
SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ  
ASOCIACE AUTOŠKOL ČR  a  PROFESNÍHO SPOLEČENSTVÍ  AUTOŠKOL ČR  

 k situaci  vzniklé krachem  autoškoly MWO s.r.o. v Liberci 
 
 

Asociace autoškol ČR a Profesní společenství autoškol ČR se distancují od podvodného 
jednání majitelů autoškoly MWO, s.r.o., o kterém dne 6.4.2006 informovaly sdělovací 

prostředky.  

 

Profesní svazy nemají možnost ochránit veřejnost před podvodným a výsostně neetickým 
chováním některých „kolegů“. Ve všech oblastech činností se najdou poctiví podnikatelé, ale 
bohužel také podnikavci zneužívající situace za účelem vlastního nezákonného obohacení. 
Uvedená autoškola nebyla členem ani jednoho z našich sdružení. 
Je však patrné, že naše opakovaná varování veřejnosti před neúměrně nízkými cenami se míjí 
účinkem. Každý zájemce o kurz autoškoly by si měl uvědomit, že cena kurzu skupiny B, 
který splní všechny náležitosti stanovené zákonem, se pohybuje od 8.500,- Kč do 10.500,- 
Kč, cena individuálního výcviku mezi 11.000,- a 13.000,- Kč.  Je tedy na zvážení každého 
zájemce, aby se zamyslel nad tím, proč zrovna ta která autoškola nabízí tak nízké kurzovné, 
zda vůbec chce či může dostát svým závazkům a svojí volbou takové „podnikatele“ 
nepodporoval. 
Současně chceme  tímto prohlášením upozornit všechny majitele a provozovatele autoškol 
v ČR, že pokud naše svazy obdrží oprávněnou stížnost od žáka jakékoliv autoškoly v ČR na 
nedodržení zákonem stanoveného rozsahu služeb, jejich požadované kvality, či jiné jednání 
odporující dobrým mravům, předáme podnět na příslušné úřady k provedení státní kontroly 
v autoškole a budeme o takovém chování informovat veřejnost. 
Věříme, že uchazeči o řidičská oprávnění si uvědomí, že znalosti v ovládání vozidla získané 
v autoškole jsou základem pro bezpečnost na našich silnicích a budou si vybírat z těch 
autoškol, které garantují kvalitu výuky a výcviku za odpovídající ceny. 
Vyzýváme všechny provozovatele autoškol, ať již jsou členy našich profesních sdružení nebo 
ne, aby se nenechali strhnout k obdobně neetickému chování, jako jsme tomu byli svědky, a 
vyvěšením tohoto textu v provozovně naši výzvu podpořili.  

     za výkonnou radu AA ČR                                                           za výkonný výbor  PSA ČR 
      Ing. Ondřej  Horázný v.r.                                                                   Zdeněk Hlavatý v.r.  

 
 
 
 
 
v Jablonci nad Nisou a Praze 9.4.2006 


