Základní dotazník k dopravně psychologickému vyšetření řidičů dle
§ 87a zák. 411/2005 Sb.
vyplní vyšetřující:

Datum vyšetření:.......................................
Jméno:.......................................................

Rodné číslo:.............................

Adresa:.................................................................................................................
.................................................................. telefon:.......................... ....................
Záznam v Evidenční kartě:.......................................................................................
Důvod vyšetření:....................................................................................................
Termín a výsledek minulého psychologického vyš.:.....................................................
Rodinný stav:................................ Počet a věk dětí:................................................
*************************************************************
vyplní řidič:

Tato část se týká vaší celkové řidičské zkušenosti:
Kolik let řídíte?......................... Přibližný počet ujetých km .......................................
Počet zaviněných dopravních nehod:....................., vzniklá hmotná škoda:..................
počet usmrcených/zraněných osob:.................

Tato část se týká řidičské zkušenosti s dopravním prostředkem, kvůli němuž je
podstupováno psychologické vyšetření:
Kolik let řídíte?......................... Přibližný počet ujetých km .......................................
Počet zaviněných dopravních nehod:....................., vzniklá hmotná škoda:..................
počet usmrcených/zraněných osob:.................
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Kde, v jakých podmínkách převážně jezdíte? (Např. mezinárodní kamionová doprava,
linkový autobus, přeprava stavebních materiálů na krátké vzdálenosti apod.):
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
Jak často a v jakém množstvím konzumujete alkoholické nápoje? .................................
............................................................................................................................
Užíváte jiné drogy (pokud ano, jaké)? .......................................................................
Léčil jste se někdy pro zneužívání alkoholu nebo drog? ..............................
Co považujete za své největší řidičské přednosti?........................................................
............................................................................................................................
Co považujete za své největší řidičské slabiny?...........................................................
............................................................................................................................
Co si myslíte o řidiči, který před vámi jede pomalu a není možné jej předjet?..................
............................................................................................................................
Které dopravní přestupky považujete za nejvíce nebezpečné?.......................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Které dopravní přestupky považujete za nejméně nebezpečné?.....................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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Jaký typ řidičů nemáte rád?......................................................................................
............................................................................................................................
Které zvíře je vám nejsympatičtější?..........................................................................
Které zvíře je vám nejméně sympatické?....................................................................
Jaké by bylo vaše ideální povolání?............................................................................
Jakou práci byste nikdy dělat nechtěl?.......................................................................
Jak trávíte Štědrý den?............................................................................................
............................................................................................................................
Jaké jsou vaše zájmy – co děláte po práci..................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Svým
•
•
•

podpisem stvrzujete, že:
všechny uvedené údaje jsou úplné a pravdivé
jste dostatečně odpočinutý a nejste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog
souhlasíte s okopírování svého průkazu totožnosti a archivaci kopie společně s
podklady a výsledky vyšetření

V .......................... dne:................................................

Podpis vyšetřovaného:
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