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Zápis z Valné hromady AAČR dne 25. 11. 2021 v České Třebové,  

spojené se seminářem pro učitele autoškol 

Zahájení VH  

Přítomno celkem členů AAČR: 50 z celkem 199 aktivních členů, VH je usnášeníschopná – 

prezenční listina je přílohou tohoto zápisu 

Semináře se účastnilo celkem 101 účastníků  

 82 účastníků z řad všech autoškol -členové, nečlenové, doprovod,  

 19 hostů – vystupující i posluchači - např. Bc Milan Janda, zástupci ADP p. Hudeček a 

Walter, hosté ze Slovenska p. Jurik a p. Rohal, Zkušební komisaři p. Ťápal a p. Vocílka, 

zástupci PSA p. Myšák, p. Šohaj, prodejci pomůcek pro autoškoly… 

 Valnou hromadu zahájil předseda Ing. Aleš Horčička, který na úvod jednání:  

 přednesl program valné hromady, který byl schválen hlasy všech přítomných,   
 navrhl, aby řízením jednání a sčítáním hlasů byl pověřen JUDr. Ing. Ondřej Horázný, 

zpracováním zápisu byla pověřena Michaela Pommerová -  schváleno hlasy všech 
přítomných,  

 navrhl, aby ověřovateli zápisu byli Jan Černý a Martin Aujezdský - schváleno hlasy 
všech přítomných 

 
Všichni přítomní v sále splnili předem avizované státem dané podmínky účasti na jednání VH vztahující 

se k pandemii COVID. Prokázali se potvrzením o očkování, prodělané nemoci či platným PCR testem. 

Byli upozorněni na nutnost použití roušek a respirátorů po celou dobu jednání. 

Během VH se svými příspěvky postupně vystoupili: 

 Ministerstvo dopravy ČR představuje novinky a vize do budoucna -  Ing. Milan Janda  

 Zákon 247/2000 Sb. a 361/2000 Sb.  - Novinky a plánované změny v právní úpravě 

JUDr. Ing. Ondřej Horázný 

 Aktuální novinky ze zákona, včetně přípravy dalších změn Některé právní problémy při 

provozování autoškoly, Upozornění ÚOHS k cenám autoškol - JUDr. Ing. Ondřej 

Horázný   

 Nové otázky - Ing. Jiří Novotný, příprava otázek, možnost se podílet na přípravě, 

systém fungování videosekvencí 

 Start Driving - Ing. Aleš Horčička 
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 Akademie vzdělávání učitelů autoškol, Veřejný ochránce práv – výcvik sk. A pro 

neslyšící, perspektivy pro rok 2022  

 Autoškolský ombudsman, princip fungování, postřehy z období provozu, účel - Ing. 

Martin Aujezdský 

 Postřehy ze školení učitelů autoškol v Kataru - Česká republika měla svého zástupce v 

Kataru při přípravě učitelů autoškol v této zemi, kterou zaštitovala EFA. Jeho zajímavé 

postřehy a připomínky- Ing. Jiří Novotný 

 Činnost AAČR v roce 2020 a činnost AAČR v roce 2021  

o výstupy z jednání Evropské federace autoškol ( https://www.efa-eu.com/) - Ing. 

Aleš Horčička 

o zpráva o činnosti  

o zpráva o hospodaření AAČR v roce 2020 – Ing. Pommerová 

 Bylo schváleno Usnesení Valné hromady 

 Závěrečné slovo předsedy a místopředsedy Asociace Autoškol  

 

 
 

 


