Ministerstvo dopravy ČR
Ing. Dan Ťok, ministr dopravy
Nábř. Ludvíka Svobody 12
110 00 Praha 1
Praha 4.1.2018
Věc: Žádost ke zjednání nápravy k „Upřesnění problematiky pravidelných školení profesní způsobilosti
řidičů“, vydaný Krajským úřadem Kraje Vysočina pod č.j. KUJI 91432/2017 Ma ODSH 377/2017
Krajský úřad Kraje Vysočina (dále též „krajský úřad“) dne 19.12.2017 vydal pod č.j. KUJI 91432/2017 Ma
ODSH 377/2017 dokument, označený jako „usměrnění činnosti“. Po vydání dokumentů byl náš spolek
kontaktován několika provozovateli školicích středisek se žádostí, abychom ve smyslu našich stanov
hájili jejich práva.
Jsem jako předseda našeho spolku zmocněn Vám zaslat právní názor na tento dokument a stěžuji si
tímto na nezákonný postup krajského úřadu spolu s požadavkem na zjednání nápravy.
Krajský úřad v dokumentu tvrdí, že „upřesňuje problematiku“, ve skutečnosti však nabádá jemu
podřízené správní orgány k porušování zákona a stanovování takových kritérií k rozhodování o profesní
způsobilosti, která nemají oporu v zákoně.
V tomto dokumentu dochází k nabádání k bezprecedentnímu porušování § 2 správního řádu včetně
celé řady dalších základních zásad činnosti správních orgánů. Stejně jako v minulém podání, týkajícího
se stejného správního orgánu nemusím připomínat článek 2 odst. 4 Ústavy a čl. 4 odst. 1 Listiny.
Dokument byl zjevně zaslán obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podřízených Krajskému
úřadu kraje Vysočina a byla s ním seznámena přinejmenším část školicích středisek řidičů.
Nebudu se k obsahu jednotlivých odstavců a k doporučením krajského úřadu vyjadřovat, protože jejich
protiprávnost je natolik zjevná, že je to zcela zbytečné. Členové našeho spolku se angažovali v této
problematice od samého počátku transpozice směrnice 2003/59/ES. Vždy jsme se zasazovali o to, aby
tato problematika nebyla aplikována nad rámec komunitárního práva, natožpak, aby byly vytvářeny
vlastní nezákonné postupy jednotlivých úřadů. K dané problematice zasílám názor JUDr. Jana Kněžínka,
Ph.D a připomínám, že tato problematika již byla řešena v přípisu MD ČR ze dne pod č.j. 23/2013-160PPZŘ/1 v bodě 5).
Závěrem si dovoluji apelovat na Ministerstvo dopravy, aby v této věci byla zjednána bezodkladně
náprava, o jejímž obsahu a formě nechť rozhodne ministerstvo.
Děkuji Vám a žádám o sdělení, jak v dané věci bude ministerstvo konat a jaká opatření byla přijata.
Na základě pověření výkonné rady Asociace autoškol ČR
JUDr. Ing. Ondřej Horázný
předseda spolku
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