
VZOR DOTAZN KU 

VYPL TE DOTAZNÍK A PO JEHO DOPLN NÍ 

REGISTRUJÍCÍM LÉKA EM JEJ SPOLU S JEDNOU 

FOTOGRAFIÍ 35 x 45 mm NEJPOZD JI DO 30 DN

VRA TE KRAJSKÉMU VOJENSKÉMU 

VELITELSTVÍ 

DOTAZNÍK 

ást I. 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

V nejbližší dob  budete podroben odvodnímu ízení. K tomu pot ebuje krajské vojenské velitelství (KVV) 

znát p edem údaje v tomto dotazníku obsažené. Sd lené informace jsou chrán ny v souladu se zvláštním zákonem. 

Tuto ást vyplní ob an. Razítko KVV 

Jméno nebo jména a p íjmení   Rodné íslo 

    

Adresa místa trvalého pobytu    

Jméno nebo jména, p íjmení a adresa trvalého pobytu rodi  nebo manželky (manžela) anebo 

družky (druha) 

1. Studoval jste nebo studujete v sou asné dob  n jakou školu? ANO – NE, jakou? 

2. Jste vyu en (nebo se u íte) n kterému povoláni ? ANO - NE, s maturitou - bez maturity, kterému?  

 Jste zam stnán? ANO -NE, jaké vykonáváte zam stnání?  

 t žkou fyzickou práci - st edn  t žkou  práci – lehkou práci - p evážn  sedavé zam stnání. 

3. Jste ob anem se zm n nou pracovní schopností? ANO - NE, d vod?  

 Jste invalidní? ANO - NE, pln  - áste n , d vod?  

4. Ovládáte n který cizí jazyk? ANO - NE, dob e - áste n , jaký?  

5. Jste držitelem idi ského pr kazu? ANO - NE, skupiny  

6. Provádíte v n které organizaci 

 - plachta ský výcvik: ANO - NE, para výcvik: ANO - NE, kynologický výcvik: ANO - NE, 

 - sportovní potáp ní: ANO - NE, radistický výcvik: ANO - NE,  

 - hasi ský výcvik: ANO - NE, jiný výcvik: ANO -NE, jaký?  

7. Umíte plavat? ANO -NE, dob e -· áste n  (alespo  50 m) 

8. Jiné zvláštní schopnosti a znalosti: ANO – NE, jaké?  

9. Získaná oprávn ní: ANO – NE, jaká?   

   

V  dne    

    Vlastnoru ní podpis  

POZNÁMKA: Požadované údaje o Vaší osob  zakroužkujte, pop ípad  dopl te dalšími údaji.  

Nehodící se škrtn te! 

Í


