SMLOUVA
o zajištění praktického výcviku v řízení vozidel sk. B, C pro žáky Střední odborné školy a
Gymnázia Staré Město.

Objednavatel:
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Velehradská 1527, 686 03 Staré Město
IČO: 60371790
Zastoupená: Mgr. Bedřichem Chromkem, ředitelem školy
a
Dodavatel:
Zdeňka Mokrošová, provozování autoškoly
Traplice 361, 687 04
IČO: 72416661
Zastoupená: Zdeňkovu Mokrošovou
I. Předmět smlouvy
Výše jmenovaná autoškola dodavatele zajistí:
• provedení praktického výcviku v řízení motorových vozidel sk. B, C v zákonem
předepsaném rozsahu a předvedení žáků ke zkoušce,
• provedení praktické části výuky předmětu „Nauka o konstrukci a údržbě vozidla“
včetně zdravotnické přípravy.
Jedná se o 31 žáků (oboru: Agropodnikání a Mechanik opravář motorových vozidel) pro něž
škola zajišťuje výcvik sk. B a 17 žáků (oboru Mechanik opravář motorových vozidel )
skupiny C.
Předmětem smlouvy není úhrada za vykonání závěrečné zkoušky.
II. Cena za služby
Cena praktického výcviku v řízení vozidla byla dohodnuta následovně:
1. část – (10 – 12/2020)
Počet hodin

Skupina
B

11
Počet hodin

Skupina
C

8

Cena za hodinu v Kč Cena celkem bez
bez DPH
DPH
174,63
59.548,83
Cena za hodinu v Kč Cena celkem bez
bez DPH
DPH
366,58
49.854,88

2. část – (1 - 5/2021)
Skupina
B

Počet hodin
23
Počet hodin

Skupina
C

16

Cena za hodinu v Kč Cena celkem bez
bez DPH
DPH
174,63
124.511,19
Cena za hodinu v Kč Cena celkem bez
bez DPH
DPH
366,58
99.709,76

Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě zvýšení ceny PHM o více jako 20% od
průměrné stanovené ceny PHM dle vyhlášky č. 358/2019 Sb., která v době uzavření smlouvy
činí u benzínu „95“ 32,-- Kč a u benzínu „98“ 36,-- Kč a u motorové nafty 31,80 Kč.
Změna ceny musí být přitom odsouhlasena oběma smluvními stranami a to nejpozději při
ukončení praktického výcviku v řízení motorového vozidla. Dále je možné upravovat cenu
služby pouze v případě zákonné změny počtu vyučovacích hodin. Změna ceny bude řešena
číslovaným dodatkem této smlouvy. Faktura (daňový doklad) bude vystavena na každou část
služby samostatně (dle bodu 2. této smlouvy Cena za služby) a to do 31. 12. 2020 na 1. část a
do 15. 6. 2021 na 2. část a jejich splatnost je dohodnuta v délce 14 dní ode dne předání
objednateli. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části je dohodnout postup dle
ustanovení § 1970 Zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Objednatel souhlasí s tím, že fakturace proběhne ve dvou částech, v následující výši a
termínech níže uvedených:
1. část
ve výši 109.403,71Kč po ukončení 1. části služby a vystavení daňového dokladu.
2. část
ve výši 224.220,95 Kč po ukončení 2. části služby a vystavení daňového dokladu.
III. Termín plnění
Zahájení: 19. 10. 2020
Ukončení: 31. 5. 2021 včetně závěrečných zkoušek.
IV. Ostatní ujednání
Odpovědný pracovník pro koordinaci činnosti autoškoly je Lubomír Petrla. Potřebné
písemnosti pro činnost kurzu ze strany objednavatele budou dodavateli předány do 23. 10.
2020.
Termíny výuky jízd mohou být v době školní praktické výuky, dodavatel vydá potvrzení o
účasti na jízdě (jméno, den, čas, od = pouze dvě vyučovací hodiny v jednom dnu). Nástup
žáků u místa praktického vyučování nebo v areálu školy.
Každý žák bude mít Evidenci jízd, kterou bude po provedené jízdě podepisovat žák, instruktor
a odpovědný pracovník jednou měsíčně provede kontrolu Evidence jízd s třídní knihou a
potvrdí svým podpisem u každého žáka.

Pro případné škody na majetku a zdraví platí příslušné právní předpisy, zejména školský
zákon, zákoník práce a další.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 19. 10. 2020 do 31. 5. 2021. Nabývá platnosti
dnem podpisu oběma smluvními stranami a končí termínem předvedení všech účastníků
kurzu k závěrečným zkouškám, nejpozději však 31. 5. 2021. V případě závažného porušení
sjednaných podmínek je možno od smlouvy odstoupit okamžitě. V případě ostatních porušení
smlouvy je možno od smlouvy odstoupit písemnou výpovědí, která byla sjednána v délce 30
dní ode dne uvědomění druhého účastníka.

V. Závěrečné ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednavatel, druhé
dodavatel. Účastníci po přečtení této smlouvy prohlašují, že smlouva byla uzavřena na
základě svobodné vůle, prosté omylů a nebyla uzavřena ani v tísni, ani za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Starém Městě dne 19. 10. 2020

……………………………
Mgr. Bedřich Chromek
ředitel školy

V Traplicích dne 19. 10. 2020

……………………………
Zdeňka Mokrošová

