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Preambule

Obchodní společnost Aircraft Industries, a.s. (dále jen
"Kupující") vydává tyto Obchodní podmínky pro kupní smlouvy
(dále jen “OPKS"), které doplňují a tvoří nedílnou součást
Kupních smluv uzavíraných mezi Kupujícím a druhými osobami
jako Prodávajícími.
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l.

Definice

,,Dodaci podminky“ — konkrétní, \! Кирпі smlouvě použité
podmínky dodání Zboží dle mezinárodních standardů
INCOTERMS 2000, 2010.
„Kupní cena" — konečná a neměnná úplata, za kterou

Kupující kupuje od Prodávajícího Zboží;
„Kupní smlouva" - projev vůle obou smluvních stran,

zpravidla \! písemné podobě, na jehož základě je
Prodávající zavázán odevzdat Kupujícímu Zboží, jakož і
doklady, které se ke Zboží vztahují a umožnit Kupujícímu
nabytí vlastnického práva ke Zboží a Kupující je zavázán
zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu. Kupní smlouva může
mít formu Objednávky a přijetí této objednávky;
„Kupující“ — společnost Aircraft Industries a.s. definované
v úvodu těchto OPKS;
„Objednávka“ — písemný návrh Kupujícího směřující
k uzavření Kupní smlouvy;
„OPKS“ - tyto Obchodní podmínky pro kupní smlouvy, jež
doplňují a jsou nedilnou součástí Kupní smlouvy;
„OZ“ — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znenn
„Prodávající“ — osoba dodávající Kupujícímu Zboží na
základě Kupní smlouvy;
„Smluvní strany“ — Kupující a Prodávající dle Kupní
smlouvy a těchto OPKS;
„Zboží"— předmět koupě dle Kupní smlouvy.

ll.
Rozsah působnosti OPKS

S odkazem na tyto OPKS je doplňován obsah Kupních
smluv uzavřených mezi Kupujícím a Prodávajícím
Odchylná ujednání vKupní smlouvě mají přednost před
zněním OPKS, pokud byla sjednána písemně či jiným
způsobem, který nezakládá pochybnosti о společné vůli
Kupujícího a Prodávajícího odchýlit se od znění OPKS.
Platí, že každý, kdo uzavře písemnou Kupní smlouvu,
která odkazuje na OPKS nebo konkludentně uzavře Kupní
smlouvu tak, že dodá požadované Zboží na základě
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Objednávky, jejíž součástí je odkaz na OPKS, akceptuje
tím platné OPKS beze zbytku.

Ill.
Kupni cena a platebni podminky

Prodávajícímu vzniká nárok na úhradu Kupní ceny za
Zboží, které řádně a včas dodal Kupujícímu.
Pokud není v Kupní smlouvě ujednáno jinak, Kupní cena
zahrnuje dodání Zboží včetně jeho balení dle Dodacích
podmínek do místa určení uvedeného \! Кирпі smlouvě.
Kupní cena je pro Prodávajícího і Kupujícího závazná.
Zvýšení vstupních nákladů Prodávajícího na výrobu Zboží
nezakládá právo na jednostranné zvýšení sjednané Kupní
ceny.
Kupující hradí Prodávajícímu Kupní cenu za Zboží, příp.
uskutečňuje další peněžitá plnění na základě faktury
vystavené Prodávajícím. Faktura musí zejména obsahovat
číslo Kupní smlouvy, údaje identifikujici Prodávajícího i
Kupujícího včetně údajů о bankovním spojení, specifikaci
Zboží včetně čísla Zboží přiděleného Kupujícím, Kupní
cenu, měnu, datum vystavení faktury, datum zdanitelného

plnění, datum splatnosti a další údaje, na kterých se
Smluvní strany předem dohodnou nebo které vyplývají ze
zákona.
Nebylo-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, splatnost faktury
nenastane dříve než 30 kalendářních dní poté, kdy
Kupující měl poprvé ve své dispozici zároveň fakturu i
Zboží odpovídající této faktuře.
Veškeré flnanční závazky Kupujícího vůči Prodávajícímu
se považují za uhrazené okamžikem, ke kterému bude
příslušná částka odepsána z účtu Kupujícího ve prospěch
účtu Prodávajícího.
Kupující má právo vrátit fakturu bez uhrazení zpět
Prodávajícímu, pokud faktura neobsahuje náležitosti
uvedené vodst. 4. tohoto článku. V takovém případě
počíná běžet nová lhůta splatnosti takové faktury dnem, ve
kterém je Kupujicimu doručena faktura, která obsahuje
všechny náležitosti uvedené v odst. 4 tohoto článku.

IV.
Dodání Zboží

Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu řádně a
vcas.
Zboží se považuje za dodané včas, je—li ve sjednaném
termínu bezjakýchkoliv vad řádně předáno Kupujícímu.
Zboží se považuje za dodané řádně, jestliže:
a) Zboží bylo \! souladu s Kupní smlouvou a těmito OPKS

doručeno do místa dodání a Kupujícímu bylo
umožněno se Zbožím nakládat, zároveň

b) se Zbožím byly předány veškeré úplné doklady
vztahující se ke Zboží a zároveň

с) Zboží bylo Kupujícím formálně převzato.
Pokud není \! Кирпі smlouvě sjednáno jinak, vztahuje se
na dodání Zboží ve smyslu INCOTERMS 2010 doložka
DDP Kunovice (sídlo Kupujícího).
Prodávající je povinen předat Kupujícímu Zboží
vmnožství, jakosti a provedení, jež je určeno \! Kupní
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smlouvé. a to vterminu a misté uvedeném v Kupni
smlouvé. Pokud neni jakost nebo provedeni určeno
smlouvou, dodá Prodávající Zboží vprovedení a jakosti
obvyklé.
Prodávající musí Zboží zabalit a opatřit pro přepravu
způsobem, jež určuje Kupní smlouva nebo příslušné
technické podmínky. Pokud Kupní smlouva ani technické
podmínky neurčují způsob, jak má být Zboží zabaleno
nebo opatřeno pro přepravu, Prodávající Zboží zabalí a
opatří pro přepravu tak, aby nemohlo dojít kpoškození
Zboží a zároveň způsobem, jež je obvyklý pro přepravu
Zboží daného charakteru s důrazem na příslušnou normu
a účel vztahující se k užití Zboží. Prodávající je povinen
upozornit Kupujícího і dopravce na případný specifický
režim přepravy Zboží. Prodávající zajistí, že veškeré Zboží
spadající do kategorie látek а směsí podle definice
uvedené v Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES)
1907/2006 0 registraci, hodnocení, povolování a
omezování chemických látek (dále jen „REACH“) bude
klasiflkováno, označeno a zabaleno v souladu s Nařízením

Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o
klasifikaci, označování a baleni látek a směsí.
Místem dodání Zboží je, pokud Kupní smlouva nestanoví
jinak, sídlo Kupujícího.
Doba dodání Zboží je konkrétně stanovena vKupní
smlouvě. Prodávající je oprávněn dodat Zboží před dobou
dodání pouze za předchozího souhlasu Kupujícího.
Je—Ii místem dodání Zboží sídlo Kupujícího, je Prodávající
povinen Zboží předat vpracovních dnech a vpracovni
dobé Kupujiciho, tj. od 6.00 do 14.30 hod. Předání Zboží
mimo uvedenou dobu je možné pouze na základě
předchozí dohody s Kupujícím.
Pokud Prodávající nesplní svoji povinnost dodat Zboží
řádně a včas, vznikne Kupujícímu nárok na smluvní

pokutu ve výši 0,5 % denně zKupní ceny za Zboží,
sjehož dodáním je Prodávající vprodlení. Nárok na
náhradu škody není tímto dotčen.
Přesáhne-li doba prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží
30 dní, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit.
Odstoupení od Kupní smlouvy se nedotýká nároku
Kupujícího na smluvní pokutu ani nároku na náhradu
škody.
Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží, jakmile je mu
Zboží předáno. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží
v dobré víře, že Prodávající je vlastníkem Zboží. Pokud by
se třetí osoba domáhala vlastnického práva ke Zboží nebo
omezení vlastnického práva Kupujícího ke Zboží, je
Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu součinnost
k ochraně jeho vlastnického práva.
Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího
okamžikem řádného dodání Zboží.
Prodávající zajistí, že veškeré Zboží typu látky, směsi,
předměty (podle definice uvedené vREACH) bude
splňovat zákonné požadavky nařízení REACH a poskytne
Kupujícímu veškerou součinnost, která po něm může být
spravedlivě požadována dle ustanovení obsažených
v REACH, nebo jakýchkoliv jiných zákonech, pravidlech,
nebo nařízeních, která se vztahují k látkám, směsem nebo

předmětům. Vpřípadě porušení těchto povinností je
Prodávající povinen zcela vypořádat veškeré nároky
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třetích osob, které ztakového porušení vyplývají, a to
především nároky na náhradu škody.

V.
Odpovědnost za vady Zboží a záruka

Prodávající odpovídá za vady, které má Zboží v okamžiku
přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího.
Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu vzniklou
po okamžiku přechodu nebezpečí škody na Zboží, jestliže
je způsobena porušením jeho povinností nebo Zboží
neodpovídá výsledku určenému v Kupní smlouvě.
Prodávající přejímá za kvalitu Zboží záruku vdélce 24
měsíců od jeho předání, není-Ii v Kupni smlouvé uvedeno
jinak, a to za téchto podmínek:

a) záruka garantuje, že dodané Zboží má smluvené, a

pokud nebyly smluveny, pak obvyklé vlastnosti, které si
zachová po celou dobu trvání záruky;

b) záruka začíná běžet od okamžiku předání a převzetí
Zboží. Záruka se prodlužuje о dobu, po kterou nemůže
Kupující Zboží užívat pro vady, za něž odpovídá
Prodávající.

Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu náklady, které
vznikly Kupujícímu vsouvislosti suplatněním záruky za
jakost či vsouvislosti suplatněním nároku zvad Zboží.
Náklady vzniklé Prodávajícímu v souvislosti s uplatněním
záruky či nároku 2 vad Zboží Kupujícího nese Prodávající.
Volba nároku z odpovédnosti za vady náleží vždy
Kupujícímu. Kupující má s přihlédnutím ke konkrétním
okolnostem vady Zboží vždy právo na:
a) odstranéni vad dodáním nového bezvadného Zboží

nebo dodáním chybějícího Zboží a odstranění právních
vad;

b) odstranění vad opravou Zboží, jestliže vady jsou
opravitelné;

с) přiměřenou slevu 2 Кирпі сепу;
d) odstoupení od smlouvy.
Nároky Kupujícího uplatněné ztitulu vad Zboží dle
předchozího odstavce nemají vliv na nárok na náhradu
škody, případně na smluvní pokutu. Nároky Kupujícího je
Prodávající povinen vypořádat nejdéle do 30і dní ode dne
uplatnění nároku 2 vad Zboží.
Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení OPKS, pokud
vznikne Kupujícímu povinnost nahradit škodu
Prodávajícímu, je Kupující povinen Prodávajícímu nahradit
skutečnou škodu, а to max. do výše Kupní ceny Zboží bez
DPH.
Kupující není odpovědný za prodlení v plnéni povinností
nebo za nesplnění povinností z Kupní smlouvy v případě,
že takové prodlení či nesplnění nastalo 2 důvodu
nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli
Kupujícího (dále jen „vyšší moc"). 0 dobu trvání vyšší
moci se prodlužují termíny pro plnění příslušných
povinností Kupujícího.
Kupující je v případě uplatnění záruky za jakost či
vsouvislosti s uplatněním nároku zvad Zboží oprávněn
požadovat od Prodávajícího vyplnění formulářů Kupujícího
— 8D Report a 5 Whys.

Strana 2 (celkem 3)

№)



10.
11.

12.

13.

VI.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se zavazují zachovávat ve vztahu ke třetím
osobám mlčenlivost ohledně všech skutečností, о nichž se

dozví vsouvislosti splněním Kupní smlouvy dle těchto
OPKS.
Kupující je oprávněn OPKS aktualizovat. Kupující
seznamuje Prodávajícího se zněním OPKS na svých
webových stránkách, jakož і odkazem na tyto OPKS
v Kupni smlouvě.
Nové aktuální znění OPKS se vztahuje na všechny nové
Kupní smlouvy. Původní smlouvy jsou realizovány podle
původních OPKS, pokud se Smluvní strany nedohodnou
jinak.
Zánikem účinnosti Kupní smlouvy a/nebo OPKS či
některého z jejich ustanovení nezanikají nároky zvad
Zboží a nároky na smluvní pokutu či náhradu škody.
Prodávající není oprávněn převést své závazky a
pohledávky z Kupní smlouvy ani postoupit Kupní smlouvu
vcelku nebo částečně na třetí osobu, bez předchozího

písemného souhlasu Kupujícího, jinak je takový úkon
neplatný.
Právní vztahy vyplývající ze smluv a OPKS se řídí právním
řádem ČR, zejména OZ.
Pokud se nékteré ustanoveni Kupni smlouvy (včetně OPKS)
stane neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena
platnost a účinnost zbylých ustanovení Kupní smlouvy.
Neplatná či neúčinná ustanovení budou v takovém případě
Smluvními stranami nahrazena takovými platnými a účinnými
ustanoveními, která budou sledovat stejný účel a budou mít
stejný ekonomický dopad.
Potvrzení objednávky (tj. nabídky na uzavření Kupní
smlouvy) ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ 5 dodatkem nebo
odchylkou, která podstatně nemění podmínky objednávky.
není přijetím nabídky na uzavření Kupní smlouvy
(objednávky). Potvrzení objednávky ve smyslu § 1751
odst. 2 OZ neni přijetím nabídky na uzavření smlouvy
(objednávky).
Použití ustanovení § 1757 odst. 2 a 3 OZ upravujici
způsob uzavření smlouvy formou potvrzovacího dopisu se
vylučuje.
Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
Prodávající a Kupující jsou povinni usilovat о řešení
veškerých sporů vyplývajících z Kupní smlouvy a OPKS
smírnou cestou. Nepodaří-li se spor smírně vyřešit, spor
projedná místně příslušný soud dle sídla Kupujícího.
Kupující prohlašuje, že zpracovává osobní údaje fyzických
osob vsouladu sNařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679. Aktuální podrobné informace о
zpracování osobních údajů jsou dostupné na stránkách
www.let.cz.

Tyto OPKS nabývají účinnosti dnem 28.2.2020

V Kunovicích dne 28.2.2020
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Ilona Pišková

Generální ředitelka
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