
__________________________________________________________________________________ 
 

AMSP ČR, METEOR Centre Office Park B, Sokolovská 100/94, 186 00  Praha 8 
tel.: +420 236 080 454, mob.: +420 733 722 512, e-mail: amsp@amsp.cz, web: http://www.amsp.cz 

IČ: 26547783, DIČ: CZ26547783, Zápis v OR: Spisová značka L 12282 vedená u Městského soudu v Praze 
(původní registrace u MV ČR, č.j. VS/1-1/48 640/01-R, založeno r. 2001) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

V Praze dne 14. února 2019 

Čj.: GŘ/36/2019 

 

Název materiálu: 
 

Akční plán autonomního řízení 

Připomínkové 
místo 
 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) 

Telefon : 
 

+420 236 080 454 

e-mail: 
 

amsp@amsp.cz  

 
 
K předloženému Akčnímu plánu autonomního řízení má Asociace malých a středních podniků ČR 

(AMSP ČR) následující připomínky: 

 

1. V bodu 4.5 Podpora vzdělávání 

V tabulce na str. 43 navrhujeme doplnit následující odrážku: 

- V rámci probíhajících revizí Rámcových vzdělávacích programů (RVP) rozšířit stávající obor 

automechanik, autoelektrikář nebo autotronik o tematickou oblast „autonomní 

technologie a automatizované řízení vozidel“ nebo zavést samostatný učební obor k této 

oblasti. 

 

Odůvodnění: 

Zavedení uvedené tematické oblasti by nastavilo předobraz, jak dostat do výuky prvky 

autonomního řízení v dopravních prostředcích pro mechaniky opraváře těchto dopravních 

prostředků. V této souvislosti připomínáme, že právě probíhají revize RVP, které se tvořily 

před více jak 10 roky a platí dodnes. Z uvedeného vyplývá, že bude nutné ponechání vyšší 

volnosti v RVP pro flexibilnější zavádění inovací do vzdělávání prostřednictvím flexibilnějších 

Školních vzdělávacích programů (ŠVP). 

Tato připomínka je zásadní. 
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2. Příloha PZ (tabulka) - Realizace opatření Akčního plánu autonomního řízení - indikativní 

harmonogram: 

V návaznosti na výše uvedený návrh k doplnění RVP navrhujeme přesunout červeně 

označený oddíl „Příprava“ v bodu Podpora vzdělávání (řádek 65–67) na období let 

2019–2020 a analogicky s tím následující oddíl „Doplnění a úprava podle zkušeností z praxe“ 

se začátkem v roce 2021. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
 
Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je JUDr. Věroslav Sobotka 734 302 000 
sobotka@amsp.cz, amsp@amsp.cz 
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