
Souhlas a potvrzení o uvědomění si důsledků vystavené předem  

(REVERZ) 

1) Závazně tímto prohlašuji, že jsem prostřednictvím autoškoly, v rámci výuky a výcviku k získání 
řidičského oprávnění jedné ze skupin AM, A1, A2 nebo A, získal potřebné znalosti a dovednosti 
požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, a to zejména pro její dílčí 
část, zkoušku z praktické jízdy.  

 
2) Tímto prohlášením zároveň požaduji a trvám na vykonání této závěrečné zkoušky způsobem 

stanoveným zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel, v platném znění (dále jen „zákon“) a jeho prováděcí vyhláškou č. 167/2002 Sb., 
v platném znění. Zkoušku požaduji vykonat u Městského úřadu Příbram prostřednictvím zkušebního 
komisaře zařazeného do Dopravního úřadu.  

 
3) Zároveň prohlašuji, že jsem byl upozorněn a je mi známa skutečnost, že u zkoušky k získání řidičského 

oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A jede, v souladu s § 43 odst. 6 zákona, žadatel na 
výcvikovém motocyklu sám, kdy zkušební komisař nemá možnost jakkoliv fyzicky zasáhnout do řízení 
motocyklu v případě nutnosti odvrácení jakéhokoliv hrozícího nebezpečí, zejména pak v případě 
nutnosti odvrácení střetu s jiným účastníkem silničního provozu. I přes tuto skutečnost však prohlašuji, 
že vykonání zkoušky požaduji a se zákonem stanoveným způsobem jejího provedení souhlasím.  

 
4) Na základě výše uvedeného rovněž potvrzuji uvědomění si, že mé případné neprokázání potřebných 

znalostí, dovedností a chování, včetně specifických požadavků pro shora uvedené skupiny vozidel, tak 
v důsledku může být příčinou dopravní nehody s případnými škodami jak na majetku, zdraví či životě 
mém, tak i na majetku, zdraví či životě ostatních účastníků silničního provozu. Za takové jednání však 
dobrovolně a plně přijímám veškerou právní odpovědnost a případné důsledky nechť padnou na mou 
hlavu. 

 
5) Toto prohlášení jsem si řádně přečetl, rozumím všem jeho částem a podepisuji jej svobodně a vědomě, 

bez jakéhokoliv nátlaku či pod vlivem omamných látek, které by mohly ovlivnit mou mysl, vůli a úsudek. 
 

 
 

V Příbrami dne ...................................... v(e) ................................. hodin. 
 
 
 

Jméno a příjmení *……………………………………..………………...…………….………………………… 
 
 
 

nar. …………….…………….………….… 
 
 
 
 

………………………………………………….. 
podpis ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
* V případě, že žadatel o řidičské oprávnění nedovršil věku 18 let i jméno a příjmení zákonného zástupce. 

** V případě, že žadatel o řidičské oprávnění nedovršil věku 18 let i podpis zákonného zástupce.  


