VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
ŠKOLNÍ ŘÁD AUTOŠKOLY

Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) - školní řád Autoškoly v souladu s
ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
vydané poskytovatelem:
Romana Poljanská, IČ: 05131774
Autoškola Irena Hnátová s.r.o., IČ: 05170818
Loza 102, 33152 Dolní Bělá
www.autoskolakrasovice.cz

I.

Úvodní ustanovení

1) Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti
s uzavřením smlouvy o poskytnutí výuky a výcviku (dále také jen „Smlouva“) uzavírané mezi
poskytovatelem (dále také jen „Poskytovatel“) a fyzickou osobou objednávající výcvik (dále také
jen „Žadatel“) dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů.
2) Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy, která bude uzavřena v každém konkrétním případě
mezi Poskytovatelem a Žadatelem.
3) Znění VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat, při uzavření Smlouvy vždy platí aktuálně
platné VOP v době uzavření Smlouvy.
II.

Předmět smlouvy

1) Poskytovatel se zavazuje na základě Smlouvy poskytnout Žadateli pravidelné školení
zdokonalování odborné způsobilosti řidičů nebo teoretickou výuku a praktický výcvik k získání
nebo rozšíření řidičského oprávnění a dále zajistit Žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné
způsobilosti, to vždy podle konkrétní uzavřené Smlouvy.
III.

Uzavření Smlouvy

1) Žadatel má na základě uzavřené Smlouvy právo na výuku a výcvik v rámci daném zákonem, za
podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto VOP.
2) Smlouva mezi Poskytovatelem a Žadatelem je uzavřena v okamžiku splnění následujícího:
a) Osobním předáním Žadatelem podepsané Žádosti o přijetí do kurzu pravidelného školení
zdokonalování odborné způsobilosti řidičů či Žádosti o přijetí k výuce a výcviku, a to
včetně předání lékařského potvrzení Poskytovateli (dále také jen „Žádost“)
b) potvrzením o přijetí Žádosti ze strany Poskytovatele Žadateli, případně faktickým
zahájením výuky či výcviku na základě Žádosti.
3) Předáním Žádosti Žadatel potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a vyjadřuje svůj souhlas
s jejich zněním. Uzavřením Smlouvy Žadatel také stvrzuje, že se seznámil s Ceníkem služeb a
poplatků Poskytovatele, platným ke dni podpisu Smlouvy (dále jen „Ceník“), který je dostupný
na internetových stránkách poskytovatele www.autoskolakrasovice.cz a zároveň také v učebnách
Poskytovatele. Cena je platná v době uzavření Smlouvy.

4) Podmínky přijetí k výuce a výcviku:
a) Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu,
která podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 18 let, musí být žádost doložena
písemným souhlasem, tj ověřeným podpisem jeho zákonného zástupce v žádosti o
řidičské oprávnění 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; není
nezpůsobilá k právním úkonům; je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle
zvláštního zákona; má trvalý pobyt na území České republiky nebo přechodný pobyt na
území České republiky, který trvá alespoň 185 dní; pokud osoba neprokáže, že se na území
České republiky připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců; studuje na
území české republiky či splní další podmínky; pokud je pro získání řidičského oprávnění
vyžaduje zvláštní zákon.
b) Není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení
motorových vozidel.
5) Žadatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za služby dle Smlouvy a těchto VOP cenu uvedenou
v Ceníku, a to v hotovosti či převodem na účet Poskytovatele v plné výši nejpozději ke dni
zahájení výuky či výcviku.
IV. Zánik Smlouvy
1) Smlouva může zaniknout na základě dohody stran, výpovědí kterékoliv strany dle těchto VOP
nebo odstoupením od Smlouvy.
2) Žadatel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to i bez udání
důvodu. Faktické zahájení výcviku (účast na výuce nebo výcviku) je považováno za výslovnou
žádost k zahájení poskytování služeb, v takovém případě nelze uplatnit právo na odstoupení.
Žadatel má dále právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany
Poskytovatele.
3) Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případně podstatného porušení povinností ze
strany Žadatele, za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:
a) Prodlení Žadatele s úhradou jakékoliv peněžitého závazku vůči Poskytovateli delšího než
5 dnů;
b) Opakované (min. 2krát za dobu trvání Smlouvy) nedostavení se k termínu výuky či výcviku
bez předchozí omluvy;
c) Úmyslné poškození majetku Poskytovatele Žadatelem;
d) Neposkytování součinnosti Žadatelem Poskytovateli (prodlení/zdržování ohledně výuky či
výcviku, nezpůsobilost k řízení motorových vozidel, nekomunikování s Poskytovatelem
apod.)
e) Během výcviku podstatně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost
silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního
provozu
f) Pozbyl zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel nebo mu byl vysloven zákaz
řízení motorových vozidel
4) V případě zániku Smlouvy odstoupením či jednostranným ukončením s odstupným má
Poskytovatel nárok na úhradu dosud poskytnutých služeb (dle platného Ceníku), přeplatek za
služby bude vrácen Žadateli do 30 dnů. Zánikem Smlouvy nezanikají práva na smluvní pokutu
a náhradu škody. Poskytovatel je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu odstupného
oproti nároku Žadatele na vrácení ceny za dosud nerealizovanou výuku/výcvik.

V.

Sankce, odstupné

1) Žadatel je povinen omluvit svou neúčast na nahlášené výuce či výcviku (jízdě ve vozidle) nebo
na závěrečné zkoušce nejpozději 24 hodin předem. V případě omluvy ve lhůtě kratší než 24 hodin
před nahlášenou výukou/výcvikem či závěrečné zkoušce, nebo v případě neúčasti na nahlášené
výuce/výcviku či závěrečné zkoušce bez omluvy, nebo v případě jiného zmaření výuky/výcviku
či závěrečné zkoušky Žadatelem, je Žadatele povinen uhradit poplatek dle platného Ceníku za
každou nahlášenou vyučovací hodinu či závěrečnou zkoušku, které se nezúčastní, nebo kterou
zmaří.
2) Povinnost hradit výše uvedené poplatky Žadatelovi nevzniká v případě, že je neúčast na
výuce/výcviku nebo na závěrečných zkouškách daná vážnými zdravotními důvody Žadatele,
nebo jinými závažnými důvody. V tomto případě je Žadatel povinen Poskytovateli předložit
potřebné doklady (potvrzení od lékaře atd.). V případě prodlení Žadatele s jakoukoliv platbou
dle těchto VOP má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky
za každý započatý den prodlení.
3) V případě, že strany Žadatele bude porušena některá povinnost uvedená v čl. V. odst. 3., má
Poskytovatel vedle nároku na odstoupení od Smlouvy také nárok na smluvní pokutu dle platného
Ceníku, která je splatná do 5 dnů od uplatnění.
4) Žadatel se zavazuje veškeré smluvní pokuty a poplatky uvedené v tomto článku uhradit do 5 dnů
od výzvy Poskytovatele k jejich úhradě.
5) Omluvy z výuky nebo výcviku je možné provádět telefonicky u příslušného instruktora. Žadatel
je povinen potvrdit telefonickou omluvu následně formou SMS zprávy nebo e-mailem:
hnatpetr@seznam.cz, autoskola-loza@seznam.cz, tel.: +420 603 731655 nebo +420 724 338121.
VI. Cvičné jízdy
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Cvičné jízdy objednává žadatel vždy u svého instruktora nebo v kanceláři autoškoly. Termín
jízdy je žadatel povinen potvrdit ústně, nebo neprodleně písemnou formou, nejlépe e-mailem a
je závazný.
Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže dostavit, omlouvá
nejpozději 24 hod. před smluveným termínem jízdy, a to telefonicky nebo pomocí nebo SMS
svému instruktorovi.
Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast nebo zmaření jízdy ze strany žadatele je uvedena
v aktuálním platném Ceníku, slouží k pokrytí nákladů na ušlou mzdu instruktora, a je splatná
před zahájením první následující lekce výcviku.
Žadatel je povinen dostavit se na cvičnou jízdu v takovém časovém předstihu. Pokud se instruktor
nebo žadatel nemohou např. kvůli dopravní situaci dostavit včas, informují se o tom vzájemně
telefonicky, a to neprodleně (alespoň 15 minut před smluveným začátkem jízdy).
Pokud se žadatel nedostaví na objednanou cvičnou jízdu bez omluvy, je instruktor povinen čekat
na smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky.
Po překročení této doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Pokud se žadatel
dostaví se zpožděním, je smluvená jízda pokrácena o dané zpoždění, pokud se žadatel a instruktor
nedomluví jinak (záleží na časových možnostech instruktora).
Pokud se instruktor nedostaví na objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na
smluveném místě 15 minut, během této doby učiní pokus kontaktovat instruktora telefonicky.
Pokud se žadateli nepodaří kontaktovat instruktora během 15 minut, považuje se jízda za
zmařenou ze strany instruktora. Zmeškaný čas jízdy zaviněný instruktorem autoškoly bude
Žadateli nahrazen.
Výhradní právo zrušit jízdu má instruktor motorky, který se musí řídit aktuálním stavem počasí,
pro bezpečnost žáka.

8) Žadatel se zavazuje, že se ke cvičné jízdě i závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, kdy jeho
způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena např. požitím alkoholu, návykové
látky apod. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu vylučujícím způsobilost
k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu.
9) Žadatel o řidičské oprávnění je povinen dostavit se ke cvičné jízdě v pevné obuvi (je vyloučena
obuv pásková nebo s volnou patou).
10) Žadatel o řidičské oprávnění skupiny A je dále povinen se na jízdu dostavit oblečen do pevných
dlouhých kalhot a bundy. Autoškola si vyhrazuje právo neprovést cvičnou jízdu, pokud instruktor
vyhodnotí oblečení žadatele jako nevyhovující.
11) Autoškola zapůjčí pro potřeby cvičné jízdy a závěrečné zkoušky pro skupinu AM, A1, A2, A
intercom a svěřuje žákovi motocykl dané skupiny, pro kterou podstupuje výcvik, nebo závěrečné
zkoušky.
12) V případě vzniku škody na majetku autoškoly si autoškola vyhrazuje právo vymáhat vzniklou
škodu na žákovi, který tuto škodu způsobil, pokud nebude hrazena pojišťovnou z povinného,
nebo havarijního pojištění. Škoda na zapůjčeném intercomu, motocyklu či ostatním majetku
autoškoly se žádnou pojišťovnou nehradí a hradí ji v hotovosti, nebo převodem na účet autoškoly
žadatel o řidičské oprávnění, který ji způsobil, po vyčíslení škody autoškolou.
13) Žadatelé skupin A (AM, A1, A2, A) absolvují cvičnou jízdu na vlastní nebezpečí.
VII. Závěrečné zkoušky
1) K závěrečné zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen zkouška) bude žadatel předveden nejdříve
po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku dle zákona 247/2000 Sb. Termíny zkoušek
přiděluje autoškole ORP Kralovice. Termíny zkoušek se žadatel o řidičské oprávnění dozví vždy
s dostatečným časovým předstihem od svého instruktora.
2) Souhlasem s termínem zkoušky se žák zavazuje zkoušky zúčastnit. V případě neúčasti je povinen
uhradit stornopoplatek dle platného Ceníku.
3) Pokud se žadatel nemůže dostavit na objednaný termín zkoušky, omlouvá se nejpozději 7 dní
před zahájením zkoušky, a to instruktorovi nebo vedení autoškoly pomocí SMS nebo telefonicky.
4) Pokud se žák bez omluvy nedostaví na objednaný termín první zkoušky, nebo opakované
zkoušky z praktické jízdy, nebo se dostaví bez potřebných dokladů, které předkládá ke kontrole
zkušebnímu komisaři, případně s neplatnými dokumenty, zavazuje se uhradit autoškole smluvní
pokutu dle platném Ceníku. Pokud k zmeškání zkoušky vedly zvlášť závažné důvody (zdravotní,
rodinné atp.), může žák požádat vedení autoškoly o prominutí pokuty.
5) Poskytovatel si vyhrazuje právo nepředvést k opakované zkoušce žadatele, který se bez řádné
omluvy nedostavil na předchozí zkoušku a neuhradil smluvní pokutu, a dále žadatele, jehož
nedostatečná úroveň odborné způsobilosti vylučuje úspěšné složení zkoušky, a žadatel neučinil
žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti např. pokračovacím výcvikem nebo konzultací.
VIII. Pojištění
1) V cenách výcviku skupiny B je zahrnuto zákonné a havarijní pojištění odpovědnosti za škody
způsobené provozem motorového vozidla, se kterými je prováděn výcvik.
2) U skupin C, D a T je v cenách zahnuto zákonné pojištění. Případné škody na vozidlech budou
řešeny individuálně. (dle článku VI., odst. 12).
3) U skupin A (AM, A1, A2, A) je v cenách zahrnuto zákonné pojištění. Případné škody na
motocyklech budou řešeny individuálně. (dle článku VI., odst. 12).
4) Všichni Žadatelé skupin A (AM, A1, A2, A) jsou pojištěni úrazovým skupinovým pojištěním,
které je hrazeno nad rámec ceny výcviku.

IX. Ostatní ujednání
1) Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřipustit Žadatele ke zkoušce, nebo nepokračovat ve výuce
nebo výcviku, pokud bude Poskytovatel evidovat jakoukoliv neuhrazenou pohledávku vzniklou
na základě Smlouvy či VOP.
2) Cena za výuku a výcvik neobsahuje správní poplatek placený za závěrečnou zkoušku z odborné
způsobilosti k řízení motorového vozidla, ani jakékoliv související náklady Žadatele vynaložené
v souvislosti s přípravou k absolvování zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového
vozidla.
X.

Ochrana osobních údajů

1) Žadatel bere na vědomí, že poskytuje osobní údaje a že budou užity k předpokládaným účelům
při vykonávání činnosti na žádost Žadatele a jejich užití a ochrana se řídí dokumentem
Zpracování osobních údajů.
XI. Závěrečné ustanovení
1) Oznámení dle těchto VOP budou druhé straně zasílána poštou či na emailovou adresu
(Poskytovatel: hnatpetr@seznam.cz nebo autoskola-loza@seznam.cz; Žadatel na email uvedený
v žádosti o výuku a výcvik).
2) VOP jsou platné a účinné ode dne 1.1.2020 a vztahují se na Smlouvy uzavřené od tohoto data.

V Loze dne ………………….

……………………………………………………..
(jméno, příjmení a podpis Žadatele)

……………………………………………………..
(jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce Žadatele)1
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Jméno, příjmení, podpis zákonného zástupce (Pokud je žadatel mladší 18 let)

