MILOŠ ŠLAJCHRT autoškola a školící středisko
e-mail – autoslajchrt@volny.cz

273 78 Řisuty č.p.49

IČ: 13778978

DIČ: CZ5809040017

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY
I. Úvodní ustanovení

1. Miloš Šlajchrt, IČ: 13778978, dat. nar. 04.09.1958, se sídlem 273 78, Řisuty 49, je fyzickou osobou, oprávněnou
2.

3.
4.
5.
6.

provozovat živnost „Provozování autoškoly“, a to na základě živnostenského oprávnění ze dne 01.01.1993 (dále jen
„Autoškola“).
Autoškola je v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), na základě
rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve Slaném ze dne 8.4.2009, č.j. 054550/2009/KUSK,
registrována k provozování autoškoly.
Autoškola poskytuje výuku a výcvik k získání nebo rozšíření řidičského oprávnění žadatelům o řidičská oprávnění skupin
A, B, C, D, T a všech podskupin včetně podskupin + E, kteří splňují podmínky pro přijetí do výuky a výcviku ve smyslu
§13 Zákona (dále jen „Žadatel“).
Tyto obchodní podmínky v souladu s § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„Občanský zákoník“), upravují smluvní vztah mezi Autoškolou a Žadatelem při výuce a výcviku k získání nebo rozšíření
řidičského oprávnění.
Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách autoškoly, a dále v provozovně Autoškoly na
adrese Palackého 198/8, 274 01, Slaný, kde jsou předkládány Žadatelům při uzavírání smluvního vztahu s Autoškolou
tak, jak je uvedeno níže.
Vedle těchto obchodních podmínek se na smluvní vztah mezi Autoškolou a Žadatelem vztahuje:
a. Aktuální ceník Autoškoly za poskytnutí výuky a výcviku k získání nebo rozšíření řidičského oprávnění, dostupný
na internetových stránkách Autoškoly a v provozovně Autoškoly (dále jen „Ceník“);
b. Příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Zákona;
c. Příslušná ustanovení vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“); jakož i
d. Případná písemná ujednání mezi Autoškolou a Žadatelem, odchylující se od těchto obchodních podmínek, za
předpokladu, že taková ujednání nejsou v rozporu s kogentními ustanoveními Občanského zákoníku, Zákona
nebo Vyhlášky.

II. Vznik smluvního vztahu

1. Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku k získání nebo rozšíření řidičského oprávnění mezi Žadatelem a Autoškolou je
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uzavřena podpisem žádosti o přijetí k výuce a výcviku dle § 13 Zákona a § 3 Vyhlášky (dále jen „Žádost“) Autoškolou a
Žadatelem, resp. písemným potvrzením Autoškoly ve smyslu § 3 odst. 2 Vyhlášky, že Žadatel podepsaný na Žádosti
splňuje podmínky k přijetí k výuce a výcviku.
Žadatel podpisem Prohlášení žadatele Autoškoly, jehož nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky a Ceník, které
podepisuje při podání Žádosti Autoškole, výslovně prohlašuje a stvrzuje, že byl seznámen s těmito obchodními
podmínkami Autoškoly a Ceníkem, platnými ke dni podání Žádosti, těmto rozumí, a zavazuje se těmito obchodními
podmínkami a Ceníkem v průběhu výuky a výcviku řídit.
Autoškola se zavazuje na základě uzavřené smlouvy poskytnout žadateli výuku a výcvik k získání nebo rozšíření
řidičského oprávnění a zajistit žadateli konání zkoušky z odborné způsobilosti (dále jen „Zkouška“) v souladu s obsahem
Žádosti.

III. Ceny a jejich úhrada
1. Cena za výuku a výcvik se řídí Ceníkem, platným ke dni podání Žádosti. Cena dle Ceníku je celkovou cenou za poskytnutí
výuky a výcviku k získání příslušného řidičského oprávnění v rozsahu dle Zákona a Vyhlášky.
2. Cena neobsahuje správní poplatek placený obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností za 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 (zejména pořízení dodatečných přípravných
učebnic, náklady na dopravu do místa zkoušky, apod.), s výjimkou nákladů výslovně uvedených v Ceníku nebo těchto
obchodních podmínkách.
3. Úhradu objednané výuky a výcviku provede žadatel:
a. V plné výši dle Ceníku, a to nejpozději v první den výuky; nebo
b. Formou splátek, kdy:
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i. první splátka ve výši 40% ceny dle Ceníku bude uhrazena nejpozději první den výuky,
ii. druhá splátka ve výši 30% ceny dle Ceníku bude uhrazena nejpozději po dosažení jedné poloviny
(1/2) předepsaných hodin výcviku dle Zákona. a
iii. třetí splátka ve výši 30% ceny dle Ceníku bude uhrazena nejpozději sedm (7) dní před plánovaným
ukončením výcviku.
Žadatel bere na vědomí, že v případě prodlení s úhradou ceny za výuku a výcvik nebo některé z dílčích splátek ceny
může Autoškola přerušit výcvik Žadatele, a to až do doby, kdy dojde k uhrazení ceny nebo některé z dílčích splátek,
které se prodlení Žadatele týká.
Úhradu objednané výuky a výcviku je možno provést:
a. Hotově v provozovně Autoškoly; nebo
b. Bezhotovostně převodem na účet Autoškoly č. 386075389/0800, vedený u České spořitelny; pro identifikaci
platby uvede Žadatel do zprávy pro příjemce své příjmení a datum narození.
Po úhradě ceny nebo první splátky dle článku III. odst. 3. písm. b. bod i. těchto obchodních podmínek obdrží Žadatel
nejpozději na první (1.) hodině praktického výcviku tzv. „průkazku“, do které bude v průběhu výuky a výcviku
zaznamenávána faktická účast Žadatele na předepsaném výcviku (dále jen „Průkazka“).
V ceně výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, se
kterými je prováděn výcvik. Autoškola je dále pojištěna proti škodám vzniklým její podnikatelskou činností.

IV. Rozsah poskytované výuky a výcviku
1. Autoškola se zavazuje poskytnout Žadateli výuku a výcvik v rozsahu, předepsaném pro jednotlivé druhy řidičských
oprávnění v příloze č. 3 Zákona, a to za podmínek blíže specifikovaných zejména v § 25 - 31 Zákona.
2. Na základě individuální dohody mezi Autoškolou a Žadatelem lze odchylně od článku IV. odst 1. těchto obchodních
podmínek ujednat zejména: vyšší počet hodin výuky a výcviku, nadstandardní rozsah a obsah výuky a výcviku, místo
zahájení a ukončení jednotlivých výcvikových hodin, délku výuky a výcviku, závazek o splnění konkrétního termínu
dokončení přípravy žadatele ke zkoušce podle jeho požadavku, apod. Předmětem individuálně dohodnutých podmínek
však nesmí být ujednání o snížení počtu hodin výuky nebo výcviku pod hranici stanovenou Zákonem.
3. V případě, že budou mezi Autoškolou a Žadatelem ujednány individuální podmínky výuky a výcviku ve smyslu článku IV.
odst. 2 těchto obchodních podmínek, je Autoškola oprávněna zvýšit cenu za poskytnutí výuky a výcviku v závislosti na
náročnosti individuálně sjednaných podmínek. Cena za takto dojednané individuální podmínky bude písemné
odsouhlasena Žadatelem a Autoškolou.
V. Plánování výuky a výcviku

1. Žadatel je povinen zúčastnit se výuky teorie podle stanoveného rozpisu nebo plánu sjednaného s příslušným
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zástupcem Autoškoly, pověřeným ze strany Autoškoly výukou a praktickým výcvikem Žadatele (dále jen „ Učitel“).
V případě, že se Žadatel nemůže výuky zúčastnit, je povinen informovat bez zbytečného odkladu Učitele a sjednat
náhradní hodinu výuky.
Termíny praktického výcviku jízdy jsou sjednávány vždy na hodinách teorie nebo u Učitele. Sjednaný termín praktické
výuky jízdy je pro Žadatele závazný. V případě, že se Žadatel nemůže sjednaného termínu jízdy zúčastnit, je povinen
informovat Učitele, a to nejpozději 30 hodin před plánovaným zahájením výcviku , telefonicky nebo pomocí SMS, na
číslo sdělené pro tyto účely Žadateli Učitelem. V případě neomluvené neúčasti nebo jiného zmaření praktického
výcviku jízdy ze strany Žadatele je Žadatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši dle Ceníku za každé jednotlivé
porušení této povinnost Žadatelem, a to na základě výzvy Učitele k zaplacení smluvní pokuty. Zaplacením pokuty není
dotčeno právo na náhradu škody tímto porušením Autoškole způsobené. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce
obchodních podmínek je splatná před zahájením následujícího praktického výcviku jízdy. V případě nezaplacení smluvní
pokuty je Autoškola oprávněna pozastavit další výuku a výcvik Žadatele až do doby jejího řádného zaplacení.
Autoškola i Žadatel jsou oprávněni odchýlit se od sjednaného termínu a času praktické výuky jízdy maximálně o patnáct
(15) minut. Po překročení této doby z důvodu na straně Žadatele se hodina praktické výuky jízdy považuje za zmařenou
ze strany Žadatele ve smyslu článku V. odst. 2 těchto obchodních podmínek. Jízda se považuje za zmařenou ze strany
Žadatele ve smyslu článku V. odst. 2 těchto obchodních podmínek také v případě, že se Žadatel k hodině praktické
výuky jízdy nedostaví s dokladem totožnosti a Průkazkou, nebo se dostaví na hodinu praktické výuky jízdy v takovém
stavu, kdy není zdravotně či technicky způsobilý k řízení motorového vozidla.
V případě, že ke zmaření hodiny praktické výuky jízdy dojde ze strany Autoškoly, resp. Učitele, obdrží Žadatel náhradní
vyučovací hodinu.

VI. Práva a povinnosti Žadatele
1. Základní práva a povinnosti Žadatele jsou uvedena v Zákoně. Žadatel má zejména právo: (i) obdržet výuku a výcvik v
zákonem stanoveném nebo dohodnutém rozsahu a obsahu a v přiměřené kvalitě, (ii) na obdržení každé jednotlivé
vyučovací hodiny výuky a výcviku v délce čtyřicet pět (45) minut, a (iii) na dodržení minimálního počtu vyučovacích
hodin stanovených přílohou č.3 k Zákonu
 Žadatel je povinen: (i) uvést v Žádosti úplné a pravdivé informace; (ii) uhradit cenu za výuku a výcvik dle článku III.
těchto obchodních podmínek; (iii) dodržovat při výcviku pravidla provozu na pozemních komunikacích (zákon č.
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361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve
znění pozdějších předpisů) a pokyny Učitele; (iv) včas se dostavit na sjednané hodiny výuky a výcviku a na Zkoušku; (v)
mít na všechny hodiny výuky a výcviku při sobě Průkazku a doklad totožnosti.
Žadatel o řidičské oprávnění skupin AM, A1 a A je povinen dostavit se na hodinu jízdy na motocyklu v pevné obuvi,
oblečen do pevných dlouhých kalhot, bundy a rukavic. Žadatel je povinen dostavit se na hodinu s vlastní přilbou nebo
kuklou, kdy mu následně Autoškola přilbu zapůjčí. Pokud Učitel vyhodnotí oděv Žadatele jako nevyhovující, není
povinen jízdu provést; v takovém případě bude hodina považována za zmařenou ze strany Žadatele ve smyslu článku V.
odst. 2 těchto obchodních podmínek.
Žadatel je povinen Autoškolu informovat o jakémkoliv probíhajícím správním, trestním nebo jiném řízení, které by
mohlo mít za následek vydání rozhodnutí o zákazu řízení u osoby Žadatele, a dále rovněž o jakémkoliv nepravomocném
či pravomocném rozhodnutí, kterým byl takový zákaz Žadateli uložen.

VII. Práva a povinnosti Autoškoly
1. Autoškola je povinna postupovat při poskytování výcviku v souladu se Zákonem, Vyhláškou a smluvně dohodnutými
podmínkami.
2. Autoškola je dále povinna zajistit Žadateli hladký a plynulý průběh výcviku, zejména s přihlédnutím k jeho časovým
možnostem, a dodržovat dohodnutý časový rozvrh výuky a výcviku.
3. Autoškola je v případě vnějších okolností (zejména v případě změny termínu zkoušek obecním úřadem obce
s rozšířenou působností, nepříznivého počasí pro výcvik na motocyklu nebo provedení zkoušky), a v případech, které
objektivně brání poskytnout služby za sjednaných podmínek a které zároveň nezávisí na vůli Autoškoly, oprávněna
změnit termín výcvikové lekce nebo způsob poskytnutí služeb.
4. Autoškola nenese odpovědnost za škody způsobené Žadateli v důsledku změn, ke kterým došlo z důvodů tzv. „vyšší
moci“.
5. Autoškola se zavazuje chránit informace a údaje poskytované jí Žadateli a zachovávat o těchto informacích a údajích
mlčenlivosti, a to i po skončení výuky a výcviku Žadatele.
VIII. Stornovací podmínky
1. Žadatel je oprávněn kdykoliv smlouvu s Autoškolou vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď je podmíněna
zaplacením storno poplatku dle Ceníku, musí být provedena písemnou formou a nabývá účinnosti okamžikem doručení
výpovědi spolu s dokladem o zaplacení storno poplatku Autoškole.
2. Žadatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s Autoškolou pokud Autoškola neplní svoje závazky vyplývající ze
Zákona nebo smlouvy se Žadatelem řádně a včas, což vede k podstatnému porušení povinností Autoškoly vyplývajících
ze smlouvy se Žadatelem. Autoškola je v takovém případě povinna Žadateli vydat potřebné doklady a není oprávněna
požadovat žádné storno poplatky.
3. V případě výpovědi či odstoupení od smlouvy a předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany Žadatele dle článku
VIII. odst. 1 nebo odst. 2 těchto obchodních podmínek je provedeno vyúčtování výuky a výcviku. Případný přeplatek je
Autoškola povinna Žadateli vrátit. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen cenu absolvované výuky a výcviku
Autoškole doplatit.
4. Autoškola je oprávněna odstoupit od smlouvy se Žadatelem v případě, že Žadatel opakovaně porušuje podmínky
smlouvy tím, že se bez omluvy nedostaví na sjednanou hodinu výuky nebo výcviku a byl na takové porušování
podmínek upozorněn, a dále v případě, že Žadatel opakovaně nebo hrubým způsobem nerespektuje při výuce a výcviku
pokyny Učitele.
5. Autoškola je dále oprávněna odstoupit od smlouvy se Žadatelem, pokud Žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel, nebo bylo-li pravomocně rozhodnuto příslušným správním orgánem nebo soudem o zákazu řízení
motorových vozidel Žadatelem.
6. Pokud uplynula od poslední cvičné jízdy nebo od ukončení teoretické výuky Žadatele doba přesahující šest (6) měsíců,
ve které si žadatel neobjednal u Učitele nebo Autoškoly další výuku a/nebo výcvik, a v této době Žadatel nepožádal
Autoškolu o přerušení nebo odklad další výuky a výcviku, Autoškola je oprávněna odstoupit od smlouvy se Žadatelem.
7. V případě odstoupení od smlouvy se Žadatelem ze strany Autoškoly z důvodů uvedených v článku VIII. odst. 4. těchto
obchodních podmínek Autoškola není povinna provést vyúčtování výuky a výcviku a vrátit Žadateli případný přeplatek.
V případě odstoupení od smlouvy a předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany Žadatele dle článku VIII. odst. 5.
nebo odst. 6. těchto obchodních podmínek je provedeno vyúčtování výuky a výcviku. Případný přeplatek je Autoškola
povinna Žadateli vrátit. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen cenu absolvované výuky a výcviku Autoškole doplatit
8. Na základě žádosti Žadatele a zaplacení storno poplatku dle Ceníku Autoškola vystaví bez zbytečného odkladu doklad o
absolvované výuce a výcviku a předá jej žadateli. Doklad si žadatel osobně převezme v provozovně autoškoly.
IX. Zkoušky z odborné způsobilosti
1. Výuka a výcvik mohou být ukončeny za předpokladu, že Žadatel absolvoval počet hodin výuky a výcviku stanovený
Zákonem pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění.
2. Autoškola doporučí Žadateli ukončit výcvik po splnění povinného rozsahu výuky a výcviku podle Zákona, pokud úroveň
odborné způsobilosti Žadatele odpovídá požadavkům Zákona a Vyhlášky, potřebným pro úspěšné složení Zkoušky.
Pokud je úroveň odborné způsobilosti Žadatele v rozporu s podmínkami pro úspěšné složení Zkoušky, Učitel nebo
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Autoškola Žadateli navrhne doplňovací výuku nebo výcvik. Úroveň odborné způsobilosti posuzuje Učitel nebo jiný
zaměstnanec či osoba pověřená Autoškolou. Žadatel je oprávněn i přes uvedený návrh doplňovací výuku a výcvik
ukončit.
Termíny Zkoušek jsou zveřejněny v provozovně Autoškoly. Termíny Zkoušek přiděluje Autoškole Obecní úřad obce
s rozšířenou působností ve Slaném. Termín první Zkoušky si rezervuje Žadatel vždy za přítomnosti nebo prostřednictvím
svého Učitele. Termín opakované Zkoušky z jednotlivých předmětů objednává Žadatel osobně v provozovně Autoškoly.
Před rezervací jakéhokoliv termínu Zkoušky musí mít Žadatel uhrazeny veškeré dluhy vůči Autoškole.
Pokud se Žadatel nedostaví na rezervovaný termín Zkoušky, je povinen omluvit se z rezervovaného termínu Zkoušky
nejpozději 48 hodin před zahájením Zkoušky, a to osobně v provozovně Autoškoly nebo telefonicky.
Pokud se Žadatel bez omluvy nedostaví na rezervovaný termín Zkoušky, je povinen uhradit Autoškole smluvní pokutu
ve výši dle Ceníku. Pokud absence Žadatele u Zkoušky byla způsobena závažnými objektivními a písemně
odůvodněnými důvody sdělenými Autoškole, je Autoškola oprávněna, nikoliv však povinna, smluvní pokutu prominout.
V případě, že bude úroveň odborné způsobilosti Žadatele v některém z předmětů, které jsou součástí Zkoušky,
v příkrém rozporu s požadavky potřebnými pro úspěšné složení Zkoušky, Žadatel bude u Zkoušky hodnocen stupněm
„nepospěl“ a neučiní žádný krok ke zvýšení své odborné způsobilosti (např. doplňovací výukou nebo výcvikem),
Autoškola nebo Učitel žadateli doporučí nepřihlásit se k opakované Zkoušce. Žadatel je i přes doporučení oprávněn
přihlásit se k opakované Zkoušce a Autoškola je povinna Žadatele přihlásit.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky jsou vydány s účinností od 20.3.2017.
2. Tyto obchodní podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách Autoškoly na adrese: http://autoskolaslany.cz a
dále v provozovně Autoškoly na adrese Palackého 198/8, 274 01, Slaný, kde jsou k nahlédnutí v provozní době
Autoškoly.
3. Tyto obchodní podmínky jsou majetkem Autoškoly. Třetím osobám není dovoleno jakkoliv využívat těchto obchodních
podmínek bez předchozího písemného souhlasu Autoškoly.

4. Kontakty:
Miloš Šlajchrt
Sídlo: 273 78 Řisuty č.p.49
IČ: 13778978
Tel.: 603 516 582
e-mail: autoslajchrt@volny.cz
Bankovní spojení: 386075389/0800
Web: http://autoskolaslany.cz
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