
Smlouva o podmínkách složení jistiny / kauce (dále jen „Kauce“) 

uzavřená mezi firmou: Petr Čavojský - Autoškola, se sídlem Mariánská 407, 26101 Příbram VI, IČ: 67915698                        

(dále jen „AŠ“)  

a 

Jméno a Příjmení:                                                                   Datum narození  :                             Bydliště:                                                                                                                          

(dále jen „Žadatel“) 

Čl. I Úvodní ustanovení 

 1. AŠ je provozovatelem autoškoly provádějící výuku a výcvik řízení motorových vozidel skupin AM, A1,A2,A (motocykl) na 

základě platné Registrace k provozování autoškoly č.j.: 14969/2007, vydané dne 14.2.2007, Městským úřadem Příbram.  

2. Žadatel má zájem absolvovat výuku a výcvik řízení motorových vozidel k získání řidičského oprávnění. Tuto skutečnost 

Žadatel dokládá řádně vyplněnou „Žádostí o přijetí k výuce a výcviku“ a „Lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti 

k řízení motorových vozidel“. Tím jsou splněny podmínky pro přijetí do autoškoly.                                                                                     

Na základě těchto skutečností uzavíraní předmětné strany smlouvu o složení jistiny/kauce. 

Čl. II Předmět smlouvy  

Žadatel se zavazuje složit Kauci ve výši 5.000,-Kč (slovy pěttisíckorunčeských) k rukám AŠ před započetím praktického 

výcviku v autoškole.  Složení kauce není závdavkem ve smyslu §1808 a násl. občanského zákoníku. 

Čl. III Práva a povinnosti smluvních stran  

1. AŠ je oprávněn použít kauci k zajištění úhrady plateb za škody způsobené na výcvikovém vozidle / motocyklu, které 

vznikly nedbalostí, nepozorností, popřípadě nesprávnou manipulací s vozidlem v rozporu s návodem k použití, se kterým byl 

Žadatel zevrubně seznámen před první hodinou samostatného praktického výcviku, což Žadatel potvrzuje podpisem této 

smlouvy.  Veškeré náklady spojené s opravami vozidla AŠ doloží Žadateli řádnými daňovými doklady. 

2. Pokud částka za náhradní díly, popřípadě opravu vozidla přesáhne výši složené Kauce toto navýšení jde na vrub AŠ. 

3.  Pokud částka za náhradní díly, popřípadě opravu vozidla nepřesáhne výši složené Kauce bude zbylá částka vrácena AŠ 

v hotovosti nejpozději do 14.-ti dnů po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky v autoškole nebo po uplynutí zákonné 

lhůty, popř. po ukončení výcviku /převodu do jiné autoškoly k rukám Žadatele. 

4. Pokud žádná škoda na výcvikovém vozidle z výše uvedených důvodů nevznikne bude celá Kauce vrácena AŠ v hotovosti 

nejpozději do 14.-ti dnů po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky v autoškole nebo po uplynutí zákonné lhůty, popř. po 

ukončení výcviku/převodu do jiné autoškoly k rukám Žadatele.  

5. Smluvní strany souhlasí, že se smlouva bude řídit a bude podléhat právním předpisům České republiky.  

6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných, vzestupně očíslovaných dodatků, 

uzavřených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

Dne  

Za AŠ:                                                                                                                *)  Za Žadatele:  

 

*) Pokud žadatel nedovršil věku 18.-ti roků při podpisu této smlouvy je nutný podpis zákonného zástupce 


