
I.

Informace o školení a objednávka školení :
Vedoucí školicího střediska – Polička
p. Otakar Pospíšil

AUTOŠKOLA POSPÍŠIL
Mob: +420 732 587 643
Email: as-policka@seznam.cz
http:// www.autoskola-policka.cz

Rozsah školení : 4 dny = 35h ( 9h+9h+9h+8h ) – možno i o víkendu
Minimální počet školenců : 6
Termín zahájení : březen
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II.

FOTOPREZENTACE ŠKOLICÍHO STŘEDISKA – POLIČKA

Moderní multimediální učebna a zázemí školicího střediska
Adresa : Polička, Střítežská čp.316
Kapacita : 30 míst, možnost stravování, parkování

III.

NABÍDKA SLUŽEB PRO ŘIDIČE
Poradenství v dopravě a prodej literatury

Poskytujeme konsultace v oblasti dopravy
Informační podporu řidičům profesionálům
Prodáváme odbornou literaturu pro řidiče profesionály
Otakar Pospíšil
jednatel autoškoly
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