
Smlouva
o zajištěnl praktického výcviku v ř/zen/ vozidel sk. B pro žáky Vyšší odborná škola ekonomická a

zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,

v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel

adresa:
zastoupený:
lČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojeni:
č. účtu:
(dále jen ,,Objednatel")

Poskytovatel:
zapsaná v živnostenském rejstříku
zastoupený:
lČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen ,,Poskytovateľ')

2. Základní ustanoveni

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola
Boskovice, příspěvková organizace
Hybešova 53, 680 01 Boskovice
Ing. Mgr. Pavel Vlach, ředitel školy
62073516
CZ62073516
plátce DPH
Komerční banka pobočka Boskovice
9737631/0100

Autoškola Václav Nečas
č.j. OŽU/2012/171/SlZ/3
Václavem Nečasem,
105 31 939
CZ500918267
plátce DPH
Komerční banka, pobočka Boskovice
15045631/0100

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývajíci se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník"), a že smlouvu uzavírají jako smlouvu
podle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2. Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v bodě 1. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou
platné ke dni uzavřeni této smlouvy a v případě jakýchkoli změn údajů uvedených v bodě 1. této smlouvy
se smluvní strany zavazují tyto změny oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu.

2.3. Smluvní strany prohlašuji, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto úkony oprávněny v plném
rozsahu.

2.4. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn podnikat v záležitostech, které jsou předmětem smlouvy a že je
poskytovatelem uvedeným v ust. § 108 odst. 2 zákona č. 435/2004, o zaměstnanosti, v platném znění.
Přílohou č. 1 této smlouvy je kopie platného oprávnění k provozováni autoškoly.

3. Předmět smlouvy

3.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele realizovat v autoškole praktický výcvik řízeni
motorových vozidel podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pro skupinu B pro
žáky školy ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 v zákonem předepsaném rozsahu včetně předvedení
žáků ke zkoušce. výuka bude probíhat jako základní výuka a výcvik podle § 15 zákona č. 247/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Minimální počet hodin základni výuky a výcviku je uveden v příloze č. 3 zákona
č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



3.2. Dále se poskytovatel touto smlouvou zavazuje realizovat pro objednatele praktickou část výuky předmětu
,,Nauka o konstrukci a údržbě vozidla" a "Zdravotnická příprava" pro žáky školy ve školním roce 2019/2020
a 2020/2021 v zákonem předepsaném rozsahu.

3.3. Předmětem zakázky není zajištění teoretické části výuky autoškoly.
3.4. Zadavatel předpokládá zajištěni předmětu smlouvy ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021 maximálně

pro 50 žáků pro skupinu B.
3.5. Zadavatel si vyhrazuje právo snížit sjednaný počet účastníků a tím i změnit předpokládaný objem prací

(např. z důvodu ukončení studia, změny oboru vzdělávání apod.).
3.6. Poskytovatel se dále touto smlouvou zavazuje provádět výcvik v souladu s příslušnými registracemi a

podle zákona č. 247/2000 Sb., v platném znění.
3.7. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli za sjednané činnosti cenu dle ČI. 5 této smlouvy.
3.8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém

zváženi všech možných důsledků.

4. Terminy a místo plněni

4.1. Termín zahájení je předpokládán 1. záři 2019.
4.2. Termin dokončení plnění je 30. června 2021.
4.3. Plněni předmětu smlouvy bude v každém kalendářním roce po dobu trvání smlouvy zahájeno po vystavení

písemné objednávky ze strany objednatele s uvedením konkrétního počtu žáků v daném kalendářním
roce. Pokud nebude písemná výzva objednatelem zaslána, nemůže se poskytovatel domáhat plnění z této
smlouvy. V souvislosti s podmínkou stanovenou v předchozí větě objednatel uvádí, že předpokládaný
počet účastníků v jednom kurzu bude činit cca 25 účastníků, přičemž se jedná o předpokládaný počet,
který se může v závislosti na situaci změnit.

4.4. Plněni předmětu smlouvy (jednotlivé kurzy) budou probíhat mimo řádný rozvrh hodin výuky objednatele,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (např. po dohodě s příslušným učitelem odborné praxe,
maximálně však lx za týden).

5. Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. výše sjednané ceny:
Obě smluvní strany sjednaly za provedení předmětu smlouvy nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena včetně DPH 9.500,- Kč/žáka

5.2. Obsah ceny:
Sjednaná cena byla stanovena na základě následujicich cen za výcvik žáků

l

" ' ' " , . Cena za jednoho žáka l Cena za všechny žákySkuptna řichčského : Počet žaku
oprávnění l včetně DPH l včetně DPH

—-— --F-——-

skupina B l 50 žáků 9.500,-KČ 475.000,-

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk poskytovatele nezbytné k řádnému a včasnému plněni
předmětu smlouvy.



5.3.

5.4.

Podmínky pro změnu ceny:
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
a) Pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plněni dojde ke změnám daňových

předpisů. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty
platné v době zdanitelného plnění.

b) Pokud objednatel bude požadovat výcvik pro méně, či vÍce žáků v daném kalendářním roce.
Vtomto případě bude celková cena v každém kalendářním roce vypočítána vynásobením
skutečného počtu žáků a ceny za výcvik jednoho žáka dle článku 5.2.

Způsob sjednání změny ceny:
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je poskytovatel povinen
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

6. Platební podmínky

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Objednatel neposkytuje poskytovateli zálohu.
Cena za plněni dle této smlouvy bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur)
vystavených poskytovatelem k 31.12. a k 31.5. příslušného kalendářního roku.
Fakturována bude vždy příslušná dílčí část ceny podle skutečně odučených hodin v daném období.
Počet fakturovaných hodin na daňovém dokladu bude před jeho vystavením vzájemně odsouhlasen
odpovědnými pracovníky autoškoly a poskytovatele.
Splatnost faktury je dohodnuta v délce 30 dni ode dne předání objednateli.

7. Změna smlouvy

7.1.

7.2.

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za
objednatele a poskytovatele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla
přIslušné změny smlouvy.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Důvody pro odstoupeni od smlouvy:
- Objednatel může okamžitě odstoupit od smlouvy, poruší-li poskytovatel podstatným způsobem své

smluvní povinnosti. Podstatným porušením této smlouvy ze strany poskytovatele se rozumí zejména
nesplněni smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na poskytovatele.

- V případě ostatních porušeni smlouvy je možno od smlouvy odstoupit písemnou výpovědí, která byla
sjednána v délce 30 dní ode dne uvědomění druhého účastníka.

9. Ostatní ujednání

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

odpovědný pracovník objednatele pro koordinaci činnosti autoškoly je
Písemnosti potřebné pro činnost poskytovatele (přihlášky) budou ze strany objednavatele poskytovateli
předány před začátkem výcviku.
Termíny výuky jízd mohou být v době školní výuky, potvrzeni o účasti na jízdě je zaznamenáno do
průkazu žáka.
Poskytovatel se zavazuje, že bude používat k plněni předmětu smlouvy taková vozidla, která jsou v jeho
vlastnictví a jsou schválena pro výcvik v autoškole, a to podle přílohy č. 2 k zákonu č. 247/2000 Sb.,
v platném znění.
Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva
jinak.
Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řidl právním řádem České
republiky. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit



ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy
souvisejícími.

9.7. jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami,
bude rozhodnut k tomu věcně příslušným českým soudem, přičemž soudem místně příslušným
k rozhodnuti bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

9.8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží

poskytovatel i objednatel po jednom vyhotoveni. Smlouva nabývá účinnosti až po zveřejněni v registru
smluv.

9.10. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.11. Smluvní strany po přečteni smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek
a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Ověřená kopie platného oprávnění k provozování autoškoly

V Bosko

l

ředjte/ školy

V Boskovicích dne 2. 5. 20

Václav Nečas

cCLcm,4 šks/a
a zdravotnická a Střední škola

Boskovice, pňspěvková (xganiz&ce
Hybešova 53, 680 01 BOSKOVICE
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