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Vážení kolegové a kolegyně, 
  
  

dnes Vám neposíláme plnohodnotné číslo novin. Důvod je jednoduchý. Aktivita při 

projednávání návrhu vyhlášky k zákonu č.374/2007Sb. a s tím související nedostatek času. 

 K dnešnímu datu (23.4.2008) jsme nedostali žádný návod od ministerstva jak požádat o 

akreditaci v okamžiku, kdy není k dispozici vyhláška. Již týden je nám slibována „metodika“. 

Poslední termín je zítra, 24.4.2008 dopoledne. Vzhledem k nezbytnosti zadání do tiskárny ráno 

nelze již čekat a proto si musíme poradit sami. Pokud žádnou metodiku nedostaneme, zkuste se 

inspirovat zde napsanou radou. Žádost podejte v jakékoli podobě do 30.4.2008 abyste mohli využít 

přechodných ustanovení zákona. 

 Pokud metodiku dostaneme, přidáme ji jako přílohu. Pokud bude později, najdete ji na 

webových stránkách AAČR. 

   

     Výkonná rada AA ČR 
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Placení členského příspěvku pro rok 2008 
Ing. Jan Černý 

 
  Výkonná rada proto žádá všechny členy AA ČR, o.s., kteří dosud nezaplatili členský příspěvek, 
aby tak učinili co nejdříve. Termín 31.3.2008 je již dávno pryč ! 
   
Platbu členského příspěvku ve výši 2000 Kč proveďte, prosím, převodem na běžný 
účet číslo 6555060207/0100. Jako variabilní symbol použijte 5 místné členské 
číslo, uvedené na Vaší členské kartě. 
 

Žádost o akreditaci školicího střediska. 
Ing.Mgr.Ondřej Horázný 

 
S ohledem na neexistenci vyhlášky nelze podat žádost úplnou. Pokud budete o akreditaci 

žádat, vyjděte pouze ze zákona a doložte ty údaje, které lze na jeho základě doložit.  
Budete muset předložit: 

Dle §49: 
– živnostenský list na provozování autoškoly nebo na lektorskou činnost 
– další požadavky – viz §50 
– zaplatit správní poplatek 3000 Kč (dohodněte se na Vašem krajském úřadě na formě 

platby) 
Dle §50:  

– písemný plán pro zajištění výuky a výcviku – nelze doložit – není k dispozici vyhláška, ve 
které jsou vymezeny předměty výuky  

– odpovídající učební materiály – - nelze doložit – není k dispozici vyhláška, ve které jsou 
vymezeny předměty výuky tak, aby bylo možno stanovit učebnice 

– seznam lektorů dle §50 odst.1 písm. b), bod 1. zákona – lze doložit 
– seznam lektorů dle §50 odst.1 písm. b), bod 2. zákona: 

o lze doložit – pokud jsou Vaši lektoři vysokoškoláci, můžete doložit 
o nelze doložit, pokud jsou pouze středoškoláci, protože není k dispozici vyhláška, 

která definuje uznané studijní obory 
– seznam lektorů dle §50 odst.1 písm. b), bod 3. zákona – lze doložit 
– nebytové prostory – lze doložit, vyhláška nemá žádné zmocnění na další podmínky 
– vybavení pro výuku - lze doložit, vyhláška nemá žádné zmocnění na další podmínky 
– kontrolní systém pro sledování souladu poskytování výuky a výcviku s plánem podle 

písmene a) – nelze, protože nemáme plán výuky 
 
Žádost podejte i neúplnou nejpozději tak, aby do 30.4.2008 byla v podatelně krajského úřadu. 
Nepodáním žádosti ztratíte možnost případného provádění školení do doby vydání rozhodnutí ve 
věci. Na závěr žádosti můžete uvést text asi v této podobě: 
„Ve smyslu §64 odst.2 správního řádu žádám o přerušení řízení na dobu 1 měsíce od nabytí 
účinnosti prováděcího právního předpisu k zákonu č.374/2007 Sb. Zákonodárce v bodě 6. 
přechodných ustanovení počítal s touto lhůtou na podání úplné žádosti. Zákonodárce 
předpokládal, že prováděcí právní předpis bude vydán včas, tedy do 1.4.2008. Žádost není úplná 
vinou neexistence prováděcího právního předpisu. Neúplnost žádosti není vinou žadatele.“  
I v případě pokud tam nic nenapíšete úřad by měl řízení přerušit sám. 
 
Na začátek žádosti doporučuji uvést toto prohlášení, aby bylo patrné, že využíváte bodu 6 
přechodných ustanovení: 
„Prohlašuji, že jsem prováděl zdokonalování odborné způsobilosti podle zákona č.247/2000 Sb. 
ve znění do 31.3.2008 a žádám o vydání akreditace k výuce a výcviku (provozování školicího 
střediska) dle §49 a n. zákona č. 247/2000 Sb.“ 


