
 

 

Jméno a příjmení žadatele o ŘO:……………………………………………… 
 

Úhrada dle § 39a, zák. č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Žadatel uhradí poplatek za zkoušky na pokladně Odboru dopravněsprávních 

činností MMB, Kounicova 67: 
 

 Zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel      700,- Kč 

 Opakovaná zkouška z předpisů (eTesty)                                       100,- Kč  

 Opakovaná zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla          200,- Kč 

 Opakovaná zkouška z praktické jízdy                                           400,- Kč 
Zkoušku (zkoušky), kterou bude žadatel konat, označte křížkem. 
 

Pokladní hodiny:  Po, St    8.00 - 17.00 

Út, Čt, Pá   8.00 - 12.00 

 
Poplatek lze uhradit i v den zkoušky v čase od 7:00 – 7:30 hodin. V tomto 

případě použijte pro přístup k pokladně výhradně zadní vchod (přístup: od 

obchodu BILLA, schodištěm na terasu, potom doleva až za železnou branku). 
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