Jednání výkonné rady AAČR
Dne 15. 9. 2016 proběhlo zasedání výkonné rady AAČR, kde byly mimo
jiné projednány následující body:
1) 19. a 20. října 2016 proběhne setkání členů EFA v Kodani v
Dánsku - schválena účast JUDr. Ing. Horázného a Ing. Horčičky
Program:
- Kategorie A2 motocyklů
- Příprava mladých řidičů
- Výcvik s automatickou převodovkou
Delegovaní připraví dopis s návrhem na námět jednání.
2) Byly diskutovány zkušenosti s prováděním teoretické části zkoušky
resp. možnosti prosazení novely zákona v odst. 3
-

oddělit teoretickou část od praktické
neopakovat při praktické zkoušce MOTO opět cvičiště
AAČR prosazuje při výcviku MOTO zásadu jeden učitel na
jednoho žáka
problém změny dvojitého ovládání motocyklu - homologace

3) Kumulace hodin jízd z praktického výcviku – sk. C, D,T, spojení
hodin - v druhé a třetí etapě jezdit jednu až čtyři hodiny vcelku
4) P. Tomáš Šimůnek byl pověřen přípravou dotazníku na VH problematika MOTO (plocha pro zkoušky a další)
5) Ve dnech 31.10. - 1. 11. 2016 proběhne návštěva zástupců
dopravního úřadu lokální samosprávy města Shanghai v Mladé
Boleslavi a v Praze. VR zorganizuje 1. 11. 2016 schůzku, kde by
došlo na představení níže uvedených témat a následnou diskuzi
1. Foreign DS (driving school) situations (market, system, scale,
training, examinations etc.)
2. Government’s function in DS market
3. Informatization and Intelligent’s application in driving school
industry.
6) Proběhla diskuze k nedodržení termínů zkoušek dle zákona
247/2000 Sb., s tím, že AAČR bude apelovat na obce a MDČR

Seznámení s dopisem p. Vojtíškové
7) Jednání VR se zúčastnil p. Homolka (AŠ Náchod) s nabídkou
aktivní spolupráce při řešení některých problémů (různé úrovně
zkoušek, přístup zk. komisařů, problematika cvičiště)
VR se usnesla, že pan Homolka bude stálým hostem zasedání VR

8) Příprava VH
VR se sejde již 6. 10. v 18:00 v České Třebové
Místo konání VH je Kozlovská 565, Česká Třebová, přenocování v
hotelu Bravo

