
 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78  

Č.j.: MSMT- 28713/2014-1-676  

 
 

ROZHODNUTÍ  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: APM Automotive, s.r.o., 
IČ 00670863, Nádražní 104, 345 06 Kdyně, Č.j.:  MSMT- 28713/2014-1-676 ze dne 7.8.2014 
o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo takto:  

uděluje akreditaci  

instituci: APM Automotive, s.r.o., IČ: 00670863 
sídlem: Nádražní 104, 345 06  Kdyně  
 
k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:  
 
  1.  SRS 1 – Systémy pasívní bezpečnosti ve vozidlech  
  2.  NÁPRAVY 1 – Nápravy, pružící elementy a tlumiče pérování  
  3.  NÁPRAVY 2 – Provádění oprav na nápravách, pružení a tlumičích  
  4.  GEOMETRIE 1 - Teorie geometrie řízení  
  5.  GEOMETRIE 2 – Měření geometrie  
  6.  BRZDY 1 – Analýza poruch u brzd a ložiskových jednotek  
  7.  PNEUMATIKY 1 – Pneumatiky, disková kola, sněhové řetězy  
  8.  TRUCK – C 0101 Hlavní systémy s elektronickým ovládáním  
  9.  TRUCK - C 0201 - Elektřina a základní elektronika  
 10.  TRUCK C0401 - Elektronický ovládací systém dieselového motoru  
 11.  TRUCK C0102 - Pokročilá diagnostika  
 12.  TRUCK C0202 - Elektrické systémy a senzory  
 13.  TRUCK C0203 - Elektroinstalace používaná pro vedení CAN  
 14.  TRUCK C0403 - Systémy motorů „Common – Rail“  
 15.  TRUCK C1002 - Brzdové systémy EBS v přívěsných vozidlech  
 16.  TRUCK C0402 - Systémy AD-BLUE  
 17.  PNEUMATIKY 2 - Demontáž a montáž, základní způsoby opravy a vyvažování kol  
 18.  PNEUMATIKY 3 - Run Flat a UHP pneumatiky a systémy TPMS  
 19.  ZÁKLADY 1 – Základy pro automechaniky – neelektrické veličiny  
 20.  NÁPLNĚ 1 – Oleje a mazání  
 21.  NÁPLNĚ 2 – Zimní provoz  
 22.  MOTOR 1 – Mechanika motoru a jeho seřízení  
 23.  MOTOR 2 – Přeplňování pístových spalovacích motorů  
 24.  VOZIDLA 1 – Zabezpečení motorových vozidel  
 25.  SERVIS 1 – Bloková výjimka, reklamace, pojistné události  
 26.  SERVIS 2 - Činnost přejímacího technika při sjednávání zakázky a příjmu vozidla  
 27.  SERVIS 3 - Právní minimum - základy obchodního a občanského práva v oblasti oprav      
         vozidel 
 

Platnost akreditace se stanoví do 6. 10. 2017. 
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Odůvodnění  

 
Žadatel, APM Automotive s.r.o., který podal žádost dne 7.8.2014, splnil podmínky pro udělení 
akreditace v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřilo způsobilost uvedeného subjektu k provádění 
vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků s přihlédnutím 
k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace lektorů a stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit. 

Za dodržování úrovně a obsahu vzdělávání ve vzdělávacích kurzech podle posouzeného vzdělávacího 
projektu odpovídá výše uvedený subjekt. 

Programy č. 1 - 27 jsou akreditovány v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším 
vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. 

Poučení  

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Rozklad se podává 
u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy.  

V Praze dne 7. 10. 2014 

(otisk úředního razítka) 

 

 

                                                                    Mgr. Vít Krčál 
                                                                    vedoucí oddělení kariérního systému 

                                                                    pedagogických pracovníků 

 
 

Účastník řízení: 
APM Automotive, s.r.o., IČ: 00670863 
Nádražní 104, 345 06  Kdyně  
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