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 CENÍK AUTOŠKOLY ŠLAJCHRT -  platný od 01.04.2022 

výcvik MOTOCYKL  
ZÁKLADNÍ VÝCVIK 
 druh výcviku  min.délka výcviku      cena 

 Kurz   2-4 měsíce 
skupina AM malý motocykl do 50ccm , min věk 15 let    12700,-Kč 
skupina A1 motocykl do 125 ccm ,do11kW min věk 16 let    12700,-Kč  
skupina A2 motocykl do 35kW  min věk 18 let     13800,-Kč 
skupina A bez omezení min věk 21 let       14700,-Kč 
 
výuka v kurzu = minimálně 4-5 žáků společně 
individuální výuka 2-3 žáci   příplatek ke kurzovnému        +1900,- Kč 
individuální výuka  1 žák  příplatek ke kurzovnému     +3500,- Kč  
 
ROZŠÍŘENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ    (rozšíření ze slabší skupiny formou výuky v kurzu ) 
RA1/A2   (4-5 žáků)         9800,- Kč 
RA1,A2/A  (4-5žáků)                  10300,- Kč 
 
SDRUŽENÝ VÝCVIK  (skupina A společně s jiným výcvikem) 
cena je uváděna jako příplatek k základní skupině výcviku 
+ A1           10000,- Kč 
+ A2           11500,- Kč 
+ A                       12300,- Kč 
+ RA1/A2              7700,- Kč 
+ RA1A2/A            8100,- Kč   

    
DOPLŇKOVÝ VÝCVIK + DOPLŇKOVÁ ZKOUŠKA (při držení slabší skupiny min 2 roky) 
cena je sestavena z administrativního poplatku autoškole plus odjeté jízdy plus náklady autoškoly na zkoušku) 
administrativní poplatek        1500,- Kč 
zkouška autoškola         1000,- Kč 
+ odjeté hodiny dle ceníku a skupiny 
 
SAMOSTATNÉ JÍZDY MOTOCYKL 
A1 tandem s učitelem          510,- Kč 
A2 , A  tandem s učitelem          600,- Kč 
A1 žák samostatná jízda,  učitel doprovod na druhé moto (OA)               790,- Kč 
A2,A  žák samostatná jízda,  učitel doprovod na druhé moto (OA)    870,- Kč 
 
 
  opravné zkoušky 
teoretická část – test skupiny A   500,- Kč sdružený výcvik  750,- Kč 
 
Jízda /1vyuč. hod.       skupina A    dle ceníku moto 
 
 
Storno poplatky a smluvní pokuty 
Storno poplatek výcviku dle obvyklých smluvních podmínek    1000,- Kč 
Smluvní pokuta při neomluvené absenci dle obvyklých smluvních podmínek  300,- Kč/1 výcviková hodina 
Předem (48 hodin) neomluvená účast na plánované zkoušce   1000,- Kč  
 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH , autoškola je plátcem daně 
Toto jsou obvyklé ceny , které se můžou na základě požadavků žáka a skutečných podmínek dle vzájemné 
dohody lišit              
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