SMLOUVA O PROVEDENÍ VÝUKY A VÝCVIKU
č. 184/00659771/2019
uzavřená mezi:
Objednatel:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

se sídlem:

Dubno 100, 261 01 Příbram 1

zastoupený:

Mgr. Milanem Lehockým, ředitelem

IČ:

00659771

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“),
a
Dodavatel:

Ing. Václav Kříž

se sídlem:

Žulová 377, 155 31 Praha 5

IČ:

10148311

DIČ:

CZ510719275

bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „dodavatel“)

Článek 1
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je provedení výuky a výcviku žáků objednatele v rámci předmětu „Řízení
motorových vozidel“ k získání řidičského oprávnění v souladu s platnými učebními
dokumenty (B, C) pro žáky objednatele.
Výuka a výcvik jsou prováděny na základě registrace k provozování autoškoly objednatele,
vydané MÚ Příbram, pod č.j.:DÚ/69382/2014/OddSŘúVel ze dne 18.8.2014.
Zhotovitel provádí výuku a výcvik jako subdodávku pro autoškolu objednatele.
Zhotovitel provede výuku teorie v učebnách sídla objednatele v rozsahu daném učební osnovou
objednatele a v souladu s platnou učební osnovou podle zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, v platném znění. Výcvik provede autoškola na vozidlech, ke kterým má dispoziční
právo na základě nájemní smlouvy.
Článek 2
Závazky smluvních stran

Závazky zhotovitele:
Zhotovitel provede výuku a výcvik žáků objednatele v rámci předmětu „Řízení motorových
vozidel“ k získání řidičského oprávnění v souladu s platnými učebními dokumenty (B, C).
Výuka bude zahájena měsícem září 2019, vždy v souladu s organizací předmětného školního
roku. Zhotovitel zajistí po předchozí dohodě s objednatelem termíny závěrečných zkoušek
a zajistí také předvedení žáků u zkoušek. Termíny závěrečných zkoušek budou stanoveny
písemně a předány objednateli. Zhotovitel bude zajišťovat také veškeré administrativní činnosti
vyplývající z této výuky a výcviku, tj. seznamy žadatelů o řidičská oprávnění včetně oznámení
o ukončení výuky a výcviku, vedení třídních knih a průkazů žadatelů, vypracování
zkouškových seznamů a další administrativní činnosti vyplývající z příslušných právních
předpisů pro zajišťování výuky a výcviku žadatelů o řidičská oprávnění. Zhotovitel bude
provádět výuku a výcvik plně v souladu i s obecně platnými právními předpisy vztahující se
k předmětu činnosti.
Závazky objednatele:
Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou k řádnému plnění této
smlouvy. Objednatel předá zhotoviteli informaci o počtu žáků, kteří budou od září zařazeni do
výuky a výcviku k získání požadovaného řidičského oprávnění včetně jmenného seznamu žáků
zařazených do výuky a výcviku, doložení jejich adres, dat narození, požadované skupiny
řidičského oprávnění s uvedením skupiny řidičského oprávnění u jejich vlastníků k témuž datu.
Objednatel poskytne učebnu k výuce a k závěrečným zkouškám, ve spolupráci se zhotovitelem
zajistí termín zkoušek včetně zajištění zástupce zmocněného k administrativním úkonům
(poskytnutí razítka do formulářů).
Článek 3
Cena za provedení výuky a výcviku

skupina ŘO

Předpokládaný
Sazba Kč bez
počet žáků
DPH za 1 žáka
(orientační)

Sazba Kč s
DPH za 1
žáka

Celkem Kč Celkem Kč
bez DPH za s DPH za
dobu plnění dobu plnění
VZ
VZ

skupina ŘO B+C (sdružená
výuka)

37

17 686

21 400

654 380

791 800

skupina ŘO -C

5

11 743

14 209

58 715

71 045

CENA CELKEM
Kč bez DPH
CENA CELKEM
Kč s DPH

42
42

713 095
862 845

Cena se řídí rozsahem požadovaného výcviku, resp. držením již určitého řidičského oprávnění
žadatelem, platnou učební osnovou, legislativní změnou učební osnovy, která bude zasahovat
do výuky a výcviku v určitou dobu a náklady zhotovitele v době prováděné výuky a výcviku.
Smluvní cena (sazba Kč) za jednoho žáka uvedená v tomto článku bude konečná
a nebude se dále zvyšovat.
Celková cena za předmět plnění bude vyčíslena dle skutečného počtu žáků v září 2019
a uvedena v příloze předmětné smlouvy. V příloze bude uveden jmenný seznam žáků
včetně cenové kalkulace na jednoho žáka.
Objednatel uhradí platby za předmět této smlouvy na základě vystavených faktur se splatností
14-ti dnů. Faktura bude mít veškeré náležitosti platného účetního dokladu a bude na ni uveden
odkaz na číslo předmětné smlouvy.
Neplatnou fakturu je objednatel oprávněn zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje výše
uvedené náležitosti nebo jestliže fakturovaná částka neodpovídá sjednané ceně. Nová
lhůta splatnosti pak začne běžet doručením opravené faktury.
Platby budou provedeny bezhotovostním platebním stykem na účet zhotovitele. Konečné
vyúčtování bude provedeno nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku.
Článek 4
Smluvní pokuta a náhrada škody za porušení smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení smluveného termínu ukončení výuky a výcviku
způsobeném objektivně ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05
% z celkové ceny za každý den prodlení.
Smluvní strany se dohodly, že při prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý den prodlení.
Pokud se některá ze smluvních stran rozhodne bez udání důvodu od smlouvy odstoupit, učiní
tak písemně a je povinna uhradit druhé smluvní straně odstupné ve výši 100.000,- Kč.
Odstoupením se smlouva neruší od počátku, ale ode dne doručení písemného odstoupení druhé
smluvní straně.
Článek 5.
Okamžité odstoupení od smlouvy
Objednatel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit v případě porušení povinností
vyplývajících z této smlouvy ze strany zhotovitele. Zhotovitel má právo od smlouvy okamžitě
odstoupit v případě porušení povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany objednatele.
Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupení od
smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupení musí být provedeno písemně.
Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od této smlouvy se smlouva neruší od samého
počátku, ale ode dne doručení odstoupení druhé straně.

Článek 6.

Oblast BOZP a případné škody na majetku
Za proškolení žáků i svých zaměstnanců v oblasti BOZP v rámci plnění předmětu této
smlouvy zodpovídá zhotovitel.
Oblast školních úrazů:
Pokud dojde k úrazu žáka během teoretické přípravy v budovách SOŠ a SOU Dubno,
zodpovídá za úraz žáka objednatel.
Pokud dojde k úrazu žáka při výkonu praktického výcviku jízd nebo údržby vozidla,
odpovídá za úraz žáka zhotovitel.
Zhotovitel se v této smlouvě zaručuje, že je pojištěná pro případný úraz nebo škodu
způsobenou rámci výuky.
Článek 7.
Doba platnosti smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání školního roku – tj. od 1.9.2019 do 31.8.2020.

Článek 8.
DOLOŽKA O REGISTRACI SMLOUVY
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejněním
souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí škola (objednatel) neprodleně po podpisu
smlouvy. Škola (objednatel) se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení
registrace tak, že zašle poskytovateli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění
smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama obdrží potvrzení, popř. již v průvodním
formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky zhotovitele. V takovém případě
potvrzení od správce registru smluv obdrží obě smluvní strany zároveň.
Článek 9.
DOLOŽKA O ÚČINNOSTI SMLOUVY

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
Článek 10.
Závěrečná ustanovení
Všechny změny a dodatky k této smlouvě musí být činěny pouze písemnou formou a musí být
odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
Smluvní strany tímto prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle svobodné vůle, vážně
a srozumitelně a nikoli za nápadně nevýhodných podmínek na důkaz čeho připojily smluvní
strany níže uvedeného dne své podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, který provede objednatel.
V Praze dne: 14.5.2019

V Dubně dne: 14.5.2019

