Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun- Hlinky
Okružní 1404 | 266 73 Beroun – Hlinky
tel.: 00420 311 622 515 | fax: 00420 311 622 637 | e-mail: skola@soshlinky.cz

SMLOUVA
číslo smlouvy PO S- 313/00664740/2021
číslo smlouvy dodavatele:
„Výuka autoškoly pro žáky skupina B, C,“
uzavřená dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže
uvedenými smluvními stranami:
Smluvní strany:
Objednatel
SOŠ a SOU Beroun-Hlinky
se sídlem: Okružní 1404, 26673 Beroun
zastoupený: Mgr. Evou Jakubovou, ředitelkou školy
IČO: 00664740
Bankovní spojení: KB Beroun
číslo účtu: 3236131/0100
jako objednatel na straně jedné
(dále jen „objednatel“)
Dodavatel
Dodavatel
pan Petr Bureš majitel
se sídlem:Branislavova1414, Beroun, 26601
IČO: 12244104
DIČ: CZ6801090923
Bankovní spojení: 164340423/0300 ČSOB
číslo účtu: 164340423
jako dodavatel na straně druhé
(dále jen „dodavatel“)
prohlašují, že jsou zcela svéprávní a plně způsobilí k právnímu jednání a uzavírají po
vzájemné domluvě podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ)
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Článek I.
Předmět smlouvy
1.1. Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele praktickou a teoretickou výuku předmětu
„Řízení motorových vozidel „ pro skupiny B, C“ v požadovaném rozsahu a termínu, dle
nabídky včetně provedení změny v registraci výcvikového zařízení u Městského úřadu
Beroun, odboru správních agend. Provést všechny administrativní úkony k zahájení
výuky.
Požadovaný rozsah výuky pro:
Skupiny B -24
Skupiny C -15
1.2. Objednatel se zavazuje za provedení výuky „Řízení motorových vozidel“ uvedené bodě
1.1. a zaplatit cenu uvedenou v Článku II. této smlouvy.
Článek II.
Cena za výuku předmětu „Řízení motorových vozidel skupiny B, C,“.
2.1. Cena za výuku předmětu popsaného v Článku I. byla stanovena na základě poptávky po
ceně mezi smluvními stranami (viz příloha).
 pro skupinu B na částku 11 495,-Kč za žáka
 pro skupinu C 12 100,-Kč za žáka.
Celková cena díla byla tedy stanovena na částku 457 380,-Kč, vč. DPH.
Cena díla v průběhu roku 2021/2022 nebude měněna, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak. Cena díla bude snížena v případě, že žák přeruší studium v průběhu školního roku
2021/2022. Objednatel je povinen na základě dílčí faktury dodavateli uhradit tu část výuky a
výcviku, kterou žák již obdržel. Cena díla bude snížena v případě, že žák školy přeruší výuku
a výcvik z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti v průběhu školního roku 2021/2022.
Objednatel je povinen na základě dílčí faktury uhradit dodavateli tu část výuky a výcviku,
kterou žák již obdržel.
Článek III.
Platební podmínky
3.1. Platby za provádění výuky uhradí objednatel dodavateli bezhotovostně převodem na
bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
3.2. Platby budou prováděny objednatelem na základě faktury, která bude obsahovat doklad o
skutečném počtu žáků nejpozději do 14 dnů od ukončení kalendářního měsíce.
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Článek IV.
Doba a místo plnění
4.1. Smluvní strany se dohodly na době plnění od 1. září 2020 do 31. 8. 2022 Výuka
autoškoly včetně jízd bude ukončena nejpozději k 20.5.2022, tak aby žáci potom mohli
přistoupit k závěrečným zkouškám.
4.2. Smluvní strany se dohodly, že 31. 8. 2022 je nejpozdější termín pro vyúčtování předmětu
smlouvy. Do té doby je dodavatel povinen řádně dokončit provedení všech předepsaných
zkoušek.
Článek V.
Závazky objednatele a dodavatele
5.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu výuky řízení motorových vozidel.
5.2. Dodavatel se zavazuje, že uvolňování žáků na výcvik autoškoly bude pouze z odborného
výcviku na základě „Průkazu žáka k ŘMV“ dle řádného harmonogramu, který bude dodavatel
předkládat 1x měsíčně objednateli.
5.3. Dodavatel je povinen dodržovat bezpečnostní, požární a jiné předpisy, stejně jako
případná rozhodnutí orgánů státní správy týkajících se výuky předmětu „Řízení motorových
vozidel“.
5.4. Dodavatel se zavazuje provádět praktický výcvik v řízení motorových vozidel skupin B,
C i v zimních měsících, tak aby žáci dokončili kurz nejpozději do 30. 05. 2020.
Článek VI.
Smluvní pokuty
6.1. Objednatel je oprávněn požadovat po poskytovateli za porušení jakékoliv smluvní
podmínky sjednané touto smlouvou úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,-- Kč, a to za každé
porušení samostatně.
6.2. Při porušení povinnosti IV odst. 4. 1. této smlouvy zahájit kurz nejpozději do 14 dní je
objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,-- Kč.
6.3. V případě, že závazek provést předmět smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením,
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
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Článek VII.
Změny smlouvy a odstoupení od smlouvy
7.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však
v případech, kdy: dodavatel bezdůvodně přeruší práce na výuce řízení motorových vozidel a
nezahájí je ani po výzvě v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.
7.2. Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.
7.3. V případě oprávněného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy, jsou
smluvní strany povinny uhradit si vzájemně vynaložené náklady spojené s plněním této
smlouvy a případnou náhradu vzniklé škody.
Článek VIII.
Oprávnění zástupci smluvních stran
8.1. Oprávněným zástupcem objednatele při provádění a převzetí díla, ve věcech
technických i smluvních je:
Mgr. Eva Jakubová ředitelka školy
Tel.: 311 623 101

email: jakubova@soshlinky.cz

kontaktní osobou za objednatele díla ve věcech VZMR:
Ing. Martina Trojanová ZŘEP email: trojanova@soshlinky.cz

8.2. Oprávněným zástupcem dodavatele je:

Pan Petr Bureš, mobil: 602 337 220, kontakt@autoskola-bures.cz

Článek IX.
Závěrečná ustanovení
9.1 Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou výslovně upravena touto smlouvou, se
řídí ustanoveními NOZ.
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9.2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že smlouva
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně a bez jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží
dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

V Berouně dne 31.8.2021

Objednatel:

Dodavatel:

.........................................................

…………….....................................

Mgr. Eva Jakubová, ředitelka
SOŠ a SOU Beroun-Hlinky

Petr Bureš

Objednatel:
.........................................................
Ing. Martina Trojanová ZŘEP
SOŠ a SOU Beroun-Hlinky
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