Vyplnit hůlkovým písmem

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

ŽÁDOST O DUPLIKÁT / ZÁPIS série S, číslo ...............................
(platná od 08/2015)
ve smyslu vyhlášky č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

- o vydání duplikátu průkazu strojníka série S – manipulační poplatek 400,- Kč
- o registraci vojenského průkazu strojníka (série V) – manipulační poplatek 300,- Kč
- o registraci vojenského průkazu strojníka a současné vydání průkazu série S (dupl.) – manipulační poplatek 700,- Kč
a) Příjmení: .............................................................................. Jméno: ..................................................................................
datum narození: .............................. místo nar.: ...................................................... číslo OP: ..........................................
trvalé bydliště: ..................................................................................................................... PSČ: ......................................
telefon:................................................................................... e-mail: ................................................................................

Vyplní žadatel

řidičský průkaz – série a číslo: ................................................. skupiny řidičského oprávnění: ...........................................
b) Jsem držitelem oprávnění (průkazu strojníka) série: ................... evidenční číslo: .............................................................
a žádám o .............................................................................................................................................................................
c) Zdůvodnění žádosti .............................................................................................................................................................
d) Souhlasím se zpracováním mých, v této žádosti uvedených, osobních údajů pro účely vydání průkazu strojníka a zařazení
do evidence MPO podle vyhlášky MSv č. 77/1965 Sb. na dobu neurčitou.
e) Prohlašuji, že mi průkaz strojníka nebyl zadržen a že mi není vysloven zákaz obsluhy stavebních strojů ani řízení
motorových vozidel a že výše uvedené údaje jsou pravdivé.
f) Průkaz zašlete na adresu (vyplňte pouze v případě, že požadujete průkaz zaslat jinam než na adresu trvalého bydliště):
............................................................................................................................................................. PSČ ........................

Záznamy ústřední evidence

V ...............................................................

Dne ..........................................

dne .......................................

Razítko

............................................
podpis žadatele

...........................................................
podpis pověřeného pracovníka

Manipulační poplatek, ve výši shora uvedené, hradí držitel průkazu na účet České zemědělské univerzity v Praze
Číslo účtu: 107-6894060287/0100
do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení
Žádost spolu s přílohami zašlete na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Vzdělávací a certifikační centrum techniky,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Přílohy žádosti:

- průkaz strojníka (mimo odcizení či ztráty)
- 1 dokladová fotografie, podepsaná (pro vydání duplikátu průkazu strojníka)
- doklad o uhrazení manipulačního poplatku

Poznámka: ústřední evidenci průkazů strojníka série S pro MPO vede Česká zemědělská
univerzita v Praze. Před zaplacením manipulačního poplatku a odesláním žádosti doporučujeme
ověřit si číslo průkazu strojníka prostřednictvím e-mailu: strojnici@tf.czu.cz.

