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I. Smlouva o výuce a výcviku 
Smlouva o poskytnutí výuky a výcviku mezi provozovatelem autoškoly a žadatelem o řidičské 
oprávnění (dále jen „žadatel“) se uzavírá dle zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku a 
zákona 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve 
znění pozdějších předpisů.  
Uzavřením smlouvy se rozumí osobní účast žadatele na zápisu do kurzu, na kterém autoškole 
předá podepsanou žádost o řidičské oprávnění, lékařem potvrzený posudek o zdravotní 
způsobilosti k řízení motorových vozidel a zapíše se k výuce a výcviku. 
Provozovatel autoškoly se zavazuje na základě takto uzavřené smlouvy poskytnout žadateli 
teoretickou výuku a praktický výcvik k získání řidičského oprávnění a dále zajistit žadateli 
konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti. Průběh výuky, výcviku a zkoušky se řídí 
zákonem 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah výuky a výcviku se řídí prováděcí 
vyhláškou 167/2002 Sb. (dále jen „vyhláška“). 
 

II. Podmínky pro přijetí k výuce a výcviku 
Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která: 
1. podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 18 let, musí být žádost doložena podpisem 
jeho zákonného zástupce, 
2. 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, 
3. osobu, která není nezpůsobilá k právním úkonům,  
4. osobu, která je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona,  
5. splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon.  
6. není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení 
motorových vozidel.  
 
Žadatel uzavřením smlouvy potvrzuje, že je srozuměn s obchodními podmínkami a provozním 
řádem autoškoly. Provozní řád autoškoly je k nahlédnutí na nástěnce v provozovně autoškoly.  
 
Podpisem čestného prohlášení v Žádosti o přijetí do výuky a výcviku žadatel svým podpisem 
pravdivě potvrzuje výše uvedené podmínky. 



V opačném případě, kdy žadatel například vědomě zatají skutečnosti vylučující možnost přijetí 
k výuce a výcviku, například mu byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel, provozovatel 
autoškoly nebude na tyto skutečnosti brát ohled a uhrazené kurzovné propadá v plné výši 
provozovateli autoškoly bez možnosti finančního vyrovnání s žadatelem. 
 

III. Kurzovné 
Výše kurzovného je upravena platným ceníkem, umístěným na stránkách autoškoly 
www.autoskolasirek.cz, případně je k nahlédnutí na nástěnce v učebně autoškoly. 
Cenu kurzovného je možné uhradit v hotovosti na základě vydané faktury provozovatelem 
autoškoly, případně převodem na bankovní účet vedený u Fio banky – číslo účtu 2001432947 
/2010. Variabilní symbol bude sdělen žadateli po vzájemné dohodě s provozovatelem 
autoškoly.  
 

IV. Odstoupení od smlouvy 
Odstoupení od smlouvy je možné ze strany žadatele i provozovatele autoškoly. Oznámení o 
předčasném ukončení výcviku musí být druhé straně vždy předáno v písemné podobě. 
Odstoupení se považuje za právně účinné dnem následujícím po dni doručení písemného 
odstoupení od smlouvy. 
 
V případě předčasného ukončení výcviku bude provedeno na základě předložených dokladů 
vyúčtování výuky a výcviku. Došlo-li při splácení kurzovného k přeplatku, autoškola jej žadateli 
neprodleně vrátí. Došlo-li k nedoplatku, je žadatel povinen kurzovné neprodleně doplatit. 
 
Na požádání žadateli provozovatel autoškoly v termínu dle dohody, nejpozději však do 10 dnů, 
vystaví potvrzení o absolvované výuce a výcviku. 
 

V. Odstoupení od smlouvy ze strany žadatele 
Žadatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. 
Provozovateli autoškoly v případě předčasného ukončení výuky a výcviku ze strany žadatele 
vzniká nárok na uhrazení nákladů na provedený výcvik a dále na smluvní pokutu ve výši 
stanovené aktuálně platným ceníkem. Smluvní pokuta bude zaúčtována do závěrečného 
vyúčtování kurzovného. 
 

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany provozovatele autoškoly 
Provozovatel autoškoly si vyhrazuje právo nezahájit výcvik a nebo nepokračovat v již 
zahájeném výcviku, pokud žadatel pozbyl zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, 
byl mu vysloven správním orgánem a nebo soudem trest zákazu řízení motorových vozidel, 
během výcviku zvlášť hrubým způsobem opakovaně porušuje pokyny instruktora a tím 
ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních 
účastníků silničního provozu, a nebo se opakovaně (nejméně 3 krát) bez řádné omluvy 
nedostavil na objednanou hodinu praktického výcviku. 

Pokud bude žadateli vysloven zákaz řízení motorových vozidel v průběhu kurzu, je povinen 
o tom neprodleně provozovatele autoškoly informovat. V takovém případě se považuje 
výcvik za ukončený ze strany žadatele, a to bez nároku na finanční vyrovnání.  
 



Dojde-li v průběhu praktického výcviku ke kontrole žadatele příslušníkem Policie ČR, 
vojenským policistou, případně celníkem nebo strážníkem obecní policie a bude-li žadatel, 
popřípadě držitel řidičského oprávnění, který čerpá kondiční jízdu, vyzván k podrobení se 
zkoušce na přítomnost alkoholu nebo jiné omamné látky vylučující schopnost řízení 
motorového vozidla, je povinen se jí podrobit. Bude-li výsledek této zkoušky pozitivní, 
vyhrazuje si provozovatel autoškoly právo okamžitě odstoupit od smlouvy a ukončit výuku 
a výcvik v řízení motorových vozidel, a to bez nároku na finanční vyrovnání! 
 

Dojde-li během výcviku v řízení motorového vozidla k dopravní nehodě výcvikového vozidla 
a bude-li v případě přivolání Policie ČR u žadatele zjištěna přítomnost alkoholu nebo jiné 
návykové látky snižující schopnost řízení motorového vozidla, není možné na tuto škodnou 
událost uplatňovat pojištění výcvikového vozidla a způsobená škoda bude beze zbytku 
vymáhána po žadateli v souladu s právním řádem České republiky. 

Pokud uplynulo od poslední cvičné jízdy, od ukončení teoretické výuky nebo od poslední 
kondiční jízdy doba přesahující 3 měsíce, ve které si žadatel neobjednal u provozovatele 
autoškoly nebo instruktora žádnou praktickou jízdu, a žadatel v této době nepožádal autoškolu 
o přerušení anebo odklad dalšího výcviku, vyhrazuje si autoškola právo považovat takové 
jednání za ukončení výuky a výcviku bez možnosti finančního vyrovnání se žadatelem. 
V takovém případě má žadatel právo na vystavení potvrzení o absolvovaní počtu teoretické 
výuky i praktického výcviku.  
 

VII. Pojištění výcvikových vozidel 
V ceně výcviku je zahrnuto zákonné a havarijní pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
provozem motorového vozidla, se kterým je prováděn výcvik. Každé výcvikové vozidlo má také 
pojištěna všechna sedadla pro případ, že by došlo k dopravní nehodě se zraněním osob.  
 

VIII. Praktická jízda 
Vyučovací hodina trvá 45 minut.  
Praktická výcvik trvá maximálně 2 vyučovací hodiny, tedy 90 minut, pokud se žadatel a 
provozovatel autoškoly nebo instruktor výslovně nedohodnou na rozdělení cvičné jízdy na dvě 
samostatné vyučovací hodiny.  
 
Praktické jízdy objednává žadatel vždy u provozovatele autoškoly, a to buď v provozní době 
kanceláře autoškoly, v době konání teoretické výuky nebo při praktickém výcviku ve vozidle. 
Termín jízdy je závazný. Cvičnou jízdu, kterou má žadatel již objednanou a na kterou se nemůže 
dostavit, omlouvá nejpozději 24 hodin před smluveným termínem jízdy, a to telefonicky nebo 
pomocí SMS provozovateli autoškoly.  
Smluvní pokuta za neomluvenou neúčast ze strany žadatele činí 300 Kč, slouží k pokrytí 
nákladů na ušlou mzdu instruktora, a je splatná před zahájením první následující lekce výcviku. 
Smluvní pokuta není účtována v případě vážného či náhlého onemocnění nebo v důsledku 
zásahu vyšší moci. 
 
Žadatel i provozovatel autoškoly (popřípadě instruktor) jsou povinni dostavit se na cvičnou 
jízdu včas na smluvené místo. Pokud se instruktor nebo žadatel nemohou například 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 10 



minut, během této doby učiní pokus kontaktovat žadatele telefonicky. Po překročení této 
doby se jízda považuje za zmařenou ze strany žadatele. Pokud se instruktor nedostaví na 
objednanou jízdu bez omluvy, je žadatel povinen čekat na smluveném místě 10 minut, během 
této doby učiní pokus kontaktovat instruktora telefonicky. Pokud se žadateli nepodaří 
kontaktovat instruktora během 10 minut, považuje se jízda za zmařenou ze strany instruktora. 
Žadatel se v takovém případě neprodleně obrátí na provozovatele autoškoly, se kterým 
vzniklou situaci vyřeší. Zmeškaný čas jízdy zaviněný provozovatelem autoškoly nebo 
instruktorem autoškoly bude nahrazen bezplatným prodloužením některé z následujících 
výcvikových lekcí nebo zařazením mimořádné náhradní lekce.  
 
Žadatel se zavazuje, že se k praktické jízdě, stejně tak k závěrečné zkoušce dostaví ve stavu, 
kdy jeho způsobilost nebude dle platných právních norem vyloučena požitím alkoholu 
případně požitím návykové látky. V případě, že žadatel způsobí autoškole škodu ve stavu 
vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla, nese plnou odpovědnost za její náhradu 
(viz článek VI. Obchodních podmínek). Žadatel se ke cvičné jízdě dostaví ve vhodné, pevné 
obuvi, vylučuje se obuv s podpatky nebo volnou patou, tvrdou a tuhou podrážkou. Autoškola 
si vyhrazuje právo neprovést cvičnou jízdu, pokud zástupce autoškoly vyhodnotí povětrnostní 
podmínky nebo oblečení, obuv žadatele jako nevyhovující. 
 

IX. GDPR 
Znění podmínek souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR) nalezne žadatel na 
webových stránkách autoškoly www.autoskolasirek.cz  
  

X. Závěrečná ustanovení 
Žadatel má povinnost oznámit nejpozději do 3 dnů jakoukoliv změnu osobních údajů a 
kontaktního telefonního čísla. Pokud tyto změny neohlásí včas, autoškola nenese 
odpovědnost za případná nedorozumění a z nich vzniklé náklady, které budou účtovány k tíži 
žadatele. 
Pokud žadatel nesouhlasí s rozhodnutím vedení autoškoly, má právo absolvovat další výcvik a 
zkoušku ve kterékoli jiné autoškole v České republice. V takovém případě se výuka a výcvik 
ukončí podle pravidel pro odstoupení od smlouvy ze strany žadatele. 
 
 
 
 
 
 
V Kojetíně 31. března 2021    Odpovědná osoba za provoz autoškoly 

Jakub Šírek 


