
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, fyzická osoba podnikající – provozování autoškoly 

IČO: 72416661 

Traplice 361, psč 687 04 

Neplátce DPH 

Zastoupená: Zdeňkou 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 28 žáků (oboru: Agropodnikání a Mechanik opravář motorových vozidel) pro něž 

škola zajišťuje výcvik sk. B a 18 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 – 12/2021) 

Skupina Počet hodin Cena za hodinu v Kč 

bez DPH 

Cena celkem bez 

DPH 

B 11 173,97 53.582,76 

 

Skupina Počet hodin Cena za hodinu v Kč 

bez DPH 

Cena celkem bez 

DPH 

C 8 345,68 49.777,92 

 

 



 2. část – (1 - 5/2022) 

Skupina Počet hodin Cena za hodinu v Kč 

bez DPH 

Cena celkem bez 

DPH 

B 23 173,97 112.036,68 

 

Skupina Počet hodin Cena za hodinu v Kč 

bez DPH 

Cena celkem bez 

DPH 

C 16 345,68 99.555,84 

 

Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě zvýšení ceny PHM o více jako 30% od 

průměrné stanovené ceny PHM dle vyhlášky č. 589/2020 Sb., která v době uzavření smlouvy 

činí u benzínu „95“ 27,80 Kč a u benzínu „98“ 31,50 Kč a u motorové nafty 27,20 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. 2021 na 1. část a 

do 15. 6. 2022, na 2. část. 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 výše uvedených: 

1. část 

 ve výši 103.361,- Kč po ukončení 1. části služby a vystavení daňového dokladu. 

 

2. část 

ve výši 211.592,- Kč po ukončení 2. části služby a vystavení daňového dokladu. 

 

III. Termín plnění 

Zahájení: 4. 10. 2021 

Ukončení: 31. 5. 2022 včetně závěrečných zkoušek. 

 

IV. Ostatní ujednání 

Odpovědný pracovník pro koordinaci činnosti autoškoly je Mgr. Radomír Dolina. Stanovená 

dokumentace o výuce a výcviku za školní rok 2021/2022 pro činnost kurzu ze strany 

objednavatele bude dodavateli předána do 4. 10. 2021. 

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.  

Dodavatel průběžně vede stanovenou dokumentaci o výcviku včetně průkazů žadatelů. 

Žadatelé musí mít průkazy během výcviku po celou dobu u sebe a na vyžádání odpovědného 

pracovníka pro koordinaci činnosti autoškoly je předložit ke kontrole. 



Dodavatel je povinen dodržovat délku vyučovacích hodin a počet hodin výcviku s možností 

průběžné kontroly během výcviku. 

Dodavatel je povinen směřovat ukončení výcviku k termínu ukončení výuky pro danou 

skupinu, konzultovat průběžně s odpovědným pracovníkem pro koordinaci činnosti autoškoly 

průběh výuky a dodržet termín závěrečné zkoušky až po absolvování základní výuky a 

výcviku pro danou skupinu. 

Dodavatel je povinen předat po ukončení výuky a výcviku za školní rok 2021/2022 

odpovědnému pracovníkovi pro koordinaci činnosti autoškoly stanovenou dokumentaci dle 

vyhlášky č. 167/2002 Sb., a to nejpozději do doby splatnosti faktury za druhou část služby. 

Dodavatel je povinen statisticky a jmenovitě vyhodnotit úspěšnost žadatelů ve školním roce 

2021/222 nejpozději do doby splatnosti faktury za druhou část služby. 

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 4. 10. 2021 do 31. 5. 2022. Nabývá platnosti 

dnem podpisu oběma smluvními stranami a končí termínem předvedení všech účastníků 

kurzu k závěrečným zkouškám, nejpozději však 31. 5. 2022. 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 

V případě, že prodávající je plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, 

že:  

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 

(dále jen „daň“), 

-mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,  

- úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

- úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,  

- nebude nespolehlivým plátcem, bude mít u správce daně registrován bankovní účet 

používaný pro ekonomickou činnost,  

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění bude o prodávajícím zveřejněna správcem daně skutečnost, že prodávající je 

nespolehlivým plátcem, uhradí kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 

příslušnému správci daně, 

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu prodávajícího 

určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí kupující daň z přidané hodnoty z 

přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě. 



Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že kupující, má zájem na realizaci veřejné 

zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 

předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se 

na plnění zakázky (resp. plnění této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti 

prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny prodávajícím či jeho 

poddodavatelem. 

Prodávající se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními 

předpisy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (resp. plnění této smlouvy), férové 

pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní 

doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek 

nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění předmětu zakázky 

(resp. plnění této smlouvy) bude v míře, kterou připouští řádné dodání předmětu koupě, 

využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude 

minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného 

materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné. 

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 ………………… dne ………………          V ………………………dne …………… 

 

 

 

……………………………      …………………………… 

Objednavatel:        Dodavatel: 

 

 


