
Školení řidičů – referentů 
 
Jméno a příjmení*: .........................................................................  Datum narození*: ..........................................  
 
Číslo řidičského průkazu*: .....................................  vydán pro skupiny*: ..............................................................  
 
Telefon*:.................................................................  E-mail: ...................................................................................  
 
Název zaměstnavatele*: .................................................................  IČ zaměstnavatele*:.......................................  
 
Korespondenční adresa pro zaslání průkazu řidiče – referenta*: .............................................................................  
 
..................................................................................................................................................................................  
* povinné údaje 

Test 
Otázka č. 1:  Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti: 
a)  Rozsvícena obrysová a potkávací světla, nebo dálková světla, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu. 
b)  Rozsvícena jen dálková světla. 
c)  Rozsvícena jen tlumená světla. 
 
Otázka č. 2:  Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně ohlásit tuto událost policistovi, dojde-li při nehodě: 
a)  K hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 50 000 Kč. 
b)  K hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 30 000 Kč. 
c)  K hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč. 
 
Otázka č. 3:  Pokud vidíte, že účastník nehody masivně krvácí: 
a)  Vrátím se k vlastnímu vozu a začnu hledat v lékárničce obvazový materiál. 
b)  Neprodleně krvácející místo stlačím prsty, dlaní nebo složeným kusem oděvu. 
c)  Krvácející místo nebudu ošetřovat, začnu poraněnému zajišťovat životní funkce, tj. umělé dýchání, zevní srdeční masáž. 
 
Otázka č. 4:  Je řidič povinen dbát zvýšené opatrnosti vůči výcvikovým vozidlům autoškoly? 
a)  Ano. 
b)  Ne. 
 
Otázka č. 5:  Účastníci dopravní nehody jsou povinni: 
a)  Zajistit svědky nehody. 
b)  Umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob. 
c)  Umožnit odstranění vozidel poškozených při nehodě na místo ležící mimo silnici bez ohledu na to, vyžaduje-li to obnovení 

silničního provozu či nikoliv. 
 
Tento test je součástí videoškolení řidičů referentů prostřednictvím internetové televize Růst osobnosti 
www.rust-osobnosti.cz.  

Kontrolní číslo 
Na konci každého dílu videoškolení se zobrazuje kontrolní číslo. Toto číslo vyplňte do tabulky: 

Díl číslo: 1 2 3 4 5 6 7 
Kontrolní číslo        

Čestné prohlášení 
Já, výše jmenovaný tímto čestně prohlašuji, že jsem na stránkách www.rust-osobnosti.cz viděl celé 
videoškolení řidičů referentů. Zároveň prohlašuji, že jsem tento test vyplnil sám bez cizí pomoci. 
 
 
 
V ....................................................................  …………………………………………… 
 podpis školence 

Internetová televize Růst osobnosti – školení pro firmy i jednotlivce. 
www.rust-osobnosti.cz 


