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 CENÍK AUTOŠKOLY ŠLAJCHRT -  platný od 20.01.2019
 druh výcviku min.délka výcviku cena

osobní automobil M1 +nákladní N1(do 3,5t)
B standartní výcvik – kurs 2-3 měsíce 11.500,- Kč
B individ. výcvik 1 žák 5-10 týdnů 15.000,-Kč 
B – VIP výcvik  výcvik na základě požadavků žáka individuální cena stanovena dohodou
B výuka a výcvik v anglickém jazyce individuální cena stanovena dohodou
B Doplňkový výcvik pro žáky autoškoly  1 vyuč. hodina      370,-Kč
kondiční jízdy pro držitele řidičského oprávnění
B kondiční výcvik (Slaný a okolí)                 jednotl. Jízda(45 min)      420,-Kč
B            kondiční výcvik (Kladno Praha apod.)                   cena za 1 hod +1 km.   200/hod + 8,50/km                

V ceně výcviku je učebnice a CD potřebné pro výuku
...................................................................................................................................................................

ceny pro výcvik moto jsou vzhledem k rozsahu možností uváděny v samostatném dokumentu 
ceník pro výcvik moto v roce 2018 
..............................................................................................................................................................

traktor
T traktor od 17 let – kurs 2-3-měsíce         10.500,-Kč
RT rozšíření z jiné skupiny individuální          od 8.000,-Kč 
doplňující výcvik 1-5 hod= 550,- Kč 5h a více 450,-/1 hod.     
…...................................................................................................................................................................

nákladní automobil
RB-C   rozšíření ze sk. B – skupina 3-5žáků 8-12 týdnů           16.500,-Kč

    individuální výcvik 1žák               6-8 týdnů                od   17.500,-Kč
doplňující výcvik          1-5 hod 650,- Kč       5hod a více 600,- Kč    
…................................................................................................................................................................

autobus
RC-D   rozšíření ze sk. C  kurs individuální           16.500,-Kč
doplňující výcvik 1-5 hod 750,- Kč   5hod a více 700,- Kč    
….................................................................................................................................................................

přípojná vozidla – přívěsy , návěsy
C+E    nákladní + přívěs individuální 7.500,-Kč
doplňující výcvik 1-5 hod 750,- Kč   5hod a více 700,- Kč    
…................................................................................................................................................................

sdružené výcviky
B+T    OA + traktor - kurz 2-4 měsíce            18.500,-Kč
ostatní typy sdružených výcviků – ceny a délka dle dohody
….................................................................................................................................................................

opravné zkoušky
teoretická část – test skupiny A,B   300,- sdružený výcvik a skupiny C,D aT  500,- Kč

Jízda /1vyuč. hod.   skupina A dle ceníku moto
skup. B                   350,-Kč
skup BE        450,- Kč

                                 skup. T,        500,-Kč
skup. C        550,-Kč

                                                                       skup. CE                                                               650,-Kč   
                                                                        sk.D                      750,-Kč
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Ceny za zkoušky odborné způsobilost k vrácení řidičského oprávnění
Cena je složena ze dvou položek 
1. Manipulační poplatek     (administrativa plus předvedení ke zkoušce) 950,- Kč
2. Cena za praktický výcvik plus zkoušku dle skupiny (v ceně je zahrnuta vždy jedna vyučovací hodina 

jízdy (45 min) plus závěrečná zkouška pokud by bylo potřeba odjet více jízd v rámci přípravy cena se
řídí ceníkem autoškoly)

Cena za praktickou část pro jednotlivé skupiny      B 850,- Kč
A dle ceníku moto
C           1.300,-Kč 
CE           1.500,-Kč
T           1.100,-Kč
D                    1.800,-Kč

V případě zájmu je možná i teoretická příprava ke zkoušce v ceně            400,-Kč / 1vyučovací hodinu  

Výsledná cena je součtem za poskytnutí výuky a výcviku v rámci jednotlivých skupin.
Pro zařazení do přípravy ke zkoušce odborné způsobilosti požadujeme platný (max. 1 měsíc starý   výpis 
z     evidenční karty řidiče – nikoliv z     bodového konta)

Ceník školení                           
Ceny za školení dle zákoníku práce příp. zák.111/1994 Sb. „řidič referent“
Minimální počet účastníků – 10 řidičů cena 250 ,- Kč / 1 řidič
Při jiném počtu účastníků je možné dohodnout individuální cenu a náplň školení , je možné jej provádět 
jak u nás na učebně tak i jinde dle dohody

Ceny za profesní školení dle zák.247/2000Sb.           
Pravidelné 7 hodinové roční 1.100,- Kč
V případě většího počtu řidičů objednaných najednou poskytujeme individuální slevy
Vstupní 140 hodin C,D dle počtu uchazečů 22.000,- -25.000,- Kč 
Vstupní 45 hodin       C,D dle počtu uchazečů cca   12.500,- Kč
Pravidelné v rozsahu 35 hodin          dle počtu 5.000,-  -   6.000,-Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH , autoškola je plátcem daně

Storno poplatky a smluvní pokuty
Storno poplatek výcviku dle obvyklých smluvních podmínek 800,- Kč
Smluvní pokuta při neomluvené absenci dle obvyklých smluvních podmínek 220,- Kč/1 výcviková hodina
Předem (48 hodin) neomluvená účast na plánované zkoušce 500,- Kč 

v případě sdruženého  výcviku 1.000,-Kč

Toto jsou obvyklé ceny , které se můžou na základě požadavků žáka a skutečných podmínek dle vzájemné 
dohody lišit
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