Smlouva o zajištění výuky k získání řidičského
oprávnění pro skupiny ,,B", ,,C" a ,,T"
Ev. č.: 11/14802201/2018
Střední odborné učiliště Nové Strašecí
Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí
IC: 148 02 201
(dále jen škola)
a

Sdruženi autoškol:
ESOX spol. s.r.o. zastoupený Ing. Stanislavem Fojtem - jednatelem
se sídlem: Smečenská 837, 272 04 Kladno 4
IČ: 475 43 701, DIČ: CZ47543701
Držitel licence pro skupiny AM, AI, A, B, B+E, C, T
a

Jiří Krejčík
se sídlem: Dr. Foustky 721, 272 01 Kladno
IČ: 400 32 833
Držitel licence pro skupiny AM, Al, A, B
a

Zdeněk veselý
se sídlem: U Statku 195, 270 61 Lány
IČ: 610 74 055
Držitel licence pro skupiny AM, AI, A, B
zastoupeno Ing. Stanislavem Fojtem
(dále jen autoškola)

I.
Prohlášení účastníků

1. Autoškola prohlašuje, že její účastnici jsou
sdružením podle § 829 a násl.
občanského zákoníku oprávněným ve smyslu příslušných právních předpisů k výuce
vedoucí k zIskánI řidičského oprávněni skupiny AM, Al, A, B, C, T.
Touto smlouvou se autoškola zavazuje plnit předmět této smlouvy uvedený v jejím
ČI. II s vysokou profesionálnI odbornosti a osobně svými členy,
2. Škola je pedagogickým zařízenkn vychovávajícím odborníky
pro oblast oprav a
řízení automobilů, strojů atd., pro které zajišt'uje prostřednictvím autoŠkoly zIskání
řidičských oprávněni.
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II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je praktická část výcviku k zIskánI řidičského oprávnění pro
skupiny ,,B", ,,C" a ,,T" u žáků Školy.
výuka praktické jízdy bude navazovat na část teoretické přípravy k řízenI
motorových vozidel, která je organizována v rámci učebního plánu v předmětu
,,Řízeni motorových vozidel" - MŠMT č.j. 17046/0323.
výuka probíhá dle platného ,,Obsahu a rozsahu výuky a praktického výcviku
k získání řidičského oprávněni pro skupinu ,,B", ,,C" a ,,T" (zákony Č. 247/2000 Sb.
§ 13 a §16, č. 478/2001 Sb., poznámka č. 40, 49, 50, 51, 52, vyhláška č. 167/2002
Sb., § 4 § 5 ve znění pozdějších předpisů.
III.
Povinnosti autoškoly

1. Autoškola vede pedagogickou dokumentaci a evidenci výuky žáků. Každý měsíc
informuje třídního uČitele o jejich účasti a výsledcích ve výuce.
IV.
Termín plněni
1. Autoškola

zajišťuje plnění předmětu této smlouvy od 1. 9. 2018 do 31. 5. 2019.

2. Tato doba může být překročena pouze v případě nedosaženi požadované věkové
hranice žáka nebo v případě dlouhodobé nemoci po dohodě s vedením školy.
V.
Cenové ujednání a způsob platby

1. Účastnici smlouvy sjednávají tyto ceny za výuku:
Skupina B..........8600,-KČ (včetně DPH)
Skupina C........14100,-KČ (včetně DPH)
Skupina T...........4800,-KČ (včetně DPH)

2. Úhrada bude provedena
na základě faktury dle cenové nabídky a počtu žáků.
Závěrečné vyúčtováni bude provedeno při ukončení kurzu všemi žáky. Přílohou
faktury je specifikace počtu žáků v jednotlivých kurzech včetně jmenného
seznamu.
3. Sjednávaná cena zahrnuje
výcvik V řízeni vozidla, výcvik praktické údržby a
praktický výcvik zdravotnické přípravy, včetně závěrečného přezkoušení zkušebním
komisařem, do tohoto nejsou započítány správní poplatky, které si hradí sám žák.
4.

Kondiční jízdy, rozšíření o další skupiny - řizenI motorových vozidel a případně
opravné zkouŠky si hradí Žáci sami.
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VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena v souladu s Obchodním zákoníkem a řídí se jeho
ustanoveními. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2.

Na důkaz
podpisy.

3.

Škola jako příspěvková organizace je povinna smlouvu zveřejnit v Mezinárodním
registru smluv a to bez zbytečného odkladu, přičemž dodrží veškeré povinnosti
plynoucI z této činnosti Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění.

V

souhlasu

dne:

s obsahem

MuR

této smlouvy

E S CD X s . r. o .

- Smečenská č. 837 -

připojují obě

smluvní strany své

Ĺ?a
Střední odborné učiliště

