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• Péče o zdraví více než 1 300 000 našich klientů

• Více než 27 000 lékařů a zdravotnických 
zařízení po celé ČR

• Více než 750 000 000 za rok vynaloženo 
na prevenci z veřejného zdravotního pojištění 

• Více než 90 
klientských center

• Více než 100 
bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 
hodin denně zdarma

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.
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Klientské centrum Jihlava  I  Masarykovo náměstí 35

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny 
platí od 1. července do 30. září.

Ad: Zkušební komisaři na vlastní odpověd-
nost 

Čtenář iniciuje petici za nápravu
Reaguji na článek Jihlavských novin v jejich čer-

vencovém  vydání, týkající se chování a hodno-
cení zkušebních komisařů při závěrečných jíz-
dách v jihlavských autoškolách. Jejich chování a 
argumenty, na základě kterých nevydají někte-
rým žákům osvědčení o způsobilosti, dlouhodo-
bě poškozují pověst Odboru dopravy Magistrátu 
města Jihlavy.  

Je zcela nepřípustné, aby byl život mladých li-
dí, z nichž mnozí nutně potřebují řidičský průkaz 
k výkonu budoucího povolání, závislý na zlovů-
li určité skupiny lidí, kteří si patrně myslí, že jsou 
nedotknutelní a že si mohou dělat, co chtějí. Toto 
je v Jihlavě dlouhodobý problém, o kterém všich-
ni vědí, ale stále se neřeší.  

Proto žádám Ministerstvo dopravy České repub-
liky o okamžitou nápravu tohoto stavu a vytvořil 
jsem k tomuto účelu petici podobného znění na 
Petice.com, kde můžou čtenáři připojit v případě 
souhlasu svůj podpis. Důvody petice jsou zcela 
zřejmé. Není přece možné, aby většina žáků auto-
školy neprospěla u závěrečné jízdy v Jihlavě potře-
tí, počtvrté, někteří i víckrát. Pak jim dojde trpě-
livost a jedou na závěrečky např. do Telče, kde si 
musí předem zaplatit další jízdy, domluvit termín 
zkoušky atd., všechno zbytečné peníze navíc a 
ztráta času. A tam je jim vydáno osvědčení hned 
napoprvé a úplně v klidu, bez problémů a stresu. 
Co to znamená? Že jsou zkušební komisaři v Jihlavě 

nejlepší? Že ostatní komisaři v jiných městech nedě-
lají svoji práci dobře a nemají snad zodpovědnost? 
To sotva... 

Každopádně výsledek je skoro vždycky stejný, v 
Jihlavě to nejde, jdu jinam a mám to hned, prostě 
jezdím. O to víc je to zarážející a nahrává to určitým 
spekulacím, proč se tohle v Jihlavě děje. Každého 
určitě něco napadne…

V nejlepším případě, necháme-li stranou speku-
lace o důvodech chování komisařů, jsem minimál-
ně toho názoru, že se jedná o zkostnatělý systém 
s dlouhodobě stejným personálním obsazením a 
minimálně by mu prospěl svěží vítr ve formě změny 
na těchto postech. Další věcí je, že už sami instruk-
toři a majitelé autoškol jsou z toho nešťastní, nevě-
dí totiž, co už mají žáky učit, aby prošli. Podotýkám, 
instruktoři s mnohaletou praxí.

 S pozdravem Jan Schwarz 

S vyzněním článku nesouhlasíme
1.  Není možné, aby se žadatel nedozvěděl, proč 

byl hodnocen „neprospěl“, VŽDY je seznámen 
s konkrétními chybami.

2. O zkoušce se vždy vede záznam, kt. žadatel 
podepisuje (v čase covid-19 seznámen před učite-
lem).

3. Hodnocení „neprospěl“ je vždy kvůli chybám 
v řízení nebo nebezpečnému vedení vozidla, kt. 
snižuje bezpečnost, nebo kvůli porušení pravi-
del, které ohrozí, nebo může ohrozit bezpečnost 
viz zák. 247/2000 § 43.

Nejčastěji se jedná:
A) nezastavení na STOP

B) nezvládnutý pohyb v jízdních pruzích (bez 
kontroly prostoru a bez směrového světla, neboli 
nejdřív vjede, pak se dívá a bliká)

C) jízda kolem překážek vysokou rychlostí (nedo-
držování bočního odstupu, nebezpečná nepředví-
davá jízda, bez přizpůsobení jízdy schopnostem, 
okolnostem a jízda takovou rychlostí, ze které není 
žadatel schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na 
kterou má rozhled)

D) nebezpečné ovládání vozidla (couvání na pře-
chodu pro chodce, při nezvládnutém rozjezdu)

E) chybí kontrola „volného směru“ při jízdě do 
řízené křižovatky na signál STŮJ a doplňkovou zele-
nou šipku

4. Požadavky na dovednosti u závěrečné zk. viz 
vyhl. 167/2002, §19. 

5. K drobným pochybením se naopak snažíme být 
tolerantní a „akceptovat“  je s vědomím, že je žadatel 
u zkoušky „nervózní“.

6. K pořizování záznamů ze zkoušky:  Statutární 
město Jihlava je od roku 2011 držitelem Osvědče-
ní o provedení registrace zpracování osobních údajů 
pro účel pořizování audiovizuálního záznamu prů-
běhu a vyhodnocení zkoušky z praktické jízdy vyda-
ného Úřadem pro ochranu osobních údajů. Má také 
k dispozici kameru k pořízení tohoto záznamu.

Pořízení záznamu bylo před zahájením zkoušky 
nabízeno, k tomu však nikdy nedal souhlas učitel 
ani žadatel. 

Pan redaktor článku tak zcela chybně předjímá, že 
komisaři nedají souhlas k použití kamer.

  Mgr. Antonín Bezrouk, 
 odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy

Závěrečné zkoušky v autoškolách 
stále terčem kritiky


