KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Akreditovaná školicí střediska
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Číslo jednací
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V Jihlavě dne

KUJI 90067/2017 Ma
ODSH 377/2017

Ing. Jiří Macura
564 602 292

2017-12-06

Usměrnění činnosti akreditovaných školicích středisek řidičů ve věci oznamování
vstupního a pravidelného školení řidičů Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru
dopravy a silničního hospodářství.
Vážení provozovatelé školicích středisek,
v souvislosti s téměř desetiletou existencí akreditovaných školicích středisek dle zákona č.
247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 247/2000 Sb.“)
dochází z důvodu zlepšení spolupráce a komunikace mezi Vámi a Krajským úřadem Kraje
Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství (dále jen krajský úřad) a z důvodu
zlepšení evidence a sjednocení zasílaných seznamů přihlášených účastníků v rámci vstupního a
pravidelného školení k usměrnění Vaší činnosti v následujícím rozsahu:
1. Nová e-mailová adresa pro zasílání školení
Dne 9. 11. 2009 (písemnost č.j. KUJI 90146/2009) jsme informovali o možnostech
zasílání údajů o školení řidičů. S účinností od 1. 1. 2018 Vás žádáme, abyste pro
hlášení o školení řidičů dle § 51 odst. 1 písm. h) zákona č. 247/2000 Sb. přednostně
užívali speciálně k tomuto účelu zřízenou e-mailovou adresu:
akreditace.hlasenky@kr-vysocina.cz
Tato e-mailová schránka je zřízena pouze za účelem zasílání hlášení o školení řidičů. Po
zaslání hlášení na tuto adresu, Vám bude ihned zasílána automatická odpověď
potvrzující doručení.
Jiné formy oznámení kurzů pravidelného a vstupního školení, kromě forem doručení
upravených ve správním řádu (tj. osobně na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina,
poštou na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina, elektronicky do datové schránky
Kraje Vysočina anebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem) nebudeme
akceptovat. Zejména již nezasílejte oznámení o hlášení na e-mailové adresy pracovníků
krajského úřadu. Tato e-mailová schránka je zřízena pouze za účelem zasílání hlášení o
školení řidičů, jiná podání či dotazy adresujte přímo na pracovníky krajského úřadu
zajišťující příslušnou agendu.

tel.: 564 602 234, fax: 564 602 428, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

2. Přidělení pořadových čísel školicích středisek
V souladu s metodikou Ministerstva dopravy zn. 23/2013-160-PPZŘ/1 ze dne 8. 11. 2013
byla školicích střediskům, kterým jsme vydali akreditaci, přidělena tato číselná označení:
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Název školicího střediska
Střední odborná škola Nové Město na Moravě
Jan Kadlec
Jihlavská vrtná, s.r.o.
Miloš Koutný
Jaromír Nosek
Martin Aujezdský
Zdeňka Rousková
Antonín Musil
Bohumír Kratochvíl
Lubomír Kobylka
Pavel Smejkal
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola
zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
František Jaroš
Jan Böhm
Pavel Krpálek
Akademie Profesionálních řidičů s.r.o.
Josef Pipek
Jiří Liška
Pavel Štyrský
Vladimír Zápotočný
Josef Bydžovský
Stanislav Mikolášek
Martin Hřava
AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o.
Antonín Musil, ml.
Radim Holub
Marek Svoboda
HV Trans CZ s.r.o.
Autoškola Černý s.r.o.
Bc. Miloš Fila
Autoškola CAHA+S, s.r.o.
Ivan Coufal
Jindřich Procházka
Eliška Vítková
Školící centrum Vostrý, s.r.o.
Rostislav Krejčí
Lubomír Izdný s.r.o.
DTM car s.r.o.
Bc. Petr Tomek
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Novým akreditovaným školicím střediskům budeme přidělovat následující identifikační
čísla (tj. 44, 45 …), identifikační čísla zaniklých školicích středisek již nebudou
používána, proto již nyní některá číslice v číselné řadě chybí. Aktuální seznam
akreditovaných školicích středisek, včetně středisek zaniklých je k dispozici na webu
Kraje Vysočina, www.kr-vysocina.cz > krajský úřad > dokumenty odborů > Odbor
dopravy a silničního hospodářství > informace pro > autoškoly a školicí střediska.
3. Zaslání seznamu přihlášených účastníků vícedenního školení
U školení trvajících déle než jeden den Vás žádáme, a to v případě, že nemáte ve
schválených písemných plánech pro zajištění výuky a výcviku, vymezenu organizaci,
rozsah výuky a výcviku (kdy, v kterých konkrétně daných dnech - pracovní dny, všechny
dny v týdnu apod.) jednotlivých školení, abyste tyto plány jasně vymezili, tzn. schválené
písemné plány pro zajištění výuky a výcviku v tomto smyslu aktualizujte nebo doplňte.
Případně lze jednotlivé dny a hodiny školení uvést jako součást oznámeného kurzu
pravidelného či vstupního školení.
4. Obsah hlášenky
V návaznosti na § 51 odst. 1 písm. h) zákona č. 247/2000 Sb. je provozovatel školicího
střediska povinen zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo
výcviku v rámci vstupního a pravidelného školení:
−
−
−
−

uvedení o jaký typ školení se jedná (vstupní, pravidelné) a jaká je jeho délka (140, 280
45, 35 či 7 hodin)
seznam přihlášených účastníků (minimální rozsah: jméno a příjmení, datum narození a
adresa trvalého pobytu)
místo (adresa případně bližší specifikace nebytových prostor, které musí být pro tento
účel schváleny)
datum a čas zahájení výuky nebo výcviku, v případě vícedenních školení, jak je uvedeno
výše, také data a časy jednotlivých dnů, ve kterých bude kurz prováděn)
Změny v seznamu přihlášených účastníků je možné krajskému úřadu doručit nejpozději
1 pracovní den před konáním školení.

5. Formát zasílání hlášení
Jak jsme uvedli výše, preferujeme zasílání hlášení na e-mail: akreditace.hlasenky@krvysocina.cz. Z důvodu lepší orientace v zasílaných hlášeních pravidelného a vstupního
školení Vás žádáme o zavedení jednotného formátu zasílaných zpráv, resp. formátu
přílohy.
Typ školení, jeho délka, seznam účastníků, místa, data a času zahájení výuky a výcviku
můžete uvést buď přímo do těla zprávy, nebo do názvu samostatného dokumentu, který
bude přílohou zprávy. Formát příloh není pochopitelně nikde legislativně upraven, pouze
upozorňujeme, že pro splnění oznamovací povinnosti, je nutné, abychom mohli přečíst
obsah příloh. Bez problému přečteme přílohy těchto formátů:
− soubory vytvořené v textových editorech, nejčastěji doc/docx, případně odt či rtf
− soubory pdf
− soubory vytvořené v tabulkových editorech, nejčastěji xls/xlsx
U ostatních typů příloh je nejprve nutné individuálně prověřit, zda s formátem přílohy
dokážeme s ohledem na naše sotfwarové vybavení pracovat.
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Také s ohledem na zmíněnou metodiku Ministerstva dopravy zn. 23/2013-160-PPZŘ/1
ze dne 8. 11. 2013 předmět, resp. název přílohy odesílané zprávy vytvořte podle
následujícího vzoru:
XX_rrrr_mm_dd_t_hhh
Jednotlivé položky doplňte takto:
XX – identifikační číslo školicího střediska, vždy ve dvou cifrách
(např. 01 = Střední odborná škola Nové Město na Moravě, 43 = Bc. Petr Tomek)
rrrr – rok zahájení školení, v plném tvaru např. 2017, 2018…
mm – měsíc zahájení školení, vždy ve dvou cifrách např. 02, 12 …
dd – den zahájení školení, vždy ve dvou cifrách např. 05, 25 …
t – typ školení
V – vstupní
P – pravidelné
hhh – doba trvání školení v hodinách, vždy ve třech cifrách, např. 140, 035, 007 …
Výsledný tvar bude vypadat například takto:
02_2017_12_12_P_007.xls případně jako předmět zprávy „02_2017_12_12_P_007“
Změny v nahlášených seznamech zašlete pod původním názvem kurzu a za název
doplňte „D“, např. takto:
02_2017_12_12_P_007D
Změna v seznamu přihlášených účastníků může být doručena na krajský úřad
nejpozději jeden pracovní den před konáním školení.
6. Hlášení změn údajů rozhodných pro udělení akreditace a předložení dokladů o
nich dle § 51 odst. 2 zák. č. 247/2000 Sb.
U zasílaných změn Vás žádáme o doložení:
−

U lektorů – dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, vzdělání související se silniční
dopravou, dokladu o délce stanovené praxe v silniční dopravě prokazující, že praxe byla
vykonána na plný pracovní úvazek a obsahem pracovní činnosti byla skutečně
problematika týkající se oblasti silniční dopravy dle „Usměrnění činnosti pro krajské
úřady - udělování akreditací pro školicí střediska – doplnění“ Ministerstva dopravy ČR, č.
249/2009-160-OST/1.

−

U nebytových prostor, manipulačních ploch a nakládacích ramp apod. doložení
práva k užívání těchto prostor a současně doložení, že tyto prostory jsou vhodné pro
výuku/výcvik řidičů. Smlouvy uzavřené na dobu určitou je nutné aktualizovat a zaslat
krajskému úřadu.

−

U výcvikových vozidel – doložení práva k užívání vozidel a současně doložení splnění
technických podmínek stanovených v příloze č. 2 zák. č. 247/2000 Sb., platný technický
průkaz vozidla s platnou technickou kontrolou a vyznačením, že vozidlo je schváleno pro
účely výuky a výcviku. Smlouvy uzavřené na dobu určitou je nutné aktualizovat a zaslat
krajskému úřadu. Pokud vozidlo, které máte zajištěno smluvně od jiného vlastníka,
pravidelně nevyužíváte, doporučujeme zajistit si informování od jeho vlastníka v případě
změn u tohoto vozidla (vyřazení, depozit apod.).
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−
−
−
−

Změny rozhodné pro udělení akreditace a předložení dokladů o nich dle § 51 odst. 2 zák.
č. 247/2000 Sb. musí být ohlášeny krajskému úřadu oficiálními způsoby podle
správního řádu, tedy:
osobně na podatelnu Krajského úřadu Kraje Vysočina
poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního
hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
do datové schránky Kraje Vysočina, ID datové schránky: ksab3eu
elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem na posta@kr-vysocina.cz.
Oznámení zaslaná na e-maily pracovníků krajského úřadu, případně na e-mail pro
ohlašování školení, nebudou akceptována.

7. Uvedení osob zajišťujících na krajském úřadě agendu podle zákona č. 247/2000 Sb.
Na krajském úřadě zajišťují agendu podle zákona č. 247/2000 Sb. tito pracovníci:
−

Ing. Jiří Macura, tel. 564 602 292, e-mail: macura.j@kr-vysocina.cz
akreditovaná školicí střediska

−

Ing. Martin Petr, tel. 564 602 412, e-mail: petr.m@kr-vysocina.cz
zkoušky učitelů autoškoly

−

Ing. Bc. Pavel Hamáček, tel. 564 602 291, e-mail: hamacek.p@kr-vysocina.cz
vedoucí oddělení dopravy

Tato metodika má za cíl sjednotit postupy při zasílání hlášení o školení řidičů, která jako
provozovatelé akreditovaných školicích středisek poskytujete. Toto usměrnění je obecné,
nemůže postihnout všechny varianty, které praxe přináší, proto v případě potřeby bez obav
kontaktujte pracovníky krajského úřadu.
S pozdravem

Ing. Jiří Macura
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
elektronicky podepsáno
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Obdrží:
1. Střední odborná škola Nové Město na Moravě, Bělisko 295, 592 31 Nové Město na Moravě
2. Jan Kadlec, nám. Svobody 409/9, 589 01 Třešť
3. Jihlavská vrtná, s.r.o., Brněnská 2661/65, 586 01 Jihlava
4. Miloš Koutný, 17. listopadu 2096/16, 586 01 Jihlava
5. Jaromír Nosek, Furchova 373, 588 56, Telč – Telč-Podolí
6. Martin Aujezdský, Klimentova 227/24, 674 01 Třebíč
7. Zdeňka Rousková, Husova 541, 675 71 Náměšť nad Oslavou
8. Antonín Musil, Chlumova 4755/12, 586 01 Jihlava
9. Bohumír Kratochvíl, Kozinova 248, 676 02 Moravské Budějovice
10. Lubomír Kobylka, Dobrá Voda 35, 594 51 Křižanov
11. Pavel Smejkal, Návrší 215, 595 01 Velká Bíteš – Janovice
12. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad
Pernštejnem, Dr. Veselého 343, 593 17 Bystřice nad Pernštejnem
13. František Jaroš, Na Rybníčku 1326, 396 01 Humpolec
14. Jan Böhm, Niva 205, 675 22 Stařeč
15. Pavel Krpálek, Štoky 235, 582 53 Štoky
16. Akademie profesionálních řidičů s.r.o., Pražská 1114, 393 01 Pelhřimov
17. Josef Pipek, Sídliště Pražská 2754, 580 01, Havlíčkův Brod
18. Jiří Liška, Za školou 580, 595 01 Velká Bíteš
19. Pavel Štyrský, Bobrová 253, 592 55 Bobrová
20. Vladimír Zápotočný, Chotěbořská 1836, 580 01 Havlíčkův Brod
21. Josef Bydžovský, Bezručova 1580/7, 586 01 Jihlava
22. Stanislav Mikolášek,Pod Vodojemem 586, 394 70 Kamenice nad Lipou
23. Martin Hřava, Počátky 493, 394 64 Počátky
24. AUTOŠKOLA VYSOČINA s.r.o., Brněnská 131/37, 591 01 Žďár nad Sázavou
25. Antonín Musil, ml., Sokolovská 3009/37, 586 01 Jihlava
26. Radim Holub, Poděbradova 19, 393 01 Pelhřimov
27. Marek Svoboda, Bořetice 24, 395 01 Pacov
28. HV Trans CZ s.r.o., Vokov 13, 393 01 Pelhřimov
29. Autoškola Černý s.r.o., Nezvalova 203, 592 31 Nové Město na Moravě
30. Bc. Miloš Fila, E. F. Buriana 466, 675 71 Náměšť nad Oslavou
31. Autoškola CAHA+S, s.r.o., Bráfova tř. 16/2, 674 01 Třebíč
32. Ivan Coufal, F. B. Vaňka 1846, 393 01 Pelhřimov
33. Jindřich Procházka, Svépomocná 1264, 396 01 Humpolec
34. Eliška Vítková, Máchova 20, 396 01 Humpolec
35. Školící centrum Vostrý, s.r.o., Znojemská 1027/23, 674 01 Třebíč – Horka-Domky
36. Rostislav Krejčí, Kmochova 726/6, 674 01 Třebíč - Podklášteří
37. Lubomír Izdný s.r.o., Meziříčko 71, 588 27 Jamné u Jihlavy
38. DTM car s.r.o., Masarykovo nám. 98, 675 71 Náměšť nad Oslavou
39. Bc. Petr Tomek, Na Předlískách 1180, 675 31 Jemnice
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