OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti
AUTODROM MOST a.s. se
sídlem Most, Tvrzova 5, PSČ 43401
identifikační číslo: 254 19 048
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka
1283
(dále jen „dodavatel“)
pro smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a třetí osobou (objednatelem), jejichž
předmětem je poskytování služeb, zejm. pořádání kurzů pro řidiče, firemních akcí a
individuálně objednaných služeb)
Polygon Most je majetkem obchodní společnosti AUTODROM MOST a.s. se sídlem v Mostě, Tvrzova 5. Tyto
obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi
Dodavatelem a třetí osobou.
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a dodavatelem.
1.2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky, vyjádřené
pomocí závazné přihlášky objednatele, nebo samostatné objednávky.
1.3. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou
smluvních stran.
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1. Předmětem plnění je výuka kurzů pořádaných Polygonem Most na základě objednávky (dále
jen kurz), nebo individuálně objednané služby (dále jen akce).
2.2. Dodavatel se zavazuje ke splnění podmínek kurzu či akce na základě bodů obsažených v
objednávce.
2.3. Obchodní podmínky se vztahují na pořádání kurzu a akce.
III. TERMÍN
3.1. Objednavatel je povinen zúčastnit se kurzu nebo akce dle předem dohodnutého termínu, jak
je uveden v objednávce.
3.2. Nezúčastní-li se objednatel kurzu, nebo neuskuteční-li se objednaná akce z důvodů na straně
objednatele, považuje se tento kurz či akce za uskutečněné a dodavateli vzniká právo na úhradu

ceny objednaných služeb dle těchto obchodních podmínek. Objednavateli tímto vzniká povinnost
objednanou akci v plném rozsahu uhradit.
3.3. Kurz pro individuální zájemce vyžaduje minimální účast zájemců stanovených dle typu kurzu a
daných platným ceníkem Centra bezpečné jízdy. Nebude-li naplněna kvóta pro konání kurzu,
dodavatel si vyhrazuje právo termín zrušit a nabídnout objednatelům jiný termín.

IV. CENA
4.1. Podkladem pro smluvní cenu kurzu je aktuálně platný ceník.
4.2. V případě, kdy objednatel objednává kurz pro více jak 13 účastníků, jsou tito rozděleni do
menších samostatně cvičících skupin následovně: kategorie I - 10 až 13 účastníků cvičí v jedné
skupině, minimální počet pro fakturaci 11 osob kategorie II - 16 až 23 účastníků je rozděleno do 2
skupin, každá s minimálním počtem pro fakturaci 10 osob
kategorie III - 24 až 33 účastníků je rozděleno do 3 skupin, každá s minimálním počtem pro fakturaci
10 osob
kategorie IV - 34 až 52 účastníků je rozděleno do 4 skupin každá s minimálním počtem pro fakturaci
10 osob
4.3. V případě objednání akce, je cena služeb stanovena dle platných ceníků a je uvedena v konkrétní
nabídce.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Dodavatel je oprávněn na základě objednávky požadovat zaplacení zálohy na objednané služby
ve výši 50 % hodnoty všech objednaných služeb. Platba bude uskutečněna bankovním převodem na
účet dodavatele a splatná nejpozději týden před konáním akce.
5.2. Zbývající částka bude uhrazena společně s úhradou za všechny objednané a vykonané služby
dodavatelem na základě vystavené faktury se splatností 14 dní od data vystavení faktury.
5.3. Úhrada za kurz pro individuální zájemce bude provedena předem a to bankovním převodem
na účet dodavatele. V případě technických potíží převodu sjednané částky lze provést platbu za kurz
v hotovosti na recepci Centra bezpečné jízdy - Polygon Most, ale vždy před datem konání kurzu.
5.4. Storno poplatky:
zrušení objednaného kurzu nebo akce objednatelem 0 - 14 dní před objednaným termínem,
je dodavatel oprávněn vyžadovat po objednateli storno poplatek ve výši 100 % ceny objednaných
služeb,
zrušení objednaného kurz objednatelem 15 - 21 dní před objednaným termínem, je
dodavatel oprávněn vyžadovat po objednateli storno poplatek ve výši 50 % ceny objednaných
služeb.

5.5. Splatnost faktur vystavených dodavatelem služeb je 14 dnů od data vystavení. V případě
prodlení úhrady je dodavatel oprávněn účtovat smluvní pokutu za pozdní úhradu ve výši 0,05 % z
dlužné částky za každý den prodlení.
VI. OSTATNÍ
6.1. Závažné porušení obchodních podmínek může mít za následek vyloučení účastníka z účasti
na kurzu nebo akci.
6.2. Každý účastník je povinen během kurzu nebo akce se řídit platném Provozním řádem a
Dopravně provozním řádem Centra bezpečné jízdy
6. 3.

Každý účastník je povinen dbát pokynů instruktorů a zaměstnanců Centra bezpečné jízdy.

6. 4. Každý účastník kurzu nebo akce, vyžaduje-li to náplň objednaných služeb, musí být způsobilý
k řízení vozidla (viz § 3 zákona č. 361/2000 Sb.).
6.5. Každý účastník má zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové a obrazové záznamy z průběhu
kurzu nebo akce.
6.6. Výhradním poskytovatelem služeb v oblasti pohostinství, stravovacích služeb, poskytnutí
občerstvení a zabezpečení cateringových služeb je výhradně společnost AUTODROM MOST a.s.,
nebo společnost s písemně uděleným souhlasem pro poskytování těchto služeb, a s vymezeným
rozsahem, datem a časem poskytnutí těchto služeb a jménem klienta. Objednatel není oprávněn při
pořádání akcí najmout pro poskytování uvedených služeb svého dodavatele a v případě porušení
této povinnosti je společnost AUTODROM MOST a.s. oprávněna požadovat po objednateli smluvní
pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každý jednotlivý den porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je
splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování.
6.7. Objednatel, který uzavře smluvní vztah se společností AUTODROM MOST a.s. a umístní
uvnitř či v okolí areálu AUTODROMU MOST během své akce nejrůznější informační cedule, například
směrové cedule, označení akce apod., je povinen veškeré tyto cedule po skončení akce odstranit.
Neučiní-li tak objednatel ani po písemné výzvě, má dodavatel právo tyto cedule odstranit na vlastní
náklady a požadovat po objednateli za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za
každou odstraněnou ceduli. V případě odstraňování cedule ve výšce 2 metry nad zemí a výše činí
smluvní pokuta částku ve výši 5000,-- Kč za každou odstraněnou ceduli. Smluvní pokuta je splatná
do 14 dnů od jejího vyúčtování.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1.
Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními
stranami příslušnými platnými právními předpisy.
7.2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.
7.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení
co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost
ostatních ustanovení.

V Mostě 6. 12. 2016

Ing. Jiří Volovecký
Generální ředitel
AUTODROM MOST a.s.

