VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na poskytované služby společností VT centrum
11 s.r.o., se sídlem Kašperská 965/2, Praha 10 – Uhříněves, 104 00, IČ 27391957 zapsaná
v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 109737
Telefonní číslo: +420 606 567 789
Kontaktní e-mail: info@vtcentrum.cz
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Definice
V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které definujeme níže:
- cenou se rozumí cena za poskytnutí služby;
- občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
- obchodní podmínky (nebo jen „podmínky“) jsou tyto všeobecné obchodní podmínky
v platném znění;
- službou se rozumí plnění, které Vám poskytne autoškola na základě smlouvy uzavřené mezi
Vámi a autoškolou;
- smlouvou se rozumí přihláška do výuky a výcviku, přihláška na školení, vystavený dárkový
poukaz na službu poskytovanou autoškolou
- zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů;
2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smlouva o poskytování výuky a výcviku je mezi autoškolou a žadatelem uzavřena předáním
řádně vyplněné a podepsané přihlášky do výuky a výcviku. Podáním přihlášky do výuky a
výcviku žadatel souhlasí s obchodními podmínkami.
Autoškola se zavazuje žadateli poskytnout výuku a výcvik k získání nebo rozšíření o řidičské
oprávnění, kondiční jízdy, školení či základní školení pro získání oprávnění k provádění výuky
a výcviku (i rozšiřující) a zajistit žadateli konání zkoušky z oborné způsobilosti. Poskytnutí
výuky a výcviku bude započato po obdržení podepsané přihlášky do výuky a výcviku a platného
lékařského posudku.
3.PLATEBNÍ PODMÍNKY A POSKYTNUTÍ SLUŽBY
Uzavíráte-li smlouvu s naší společností, hradíte cenu přímo nám. Kurzovné se hradí na pobočce
autoškoly hotově nebo bankovním převodem dle objednané služby. Ceny jsou uvedeny na
internetové stránce autoškoly. Cena musí být v plné výši doplacena nejpozději týden před
ukončením výuky a výcviku, není-li domluveno jinak.
Kurzovné lze hradit na splátky dle domluvy s jednatelem autoškoly. Podmínkou je uhradit
splátku vždy před dalším poskytnutím dílčí služby, přičemž kurzovné musí být u výcviku
uhrazeno nejpozději týden před termínem závěrečné zkoušky (např. písemné testy), v případě
školení nejpozději v den školení. Vydání dárkového poukazu na splátky nelze.
Smluvní pokuta - termín splatnosti
Při nedodržení splatnosti v řádném termínu je účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.
Platba je možná v českých korunách (Kč).

Náklady spojené s dopravou
V případě vyhotovení duplikátu listin je účtována částka dle ceníku a jste povinni uhradit
náklady, které naší společnosti v důsledku toho vzniknou (poštovné).
4. PLÁNOVÁNÍ VÝUKY A VÝCVIKU
Výuka teorie probíhá podle stanoveného rozpisu nebo individuálně s učitelem podle druhu
výukového kurzu. Výuka praktického výcviku je sjednávána s učitelem nebo v sídle autoškoly.
Termín jízdy je závazný. Pokud se nemůžete dostavit na sjednanou hodinu, jste povinni omluvit
svoji neúčast nejméně 24 hodin před plánovanou vyučující hodinou, v případě neomluvené
účasti žadatele, jste povinni uhradit smluvní pokutu dle platného ceníku autoškoly.
V případě překážky a zmaření jízdy autoškolou, je autoškola povinna poskytnout náhradní
termín vyučující hodiny. Autoškola si vyhrazuje právo na zmaření vyučující hodiny, jestliže se
žadatel dostaví zdravotně nebo technicky nezpůsobilý k řízení motorových vozidel např. pod
vlivem návykových látek, nevhodná obuv (žabky).
5. PRÁVA A POVINNOSTI ŽADATELE
Základní práva a povinnosti jsou definovány v zákoně, zejména pak za vyučovací hodinu je
považována výuka a výcvik v době trvání 45 minut. V jednom dni může žadatel absolvovat dvě
vyučovací hodiny, tedy výuku a výcvik v době trvání 90 minut. Ve 3. etapě výcviku lze
absolvovat jednou 4 hodiny výcviku v jeden den.
Žadatelé o řidičské oprávnění skupiny AM, A1, A2, A jsou povinni dostavit se na jízdu v pevné
obuvi a oblečeni do dlouhých kalhot a bundy. Helma, chrániče a rukavice jsou případně
k zapůjčení v autoškole.
Žadatel je povinen uvést úplné a pravdivé informace v žádosti a případné změny nahlásit
v kanceláři autoškoly, účastnit se výuky a výcviku a závěrečné zkoušky.
6. PRÁVA A POVINNOSTI AUTOŠKOLY
Autoškola je oprávněna měnit podmínky služeb, zejména pak termíny výuky a výcviku nebo
termíny závěrečných zkoušek z důvodu, které nemůže ovlivnit. Jedná se pak zejména o
nepříznivé počasí, změny termínu ze strany úřadu nebo nenadálé poruchy na vozidlech.
Autoškola si vyhrazuje právo nepřihlásit žadatele na státní závěrečnou zkoušku, jestliže
opakovaně nedokazuje odbornou způsobilost u cvičných písemných testů v autoškole se svým
učitelem.
Autoškola postupuje při výcviku v souladu se zákonem a vyhláškou. Zejména je povinna
dodržovat učební osnovu, lhůty dané zákonem a dohodnutý časový rozvrh výuky a výcviku.
7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Odstoupení od smlouvy lze kdykoliv během poskytovaných služeb. Autoškola si účtuje
administrativní poplatek dle ceníku autoškoly.
V případě odstoupení od smlouvy máme povinnost vrátit Vám peněžní prostředky, které jsme
od Vás na základě smlouvy přijali. Peníze Vám vrátíme způsobem, kterým jsme je od Vás
obdrželi. Částka bude ponížena o poměrnou část již poskytnutých služeb v souladu
s Elektronickým průkazem žadatele. V případě nedoplatku, je žadatel povinen zbývající

kurzovné doplatit. Doklad o absolvované výuce a výcviku bude předán na žádost žadatele
osobně do vlastních rukou v provozovně autoškoly oproti doplacení závazkům vůči autoškole.
Autoškola může odstoupit od smlouvy, jestliže žadatel opakovaně porušuje podmínky smlouvy
s tím, že se opakovaně nedostavuje na sjednané vyučovací hodiny, zkoušky a hrubě opakovaně
nerespektuje pokyny učitele.
8. ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
Žadatel může být přihlášen k závěrečným zkouškám po ukončení výuky a výcviku stanoveného
zákonem stanovenou učební osnovou. Termíny jsou k dispozici v provozovně autoškoly se
sídlem Kašperská 965/2, Praha – Uhříněves, kdy přihlášení na závěrečné zkoušky z odborné
způsobilosti si žadatel domlouvá se svým učitelem. Termíny autoškole přiděluje Magistrát hl.
m. Prahy nebo Obecní úřad obce s rozšířenou působností v Českém Brodě.
Nemůže-li se žadatel dostavit na rezervovaný termín zkoušek z odborné způsobilosti, musí se
žadatel omluvit týden předem, jinak bude požadován storno poplatek dle platného ceníku.
9.ZANECHÁNÍ STUDIA
Jestliže žadatel přestane komunikovat s lektorem a od poslední jízdy nebo teoretické výuky
uplyne více jak 6 měsíců a s jednatelem společnosti nebylo domluveno ukončení nebo přerušení
výuky a výcviku, vyhrazuje si autoškola považovat toto jednání za zanechání studia.
V takovémto případě bude výcvik ukončen a nevyčerpané školné nebude vráceno.
10.DÁRKOVÝ POUKAZ
Dárkový poukaz může být vystaven na poskytnutí výuky a výcviku nebo na kondiční jízdy.
Dárkový poukaz nelze hradit na splátky a nebylo-li sjednáno s jednatelem autoškoly jinak, jeho
platnost trvá 3 měsíce.
Dárkový poukaz je platný na uvedené jméno na poukazu a nelze čerpat na jinou osobu nebo
službu. Na služby vyplývající z dárkového poukazu se vztahují obchodní podmínky. Nebudeli poukaz vyčerpán, jeho hodnota propadá autoškole.
11.POJIŠTĚNÍ
V cenách výcviku je zahrnuto zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem
motorového vozidla, se kterým je prováděn výcvik. Žadatelé o řidičské oprávnění skupiny AM,
A1, A2 a A jsou připojištěni zvláštní pojistkou.
12.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2019.
Odchýlení od platných obchodních podmínek může být sjednáno pouze s jednatelem autoškoly
výlučně písemnou formou. Podáním platné přihlášky stvrzené vlastním podpisem se považuje
za souhlas s obchodními podmínkami.
Obchodní podmínky jsou k nahlédnutí v provozovně autoškoly a na internetových stránkách
autoškoly.
V Praze 1.9.2019
Bc. Václav Volf
jednatel společnosti

