SMLOUVA O VÝUCE A VÝCVIKU
Žadatel uzavřením smlouvy výslovně potvrzuje, že je srozuměn s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a školním řádem autoškoly.
Ing.Václav Kříž
se sídlem Žulová 377, 155 31 Praha 5
IČ: 10148311
(dále jen autoškola)

1.

Předmět smlouvy

a)

Předmětem tohoto smluvního ujednání je výuka a výcvik žadatele o řidičské oprávnění, provádění výuky a výcviku řidičů v rámci zdokonalování odborné
způsobilosti řidičů, podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a provedení kondičního výcviku

b)

Uzavření smlouvy vzniká při splnění podmínky dané §13 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, tj. mj., kdy osoba žadatele

1)

podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl
ověřen příslušným orgánem,

2)

ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona,
přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců,

3)

není nezpůsobilá k právním úkonům,

4)

je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona,

5)

splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon,

6)

není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

okamžikem doručení žadatelem podepsané žádosti o přijetí k výuce a výcviku (pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho
zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem), a lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který ke dni podání
žádosti nesmí být starší více než 3 měsíce. Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě prohlášení žadatele o
řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření.

c)

V případě kondičního výcviku je smlouva uzavřena vyplněním objednávkového formuláře. K uzavření smlouvy není potřeba předávat žádost o přijetí k výuce
a výcviku a lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Cena a způsob úhrady
Cena školného pro jednotlivé druhy výuky a výcviku je upravena platným ceníkem, umístěným na internetových stránkách www.autoskola-praha.cz
Školné lze uhradit bezhotovostně bankovním převodem nebo v hotovosti u provozovatele autoškoly. Úhrada školného se provádí předem. Školné je možno uhradit
v plné výši nebo bez navýšení ve splátkách. První splátka ve formě zálohy činí 40% ceny příslušného školného. Autoškola má právo nepokračovat v již zahájené výuce a
výcviku, pokud žadatel neuhradí zbývající část školného.
Autoškola ukončí výuku a výcvik za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený učební osnovou pro
příslušnou skupinu vozidel, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých mezi žadatelem o řidičské oprávnění a provozovatelem autoškoly, a má potřebné znalosti a
dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke zkoušce,
ačkoli potřebné znalosti a dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho písemné žádosti; jde-li o osobu mladší 18
let, ukončí výuku a výcvik pouze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce. Autoškola má právo neukončit výuku a výcvik a nepřihlásit žadatele na závěrečné
zkoušky z odborné způsobilosti, a to do doby, než žadatel splní své závazky vůči autoškole.
Odstoupení od smlouvy
Obě strany smluvního vztahu mohou od smlouvy odstoupit. Sdělení o odstoupení musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě nebo na email: info@autoskolapraha.cz. Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy, nebo okamžikem sepsání dohody o odstoupení
od smlouvy.
Odstoupení od smlouvy ze strany autoškoly
Autoškola si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, byl mu vysloven správním orgánem anebo
soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny učitele a tím ohrožuje bezpečnost silničního
provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu, anebo se opakovaně bez řádné omluvy nedostavil na objednanou hodinu výuky
nebo výcviku.
Autoškola důrazně upozorňuje na ukončení kurzu v případě, že se žadatel dostaví k praktickému výcviku pod vlivem alkoholu nebo návykové a omamné látky.
Autoškola si vyhrazuje právo prověřit stav žadatele při jistých pochybnostech, zda není ovlivněn alkoholem nebo návykovou či omamnou látkou, na stanici Policie České
republiky. Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen o tom neprodleně autoškolu informovat. V takovém případě má
autoškola právo odstoupit od smlouvy. Autoškole v případě odstoupení od smlouvy vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na storno poplatek ve
výši 20% z ceny příslušného školného na úhradu administrativních nákladů. Nevyčerpané školné autoškola na požádání žadateli vrátí v termínu dle dohody, nejpozději
však do 30 dnů.
Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele
Žadatel má právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě odstoupení od smlouvy bude provedeno na základě předložených dokladů vyúčtování výuky a výcviku.
Autoškole v případě odstoupení od smlouvy ze strany žadatele vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na storno poplatek ve výši 20% z ceny
příslušného školného na úhradu administrativních nákladů. Nevyčerpané školné autoškola na požádání žadateli vrátí v termínu dle dohody, nejpozději však do 30 dnů.
Nezájem o pokračování předmětu smlouvy ze strany žadatele
Při nezájmu o pokračování předmětu smlouvy ze strany žadatele, spočívajícího v neúčasti na výuce nebo výcviku přesahující dobu 6 měsíců, ve které žadatel nesdělil
prokazatelně autoškole důvod neúčasti a nepožádal o přerušení výuky a výcviku nebo neoznámil autoškole odstoupení od smlouvy, má autoškola právo odstoupit od
smlouvy a nevracet nevyčerpané školné.
Výuka a výcvik
Praktický výcvik v řízení.
Vyučovací hodina trvá 45 minut. Výcvik v řízení trvá maximálně 2 vyučovací hodiny denně u jednoho žadatele, ve třetí etapě smí být výcvik v řízení v určitých
případech jedenkrát prodloužen na čtyři vyučovací hodiny.
Žadatel potvrzuje svým podpisem na konci výcvikové hodiny v řízení v knize evidence o výcviku v řízení vozidla, do které učitel výcviku v řízení vozidla
zaznamenává údaje o provedeném výcviku v řízení vozidla, že výcvik řádně absolvoval. Hodiny výcviku v řízení objednává žadatel vždy u svého učitele. Smluvený termín
je závazný. Pokud žadatel nemůže absolvovat smluvený výcvik v řízení, je povinen tuto skutečnost prokazatelně oznámit učiteli nebo autoškole nejpozději 24 hodin před
smluveným termínem výcviku. Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast anebo zmaření výcviku ze strany žadatele činí 400 Kč a pokrývá mzdové náklady učitele a prostoj
v rámci technických podmínek autoškoly. Pokud se žadatel nedostaví na smluvený výcvik bez omluvy, je učitel povinen čekat na smluveném místě 10 minut. Po
překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Pokud se učitel nedostaví na smluvený výcvik do 10 minut bez omluvy, je žadatel povinen učinit
pokus kontaktovat učitele telefonicky. Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat učitele během 10 minut, považuje se výcvik za zmařený ze strany autoškoly. Autoškola
zajistí pro žadatele náhradní termín výcviku.

Žadatel nesmí absolvovat výuku a výcvik po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, případně jestliže je jeho schopnost k řízení vozidla snížena v
důsledku jeho zdravotního stavu.
Výuka teorie.
Autoškola vypisuje plán výuky podle jednotlivých skupin i plán povinných konzultací podle individuálního studijního plánu. Pokud se žadatel nedostaví v daný termín
na naplánovanou skupinovou výuku, autoškola mu na požádání sdělí další termín plánované skupinové výuky a to v termínu do 30 dnů od požádání. Žadatel může rovněž
požádat o nový speciální termín pro jednotlivce. Tento nový speciální termín pro jednoho žadatele je úplatný v podobě školného ve výši 400,- Kč za vyučovací hodinu.
Ukončení výuky a výcviku
Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za předpokladu, že žadatel o řidičské oprávnění absolvoval minimální počet hodin výuky
a výcviku stanovený učební osnovou pro příslušnou skupinu vozidel, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutých mezi žadatelem o řidičské oprávnění a provozovatelem

autoškoly, a má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a
výcviku a na přihlášení ke zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho
písemné žádosti; jde-li o osobu mladší 18 let, ukončí výuku a výcvik pouze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce.
V případě předčasného ukončení výuky a výcviku žadatele u provozovatele autoškoly může žadatel pokračovat ve výuce a výcviku u jiného provozovatele autoškoly. V
takovém případě je provozovatel autoškoly povinen žadateli vystavit potvrzení pro doložení údajů nezbytných pro pokračování výcviku. Podrobnosti potvrzení stanoví
prováděcí právní předpis.
Zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění
Žadatel o řidičské oprávnění se po ukončení výuky a výcviku v autoškole podrobí zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla.
Autoškola je povinna nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku, popřípadě doručení žádosti žadatele o přihlášení k opakované zkoušce písemně přihlásit
žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla pro získání řidičského
oprávnění, pro které žadatel absolvoval u provozovatele autoškoly výuku a výcvik, popřípadě k opakované zkoušce, pokud má potřebné znalosti a dovednosti požadované
pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a
dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho písemné žádosti; jde-li o osobu mladší 18 let, ukončí výuku a
výcvik pouze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce.
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky z odborné
způsobilosti k řízení motorového vozidla, popřípadě opakované zkoušky. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti,
popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce, a bude dbát, aby
požadavek autoškoly byl uspokojen v jednom termínu.
Pokud se žadatel nemůže dostavit k naplánované zkoušce z odborné způsobilosti, je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději 3 dny před smluveným termínem, a to
telefonicky nebo pomocí SMS svému učiteli nebo autoškole. V případě neuskutečněné omluvy se žadatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
Pojištění
V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se kterým je prováděn výcvik.
Reklamace
Žadatel má právo spotřebitele na uplatnění výhrad k poskytovaným službám, například pro porušování objemu poskytované výuky a výcviku, nebo nepedagogickém
jednání pracovníků autoškoly a porušování etiky u provozovatele autoškoly. V případě nevyřízené reklamace je možno rovněž podat podnět u orgánu státního dozoru. Tím
je v takovém případě příslušný dopravně správní útvar místně příslušné obce s rozšířenou působnosti. Za vadu služby a důvod k reklamaci se zásadně nepovažuje
neprospěch žadatele při závěrečné zkoušce.
Závěrečná ustanovení
Žadatel o řidičské oprávnění, který se pod dohledem učitele autoškoly podrobuje výcviku v řízení motorového vozidla nebo skládá zkoušku z řízení motorového
vozidla, nebo osoba žadatele, která se pod dohledem učitele autoškoly připravuje k přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo skládá zkoušku v
rámci tohoto přezkoušení je podle příslušné právní úpravy řidičem. Žadatel bere na vědomí, že v tomto případě se na něj vztahují povinnosti řidiče včetně ustanovení o
správních deliktech podle příslušné právní úpravy.
Autoškola podle možností vyhoví přání žadatele na úpravu studijního plánu a osobu učitele. Autoškola si vyhrazuje právo instruktora žadateli určit. Pokud žadatel
nesouhlasí s jakýmkoli rozhodnutím učitele, může se obrátit k provozovateli autoškoly. Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím autoškoly, má právo absolvovat další
výcvik a zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele.
Žadatel bere na vědomí, že v rámci výcviku a zkoušky z odborné způsobilosti mu bude svěřeno výcvikové vozidlo autoškoly za předpokladu splnění podmínek daných
právními předpisy.
Autoškola jako provozovatel vozidla je povinna zajistit, aby při užití výcvikového vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu
na pozemních komunikacích stanovená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V případě újmy (škody) způsobené provozem výcvikového vozidla jinému, si je autoškola vědoma své odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla podle obč.
zákoníku.
Žadatel bere na vědomí, že v případě újmy způsobené sobě samému při výcviku a zkoušce z odborné způsobilosti, jde tato újma k jeho tíži. Současně si je vědom své
odpovědnosti za újmu (škodu), kterou způsobí na majetku autoškoly (např. poškození výcvikového vozidla), příp. škoda ve formě úhrady určené částky obecnímu úřadu za
přestupek, apod.
Cena za výuku a výcvik je stanovena jako cena základní za splnění povinného rozsahu hodin učební osnovy. Vyšší počet hodin, je-li to nutné a opakovanou zkoušku
z odborné způsobilosti, účtuje autoškola podle platného ceníku autoškoly.
Pokud žadatel nebude respektovat toto smluvní ujednání, je autoškola oprávněna od této smlouvy odstoupit.
Toto aktuální znění podmínek je platné a účinné od 1. ledna 2010.

