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Preambule

Obchodni společnost Aircraft Industries, a.s. (dále jen
„Objednatel") vydává tyto Obchodní podmínky pro smlouvy o
dílo (dále jen “OPSD"), které doplňují a tvoří nedílnou součást
Smluv o dílo uzavíraných mezi Objednatelem a druhými
osobami jako Zhotoviteli.

I.
Definice

1. „Cena za dílo“ — konečná a neměnná úplata, za kterou
Zhotovitel provede Dilo pro Objednatele;

2. „Dílo“ — zhotovení určité věci, montáž či údržba \!ёсі,
provedení dohodnuté opravy nebo úpravy věci nebo
činnost s jiným výsledkem;

3. „Objednatel“ — společnost Aircraft Industries, a.s.
definované v úvodu těchto OPSD;

4. „Objednávka" — písemný návrh Objednatele směřující
k uzavření Smlouvy o dílo;

5. „OPSD“ — tyto obchodní podmínky pro smlouvy o dílo, jež
doplňují a jsou nedilnou součásti Smlouvy о dílo;

6. ,,OZ“ — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
\! platném znění;

7. „Smlouva o dílo“ - projev vůle obou Smluvních stran,
zpravidla v pisemné podobé, na jehož základě je
Zhotovitel zavázán řádně a včas provést Dílo a
Objednatel je zavázán takto provedené Dílo převzít a
zaplatit Zhotoviteli Cenu za dilo. Smlouva o dílo může mít
formu Objednávky a přijetí této Objednávky;

8. „Smluvní strany“ — Objednatel a Zhotovitel dle Smlouvy о
dílo a těchto OPSD;

9. „Zhotovitel" — osoba provádějící pro Objednatele Dílo na
základě Smlouvy o dílo;

ll.
Rozsah působnosti VOPSD

1. S odkazem na tyto OPSD je doplňován obsah Smluv o
dílo uzavřených mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Odchylná ujednání ve Smlouvě о dílo mají přednost před
zněním OPSD, pokud byla sjednána písemně či jiným
způsobem, který nezakládá pochybnosti o Společné vůli
Objednatele a Zhotovitele odchýlit se od znění OPSD.

3. Platí, že každý, kdo uzavře písemnou Smlouvu o dílo,
která odkazuje na OPSD anebo konkludentně uzavře
Smlouvu о dílo tak, že provede požadované Dílo na
základě Objednávky, jejíž součástí je odkaz na OPSD,
akceptuje tím platné OPSD beze zbytku.

Ill.
Provedení Díla
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Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad, na své
nebezpečí, \! prvotřídní kvalitě, v provedení určeném
popisem ve Smlouvě o dílo, popřípadě referenčním
vzorkem či technickou dokumentací (výkresy apod.)
odsouhlasenou oběma Smluvními stranami. Při
posuzování, zda provedeni Díla odpovídá sjednanému
provedení, bude rozhodující jeho srovnání stechnickou
dokumentací.
Zhotovitel může pověřit provedením Díla nebo části Díla
jinou osobu, pouze je—Ii tak výslovně sjednáno ve
Smlouvě о dílo. Za provedeni Dila či jeho části touto třetí
osobou je však vůči Objednateli vždy odpovědný
Zhotovitel. AI má vždy právo být na základě svého
požadavku informována o jiných osobách (včetně jejich
identifikace), které se mají podílet na provádění Díla.
Při určení způsobu provedení Díla je Zhotovitel vázán
pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen pisemné
upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů.
Pokud Zhotovitel Objednatele na nevhodnost jeho
pokynů písemně bez zbytečného odkladu neupozorní,
odpovídá Zhotovitel také za případné vady Díla a škodu
způsobenou provedením nevhodných pokynů
Objednatele.
Věci určené k provedení Díla předá Objednatel
Zhotoviteli v termínu určeném ve Smlouvě о dílo v sidle
Objednatele.

Véci určené k provedení Díla musí být způsobilé
k provedení Díla. Jestliže Zhotovitel nejpozději
následujícího dne po převzetí věcí neoznámí Objednateli,
že tyto věci vykazují zjevné vady nebo že jsou pro
provedení Díla nevhodné, má se za to, že jsou bezvadné
a vhodné.
Nebezpečí škody na věcech určených k provedení Díla
nese od okamžiku jejich převzetí Zhotovitel. Za škodu
způsobenou věcí, kterou Zhotovitel použil při provádění
Díla, odpovídá Zhotovitel.
S věcmi určenými k provedení Díla je Zhotovitel povinen
nakládat způsobem předepsaným vtechnických
normách, event. způsobem, který je pro tyto věci běžný.
Zhotovitel je současně povinen uskladnit věci k provedení
Díla odděleně od svých vlastních věcí a od věcí jiných
osob. Současně je povinen tyto věci označit firmou
Objednatele.

Objednatel je oprávněn provádění Díla kontrolovat nebo
dát kontrolovat pověřenou osobou.
Zhotovitel zajistí, že veškeré věci použité kprovedení
Díla spadající do kategorie látek a směsi podle definice
uvedené \! Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES)
1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a
omezování chemických látek (dále jen „REACH“) budou
klasifikovény, označeny a zabaleny vsouladu
s Nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č.
1272/2008 o klasifikaci, označování a baleni látek a
smesn.

IV.
Předání Díla

Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas.
Pokud není ve Smlouvě o dílo ujednáno jinak, předvede
Zhotovitel Objednateli před předáním Díla způsobilost
Díla sloužit svému účelu, a to vsidle a za přítomnosti
Objednatele, resp. jím pověřené osoby.
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Předáním Díla se rozumí protokolární převzetí Díla
Objednatelem, za podmínky předchozího řádného
dokončení Díla a jeho předvedení dle čl. IV. 2. těchto
OPSD. Na základě takto provedeného formálního
předání je Objednatelem potvrzen dodací list \! případě,
že Dílem je zhotovení věci, nebo vyhotoven protokol о

' formálním převzetí Díla Objednatelem vpřípadě jiného
Díla.
Místem předání Díla je sídlo Objednatele, nestanoví-li
Smlouva o dílo jinak. Vpřípadě předání Díla vsídle
Objednatele je Zhotovitel povinen Dílo předat
\! pracovních dnech a v pracovní době Objednatele, která
je od 6.00 do 14.30 hod. Jinou dobu předání Díla je
povinen Zhotovitel předem dohodnout s Objednatelem.
Zhotovitel je povinen písemně (dopis, e-mail, fax)
vyrozumét Objednatele о tom, kdy bude Dílo doručeno do
místa předání k předvedení způsobilosti Díla sloužit
svému účelu a k předání Díla, a to nejméné 3 pracovní
dny předem. Tímto ujednáním není dotčen termín plnění
sjednaný ve Smlouvě о dílo.
Zhotovitel je oprávněn předat provedené Dílo dílčími
dodávkami, pokud je tak sjednáno ve Smlouvě о dílo.
Pokud Zhotovitel nesplní svoji povinnost provést a předat
Dílo řádně a včas, vznikne Objednateli nárok na smluvní
pokutu ve výši 0,5 % denně zCeny za dílo, sjehož
provedením a předáním je Zhotovitel v prodlení. Nárok na
náhradu škody není tímto dotčen.
Přesáhne-li doba prodlení Zhotovitele sprovedením a
předáním Díla 30 dní, Objednatel má právo od Smlouvy о
dílo odstoupit. Nárok na náhradu škody ani na smluvní
pokutu dle bodu 7. tohoto článku OPSD není tímto
do'tčen. Všechny nároky je Objednatel oprávněn
uplatňovat samostatně a vedle sebe.
Zhotovitel zajistí, že veškeré věci použité na Díle typu
látky, směsi, předměty (podle definice uvedené
\! REACH) budou splňovat zákonné požadavky nařízení
REACH a poskytne Objednateli veškerou součinnost,
která po něm může být spravedlivě požadována dle
ustanovení obsažených \! REACH, nebo jakýchkoliv
jiných zákonech, pravidlech, nebo nařízeních, která se
vztahují k látkám, směsem nebo předmětům.. Vpřípadě
porušení těchto povinností je Zhotovitel povinen zcela
vypořádat veškeré nároky třetích osob, které 2 takového
porušení vyplývají, а to především nároky na náhradu
škody.

V.
Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo je sjednána \! příslušné Smlouvě о dílo a
zahrnuje veškeré náklady spojené sDíIem, včetně
nákladů na balení, přepravu, pojištění, clo, poplatky, daně
apod.

Cena za dílo je pro Zhotovitele i Objednatele závazná.
Zvýšení vstupních nákladů Zhotovitele nezakládá právo
na jednostranné zvýšení sjednané Ceny za dílo.
Objednatel hradí Zhotoviteli Cenu za dílo, příp.
uskutečňuje další peněžitá plnění na základě faktury
vystavené Zhotovitelem. Faktura musí zejména
obsahovat číslo Smlouvy о dílo, údaje identifikujici
Zhotovitele i Objednatele včetně údajů o bankovním
spojení, specifikaci Dila, Cenu za dilo, ménu, datum
vystavení faktury, datum zdanitelného plnění, datum
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splatnosti a další údaje, na kterých se Smluvní strany
předem dohodnou nebo které vyplývají ze zákona.

Nebylo—li ve Smlouvě о dílo sjednáno jinak, splatnost
faktury nenastane dříve než 30 kalendářních dní poté,
kdy Objednatel měl poprvé ve své dispozici zároveň
fakturu i řádně provedené Dílo odpovídající této faktuře.
Veškeré flnanční závazky Objednatele vůči Zhotoviteli se
považují za uhrazené okamžikem, ke kterému bude
příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve
prospěch účtu Zhotovitele.

Objednatel má právo vrátit fakturu bez uhrazení zpět
Zhotoviteli, pokud faktura neobsahuje náležitostí uvedené
v odst. 3. tohoto článku. V takovém případě počíná běžet
nová lhůta splatnosti takové faktury dnem, ve kterém je
Objednateli doručena faktura, která obsahuje všechny
náležitosti uvedené v odst. 3 tohoto článku.

VI.
Odpovědnost za vady Díla a záruka

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho
předání Objednateli, jestliže však nebezpečí škody na
předmětu díla přechází na Objednatele později, je
rozhodující doba tohoto přechodu.
Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu vzniklou
po okamžiku přechodu nebezpečí škody na Díle, jestliže
je způsobena porušením jeho povinností nebo Dílo
neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě о dílo.
Zhotovitel přejímá za kvalitu Díla (včetně Předmětu díla)
záruku \! délce 24 měsíců od předání Díla Objednateli,
není—li ve Smlouvě о dílo uvedeno jinak, a to za téchto
podminek:

a) záruka garantuje, že provedené Dílo má smluvené,
a pokud nebyly smluveny, pak obvyklé vlastnosti,
které si zachová po celou dobu trvání záruky;

b) záruka začíná běžet od okamžiku předání Díla.
Záruka se prodlužuje о dobu, po kterou nemůže
Objednatel Dílo užívat pro vady, za něž odpovídá
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady, které
vznikly Objednateli \! souvislosti s uplatněním záruky za
jakost či vsouvislosti suplatněním nároku zvad Díla.
Náklady vzniklé Zhotoviteli \! souvislosti s uplatnénim
záruky či nároku z vad Dila Objednatele nese Zhotovitel.
Volba nároku 2 odpovědnosti za vady náleží vždy
Objednateli. Objednatel má s přihlédnutím ke konkrétním
okolnostem vady Díla vždy právo na:

a) odstranění vad provedením náhradního bezvadného
Díla, provedení chybějícího Díla a odstranění
právních vad;

b) odstranéni vad opravou Díla, jestliže vady jsou
opravitelné;

с) přiměřenou slevu z Ceny za dílo;
d) odstoupeni od smlouvy.

Nároky Objednatele uplatněné ztitulu vad Díla dle
předchozího odstavce nemají vliv na nárok na náhradu
škody, případně na smluvní pokutu. Nároky Objednatele
je Zhotovitel povinen vypořádat nejdéle do 30i dní ode
dne uplatnění nároku z vad Dila.

Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení OPSD, pokud
vznikne Objednateli povinnost nahradit škodu Zhotoviteli,
je Objednatel povinen nahradit Zhotoviteli skutečnou
škodu, a to max. do výše Ceny za Dílo bez DPH.
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8. Objednatel neni odpovědný za prodlení \! plnění 13. Tyto OPSD nabývají účinnosti dnem 28.2.2020
povinností nebo za nesplnění povinností ze Smlouvy о
dílo vpřípadě, že takové prodlení či nesplnění nastalo
zdůvodu nepřekonatelné překážky, která vznikla VKunovicích dne 28.2.2020
nezávisle na vůli Objednatele (dále jen „vyšší moc"). 0
dobu trvání vyšší moci se prodlužují terminy pro plnéni
příslušných povinností Objednatele.

9. Objednatel je vpřípadě uplatnění záruky za jakost či
vsouvislosti suplatněním nároku zvad Díla oprávněn
požadovat od Zhotovitele vyplnění formulářů Objednatele
- 8D Report a 5 Whys. Aircraft lndlg tries, a.s.

Ilona Plšková
VII. Generální ředitelka

Závěrečná ustanoveni

 

1. Smluvni strany se zavazuji zachovávat ve vztahu ke
třetím osobám mlčenlivost ohledně všech skutečností, о
nichž se dozví v souvislosti s plněním Smlouvy о dílo dle
těchto OPSD.

2. Objednatel je oprávněn OPSD aktualizovat. Objednatel
seznamuje Zhotovitele se zněním OPSD na svých
webových stránkách, jakož i odkazem na tyto OPSD ve
Smlouvé о dílo.

3. Nové aktuální znění OPSD se vztahuje na všechny nové
Smlouvy о dílo. Původní smlouvy jsou realizovány podle
původních OPSD, pokud se Smluvní strany nedohodnou
jinak.

4. Zánikem účinnosti Smlouvy о dílo a/nebo OPSD či
některého z jejich ustanoveni nezanikaji nároky zvad
Díla a nároky na smluvní pokutu či náhradu škody.

5. Zhotovitel není oprávněn převést své závazky a
pohledávky ze Smlouvy o dílo ani postoupit Smlouvu o
dilo vcelku nebo částečně na třetí osobu, bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele, jinak je
takový úkon neplatný.

6. Právní vztahy vyplývající ze smluv a OPSD se řídí
právním řádem ČR, zejména OZ.

7. Pokud se nékteré ustanoveni Smlouvy о dílo (včetně
OPSD) stane neplatným nebo neúčinným, nebude tím
dotčena platnost a účinnost zbylých ustanovení Smlouvy о
dílo. Neplatná či neúčinná ustanovení budou v takovém
případě Smluvními stranami nahrazena takovými platnými a
účinnými ustanoveními, která budou sledovat stejný účel a
budou mit stejný ekonomický dopad.

8. Potvrzení objednávky (tj. nabídky na uzavření Smlouvy о
dílo) ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ 5 dodatkem nebo
odchylkou, která podstatně nemění podmínky
objednávky, neni přijetím nabidky na uzavření Smlouvy o
dilo (objednávky). Potvrzení objednávky ve smyslu §
1751 odst. 2 OZ neni přijetím nabídky na uzavření
smlouvy (objednávky).

9. Použití ustanovení § 1757 odst. 2 a 3 OZ upravující
způsob uzavření smlouvy formou potvrzovacího dopisu
se vylučuje.

10. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
11. Zhotovitel a Objednatel jsou povinni usilovat о řešení

veškerých sporů vyplývajících ze Smlouvy о dílo a OPSD
smirnou cestou. Nepodaří-li se spor smírně vyřešit, spor
projedná místně příslušný soud dle sídla Objednatele.

12. Objednatel prohlašuje, že zpracovává osobní údaje
fyzických osob v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. Aktuální podrobné

informace о zpracování osobních údajů jsou dostupné na
stránkách www.let.cz.
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