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se sídlem: 
ČESKÁ REPUBLIKA —MINISTERSTVO OBRANY 

Tychonova 1. 160 00 Praha 6 
1ČO: 60162694 
DIČ: CZ601626 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupena: 

Sekce Mgr. 	Danielem 	Koštovalem, 	náměstkem 
vyzbrojování a akvizic .MO 

Pro řízení 

Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
nám. Svobody 471 
160 01 Praha .6 

Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech tec nic yc : 

Adresapro doručování korespondence 
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor vyzbrojování vzdušných sil 
nám. SVobody 471/4 
160 01 Praha 6 

jako ODBERATEL (dále jen „Odběratel") na straně jedné 

a 

GLOMEX MS, s.r.o. 
Zapsaná (ý) v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka 140652 
Se sídlem: 	 Pod Lipanu 2562/31, 130 00 Praha 3 

IČO: 	 28426525 
D1Č: 	 CZ28426525 
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Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Kontaktní osoba: 
Telefonické a faxové spojení: 

telefon: 222 541 719 
fax: 226 013 280 
E-mail: a319®glomex-ms.00m 

Adresa pro doručování korespondená: 
Pomněnková 61, 106 OO, Praha 10 

jako DODAVATEL (dále jen »Dodavatel") na straně druhé 

uzavřeli Smlouvu o Všeobecné podpoře pro provozovatele letounu .A 319-115 (dále jen „Smlouva" 
nebo „tato Smlouva") v souladu s * 1746 odst. 2 zákona Č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „01"). Tyto jrztally se budou řídit OZ. 

L Termíny a Definice  

Pro tuto Smlouvu se použijí následující definice: 

1.1. Analýza — šetření a/nebo konzultační služby zahrnující, nikoli však výlučně, Následné 
technické služby. Na základě vyhotovení takové analýzy vydá Dodavatel zprávu podle 
požadavku Odběratele v Objednávce. 

1.2. Asistenční služby pro řešení problémů — poradenská činnost, kdy je Odběratel schopen 
slovně vyjádřit svůj problém/položit otázku Dodavateli prostřednictvím telefonu nebo 
stručného e-mailu a současně je také Dodavatel schopen zodpovědět otázku nebo vyřešit 
Odběratelův problém telefonicky nebo e-mailovou komunikaci. Poradenské služby 
realizované v takto stanoveném rozsahu musí být provedeny v souladu s článkem 10. této 

Smlouvy. 

1.3. 

	

	Následné technické služby — technické sledování, monitoring spolehlivosti a asistenční 
služba při řešení problémů, tak jak je dále popsáno v příloze 8.B.2.. 

1.4. Ceník Dodavatele — Seznam cen za poskytování předmětu Smlouvy, který je nedílnou 
součástí této Smlouvy jako příloha 8.A.I, 8.8.1., 8.0 a 8.11 

1.5. Softwarová databáze Letounu — databáze, která je instalovaná uvnitř zařízení Letounu 
nebo 
v zařízení, které seatvisí s provozem Letounu a která je specificky definována v příloze č. I., 

která je nedílnou sóučástí této Smlouvy. 
1.6. Jednotlivá služba — každá jednotlivá služba založená na Objednávce. 

1.7. Jednotlivá služba Vysoké priority — je taková Jednotlivá služba, která byla Odběratelem 
v Objednávce označena jako služba VYSOKÉ PRIORITY. 

1.8. Letoun — samostatně a společně, dva letouny A 319-115 uvedené v článku 2.2.1. této 

Smlouvy. 

1.9. Hlavní části Letounu — zahrnují následující systémy letounu a subsystémy: motor (včetně 
příslušenství motoru, které je vyměnitelné během provozní údržby), podvozek letadla, 
pomocný energeticky zdroj, motorové gondoly, vstupní ústrojí a obraceče tahu. 
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1.10. Minimální doba zhotovení — časové období, které Dodavatel potřebuje k provedení 
Jednotlivých služeb v rámci této Smlouvy. Toto časové období je stanoveno Dodavatelem 
bud' 
v průběhu Předběžné konzultace, nebo pro Standardizovanou Jednotlivou službu 
v Ceníku Dodavatele, kde: 

1.10.1. pro Jednotlivou službu podle článku 2.3.1. této Smlouvy (opravy a údržba) se toto 
časové období počítá od data přijetí Objednávky nebo data, které Odběratel 
specifikoval v Objednávce jako dattun zahájení Jednotlivé služby, podle toho, které 
z obou dat je pozdější, do dne, který je v Objednávce označený jako den dokončení 
Jednotlivé služby. 

1.10.2. pro Jednotlivou službu podle článku 2.3.2. této Smlouvy (dodání zboží) se toto 
časové období počítá od přijetí Objednávky. 

1.10.3. pro Jednotlivou službu podle článku 2.3.3, této Smlouvy (školení) se toto časové 
období počítá od data zahájení školení, tak jak je uvedeno v Objednávce, do dne, kdy 
je školení dokončeno. 

1.10.4. pro Jednotlivou službu podle článku 2.3.4. této Smlouvy (pronájem) se toto časové 
období počítá od data přijetí Objednávky do dne, který je v Objednávce označen jako 
den dokončení Jednotlivé služby. 

1.10.5. pro Jednotlivou službu podle článku 2.3.5. této Smlouvy (analýza) se toto časové 
období počítá od pozdějšího z dat přijetí Objednávky a data, které Odběratel 
v Objednávce vypiní jako datum zahájení Jednotlivé služby do dne, který je 
v Objednávce označen jako den dokončení Jednotlivé služby. 

• 1.10.6. pro Jednotlivou službu podle článku 2.3.6. této Smlouvy se toto časové období 
počítá tak, jak je uvedeno v článku 10. 

1.10.7. pro Jednotlivou službu podle článku 2.3.7. této Smlouvy se časové období počítá tak, 
jak je uvedeno v článku 12 a v příloze Č. 1 této Smlouvy (databáze pro motory) . 

1.11. Místo pinění: 

1.11.1. v případě pinění podle článku 2.3.1. a 2.3.5. této Smlouvy (opravy nebo údržba; 
analýzy) je to místo, kde je Dodavatel zavázán předat Jednotlivou službu Odběrateli 
po jejím spinění; 

1.11.2. v případě pinění podle článku 2.3.2. této Smlouvy (dodáni zboží) je to místo. kam 
je Dodavatel zavázán doručit zboží; 

1.11.3. v případě pinění podle článku 2.3.3. této Smlouvy (Školení) je to místo. kde 
Dodavatel poskytne školení účastníků; 

1.11.4. v případě pinění podle článku 2.3.4. této Smlouvy (pronájem) je to místo, kde 
je Dodavatel povinen předat Pronajatou položku a kde je Odběratel povinen vrátit 
Pronajatou položku Dodavateli; 

1.11.5. v případě pinění podle článku 2.3.6. této Smlouvy je to místo, kam je Dodavatel 
povinen dodat pinění prostřednictvím elektronického datového média; 

1.11.6. v případě pinění podle článku 2.3.7. této Smlouvy je to místo, kam je Dodavatel 
povinen dodat pinění prostřednictvím e-mail. adresy nebo elektronického datového 
média; 
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1.12. Neplatná Objednávka 
1.12.1. Objednávka pro Jednotlivou službu — Objednávka, u které byla podle této Smlouvy 

předpokládána Předběžná konzultace podle článku 3. této Smlouvy, ale tato povinná 

konzultace nebyla u Dodavatele Odběratelem objednána nebo byla objednána, ale 
stále nebyla dokončena předáním Poptávkového listu; 

1.12.2. Objednávka pro Jednotlivou službu - Objednávka, které podle této Smlouvy 
předcházela konzultace podle článku 3. této Smlouvy a kterou je Jednotlivá služba 
objednána Odběratelem teprve po dovršení nejzazší lhůty, po kterou je Dodavatel 
vázán Nabídkovou cenou: nebo 

1.12.3. Objednávka: která nebyla Odběratelem odeslána na vhodném formuláři; 
1.12.4. Objednávka která nebyla Odběratelem vypiněna ve všech jejích částech způsóbem, 

který je stanoven v této Smlouvě; 
1.12.5. Objednávka, ve které jsou uvedeny informace, které jsou v rozporu s touto 

Smlouvou; 

1.12.6. Objednávka byla odeslána na nesprávnou e-mailovou adresu Dodavatele: 

1.12.7. Objednávka nebyla odeslána ž Odběratelovy e-mailové adresy specifikované v této 
Smlouvě; nebo 

1.12.8. Objednávka neodpovídá příslušnému Poptávkovému listu nebo, pokud jde 
o Standardizovanou Jednotlivou službu, příloze 8.A.2. 

1.13. Nový náhradní díl — náhradní díl, který nebyl použit a kterému v okamžiku použití 
k opravě letounu zbývá minimálně 90 % technické životnosti a pinou dobu provozu. 

1.14. Občanský zákoník - zákon Č. Č. 89/2012 Sb., (OZ) 

1.15. Objednat (nebo objednáni): 

1.15.1. Jednotlivé služby — přijetí platných Objednávek Dodavatelem od Odběratele 
ve smyslu a za spinění podmínek stanovených v této Smlouvě; nebo 

1.15.2. Předběžné konzultace — přijetí platného Poptávkového listu Dodavatelem 
od Odběratele ve smyslu a za spinění podmínek stanovených v této Smlouvě. 

1.16. Objednávka — jednostranný akt Odběratele adresovaný Dodavateli podle článku 4. této 

Smlouvy; tímto aktem Odběratel specifikuje konkrétní Jednotlivou službu. 

1.17. Odběratel — znamená Zástupce ve věcech technických s výjimkou případů týkajících se 
jakýchkoliv úprav či změn Smlouvy, jednání k takovým změnám či úpravám vedoucím, 
jednání k uplatnění práv a/nebo povinností plynoucích z této Smlouvy a obdobných případů, 
jež by mohli mít za následek změnu závazků z této Smlouvy. V uvedených případech se 
Odběratelem rozumí Zástupce ve věcech smluvních, pokud tento písemně nestanoví jinak, 
přičemž tuto skutečnost je Zástupce ve věcech smluvních povinen bezodkladně oznámit 
Dodavateli. 

1.18. Poptávkový list — jednostranný akt Odběratele adresovaný Dodavateli podle článku 3. této 
Smlouvy; tímto aktem Odběratel žádá provedení Předběžné konzultace. 
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1.19. Software Letounu — software, který je instalován uvnitř zařízení letounu nebo v zařízení, 
které souvisí s provozem letounu; a který je specificky definován v příloze č. 1., která 
je nedílnou součástí této Smlouvy. 

1.20, Software pro podporu provozu Letounu — software;  který je nezbytný pro zabezpečení 
provozu letounů Airbus A 319-115. 

1.21. Pronájem — doby úplatného poskytnutí Pronajaté položky (tj. movitého předmětu včetně 
pozemního PC vybavení) Dodavatelem Odběrateli, tento předmět je poté dočasně používán 
(po stanovenou dobu) v průběhu poskytování služby. Tento předmět zůstává majetkem 
Dodavatele po dobu užívání tohoto předmětu Odběratelem. 

1.22. Předběžná konzultace — proces mezi Odběratelem a Dodavatelem v souladu s článkem 
3. této Smlouvy; jehož cílem je shromažd'ování informaci o poskytnutí Jednotlivé služby 
a ceně za tuto Jednotlivou službu a některých dalších informací stanovených touto Smlouvou 
před objednáním této Jednotlivé služby. Předběžná konzultace může být využita k: 

1.22.1. získání informací k provedení opravy nebo údržby letounu nebo jeho části, 
tj. Předběžná konzultace před objednáním Jednotlivé služby v souladu s článkem 
2.3.1. této Smlouvy (opravy a údržba); 

1.22.2. získání informací o zboží definovaném Odběratelem, tj. Předběžná konzultace před 
objednáním Jednotlivé služby podle článku 2.3.2. této Smlouvy (dodání zboží); 

1.22.3. získání informací o školení definovaném Odběratelem, tj. Předběžná konzultace před 
objednáním Jednotlivé služby podle článku 2.3.3. této Smlouvy (školení); 

1.22.4. získání informací o pronájmu součástí Letounu A 319-115 nebo jeho příslušenství 
definovaném Odběratelem, tj. Předběžná konzultace před objednáním Jednotlivé 
služby podle článku 2.3.4. této Smlouvy (pronájem); 

1.22.5. získání informací o zahájení Analýzy související s provozem Letounu u Odběratele 
(např. spolehlivost analýzy, studie proveditelnosti, atd.), tj. Předběžná konzultace 
před objednáním Jednotlivé služby podle článku 2.3.5. léto Smlouvy (analýza). 

1.23. Předmět Jednotlivé služby — každý předmět služby, určeny v každé specifické Objednávce, 
zejména: 

1.23.1. v případě Jednotlivé služby podle článku 2.3.1. této Smlouvy (oprava a údržba), 
Předmět Jednotlivé služby znamená Letoun nebo jeho část nebo zařízení, na kterých 
by měla být oprava provedena; 

1.23.2. v případě Jednotlivé služby podle článku 2.3.4. této Smlouvy (pronájem), Předmět 
Jednotlivé služby znamená Letoun nebo jeho část, na kterou by pronajatá položka 
měla být nainstalována nebo použita; a 

1.23.3. v případě Jednotlivé služby podle článku 2.3.5. této Smlouvy (analýzy), Předmět 
Jednotlivé služby znamená jakýkoli Předmět služby, který je zahrnuty do Analýzy. 

1.24. Pronajatá položka: 

1.24.1. části Letounu A 319-115 nebo jejich příslušenství, které jsou kompatibilní 
s Předměty jednotlivých služeb a jsou způsobilé k použití v letectví v souladu 
s platnými obecně závaznými právními předpisy; musí být specifikovány 
Odběratelem "Objednávce; a 
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1.24.2. stroje a nástroje používané k opravám, údržbě a vyhodnocování provozu Letounu 
(včetně pozemního PC); tyto stroje a nástroje musí být specifikovány Odběratelem v 
Objednávce. 

1.25. Předmět Předběžné konzultace — každý z předmětů zahrnutý do procesu předběžné 
konzultace a specifikovaný v Poptávkovém listu. 

1.26. Vysoká priorita — případ, kdy Odběratel považuje Letoun Za neschopný provozu. 

1.27. Smluvní strana — Dodavatel nebo Odběratel. 

1.28. Smluvní strany — Dodavatel a Odběratel současně. 

1.29. Standardizovaná Jednotlivá služba—služby uvedené v příloze 8.A. 

1.30. Školení — přednášková činnost Dodavatele v rozsahu lekcí stanoveném Odběratelem 
v Objednávce; tato činnost je poskytována Dodavatelem v souladu s obsahem školení; tento 
obsah je také stanoven v Objednávce; cílem činnosti je získání nebo prohloubení kvalifikace 
účastníků školení. 

1.31. Technická dokumentace — technická a provozní dokumentace Letounu, která 
je specifikovaná v příloze č. I. a bude poskytována za úplatu od data uzavření této Smlouvy. 

1.32. Účastník školení — osoba ve služebním vztahu nebo zaměstnaneckém poměru 
k Odběrateli; tato osoba je určená Odběratelem v příslušné Objednávce. 

1.33. Neplatná zpráva — taková zpráva, která není zpracována v souladu s touto Smlouvou, 
tj. zejména takové osVědčení, které nezahrnuje ustanovení uvedená v článku 9.3. této 

Smlouvy. 
1.34. Předmět služby — Letoun nebo část Letounu nebo jeho příslušenství, jak je dále pOpsáno 

v článku 2.2. níže. 

1.35. Nabídkový list — návrh Dodavatele pro pinění Jednotlivé služby požadované Odběratelem, 
vyplývající z procesu Předběžné konzultace a dále popsaný v článku 3.8. níže. 

1.36. Nabídková cena — cenová nabídka od Dodavatele vztahující se k pinění Jednotlivé služby 
požadované Odběratelem, vyplývající z procesu Předběžné konzultace a dále popsaná 
v článku 3.7. níže. 

1.37. Pracovní den — pondělí až pátek. 
1.38. Hlavní základna Odběratele — Vojenský útvar 8407, 197 06 Praha 9 —Kbely. 

2. Základní ustanovení  

2.1. Dodavatel se zavazuje •k poskytnutí služby definované touto Smlouvou a Odběratel se 
zavazuje k zaplacení stanovené ceny za dodání této služby. 

2.9. Předmětem služby v rámci této Smlouvy jsou: 

2.2.1. 1 

C. Typ Letounu Poznávací značka Letounu 

1.  A 319-115 2801 

9 A319-115 3085 
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2.2.2. nástroje, pozemní podpůrné vybavení a/nebo všechny součásti, které by mohly být 
použity v souvislosti s provozem Letounu, 

2.2.3. Technická dokumentace, Software Letounu a Softwarová databáze Letounu, 

2.2.4. Samostatné řešení podpory poskytování technické dokumentace pro motory 
CFM 56-5137. 

2.3. 	Služba poskytnutá Dodavatelem v souladu s touto Smlouvou zahrnuje: 

2.3.1. opravy a údržbu Letounů nebo jejich částí, zařízení a příslušenství, objednaných 
ve smyslu a v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě (zejm. článku 5. 
této Smlouvy), to vše na základě Objednávek vystavených Odběratelem; 

2.3.2. dodání zboží souvisejícího s provozem Letounů, objednaného ve smyslu 
a v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě (zejm. článku 6. této 
Smlouvy), to vše na základě Objednávek vystavených Odběratelem; 

2.3.3. poskytování školení souvisejících s Letouny nebo jejich opravami, údržbou 
a provozem ve smyslu a v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě (zejm. 
Článku 7. této Smlouvy), to vše na základě Objednávek vystavených Odběratelem; 

2.3.4. pronájem součástí (dílů) Letounu A 319-115 nebo jiného zařízení, příslušenství 
nebo pozemního zařízení, které jsou používány k opravám a údržbě Letounů 
a objednané ve smyslu a v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě 
(zejm. článku 8. této Smlouvy), to vše na základě Objednávek vystavených 
Odběratelem; 

2:3.5. provedení analýz, objednaných v souladu s ustanoveními uvedenými v této 
Smlouvě (zejm. článku 9. této Smlouvy), to vše na základě Objednávek vystavených 
Odběratelem; 

2.3.6. poskytování Následných technických služeb, poskytování 'aktualizované 
technické dokumentace k Letounu, aktualizaci Softwaru Letounu a poskytování 
aktualizací Softwarových databází Letounu v souladu s podmínkami stanovenými 
v této Smlouvě (zejm. článku 10. této Smlouvy) a 

2.3.7. poskytování technické dokumentace pro motory CFM 56-5B7. 

2.4. 	Dodavatel je povinen poskytovat Odběrateli službu nepřetržitě během celého období 
platnosti Smlouvy tak, jak je stanoveno v článcích 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. a 2.3.5. této 
Smlouvy; služba bude poskytována Dodavatelem postupně v Jednotlivých službách, 
založených na Objednávkách vystavených Odběratelem. 

2.5. Účelem této Smlouvy je zajištění provozu výše uvedených Letounů; Odběratel musí být 
schopen zajistit přepravu prezidenta CR, vládních a ústavních činitelů využívajících tyto 
Letouny a službu Armádě České republiky. 
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3. Metoda stanovení rozsahu Jednotlivé služby a ceny za Jednotlivou službu (Předběžná  

konzultace 
3.1. Odběratel je povinen specifikovat jednotlivé Předběžné konzultace v Poptávkovém listě; 

koncept Poptávkového listu je přílohou Č. 2, a je nedílnou součástí této Smlouvy; Odběratel 
je povinen vypinit v Poptávkovém listě zejména následující: 

3.1.1. 	číslo poptávkového listu; 
3.1.2. typ požadované Předběžné konzultace (viz článek 1.22. této Smlouvy); 

3.1.3. jestliže jde o typ konzultace podle článku 1.22.1., 1.22.4. nebo 1.22.5. této Smlouvy, 

Předmět Předběžné konzultace; 

3.1.4. Specifikaci Předběžné konzultace; a 

3.1.5. jestliže ideo typ konzultace podle článku 1.22.1. nebo 1.22.5. této Smlouvy a jestliže 

je to nezbytné pro provedení Předběžné konzultace, místo a podmínky předání 
Předmětu Předběžné konzultace. 

Ojeden typ Předběžné konzultace je možné žádat pouze jedním Poptávkovým listem. 

3.2. Odběratel je povinen zaslat jednotlivé Poptávkové listy Dodavateli na jeho e-mailovou 
adresu. 

3.3. Dodavatel je povinen zajistit kontinuální a bezporuchovou funkčnost e-mailové adresy 
Dodavatele, která je uvedena v záhlaví této Smlouvy, tak, aby Dodavatel mohl přijímat 
Poptávkové listy Odběratele definované touto Smlouvou 24 hodin denně, každý kalendářní 
den po dobu platnosti Smlouvy. 

3.4. S POptávkovým listem, který nebyl vypiněn v souladu s touto Smlouvou nebo který nebyl 
odeslán na e-mailovou adresu v souladu s touto Smlouvou, nejsou spojeny žádné účinky 
vyplývající z této Smlouvy. 

3.5. Jestliže je to nezbytně nutné pro poskytnutí Předběžné konzultace podle článku 1.22.1. nebo 

1.22.5. této Smlouvy, je Odběratel povinen vykonat následující činnosti: 
3.5.1. umožnit Dodavateli přístup k Předmětu Předběžné konzultace v místě, které bylo 

stanoveno v příslušném Poptávkovém listu jako místo předání Předmětu Předběžné 
konzultace, a to počínaje okamžikem, kdy byl Poptávkový list doručen, po dobu do 
dokončení konzultace; nebo 

3.5.2. umožnit Dodavateli převzetí Předmětu Předběžné konzultace v místě, které bylo 
uvedeno v příslušném Poptávkovém listu jako místo předání Předmětu Předběžné 
konzultace, a to nejpozději v den doručení Poptávkového listu, jestliže není možné 
provést konzultaci v místě, kde se Předmět Předběžné konzultace nachází. 

3.6. Dodavatel je povinen během Předběžné konzultace vykonat zejména následující činnost: 

3.6.1. jestliže jde o typ Předběžné konzultace podle článku 1.22.1. této Smlouvy (tj. 
Předběžná konzultace pro opravy a údržbu), je Dodavatel povinen stanovit 
příčinu poruchy nebo vady předmětu služby nebo jeho části; navrhnout řešení 
vedoucí k odstranění příčiny poruchy nebo vady 0j stanovit rozsah výkonu); stanovit 
části technické dokumentace, které by měly byt při opravě použity; stanovit 
minimální dobu potřebnou k dokončení odstranění příčin poruch a vad na 
Předmětech služby nebo jejich listech; a stanovit Nabídkovou cenu pro každou 
položku; stanovit, zda náklady na příslušnou Jednotlivou službu překračují 70 % 
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katalogové ceny Předmětu Jednotlivé služby. Dodavatel je povinen podrobně popsat 
rozhodné skutečnosti v Nabídkovém listě. 

3.6.2. jestliže jde o typ Předběžné konzultace podle článku L22.2. této Smlouvy (tj. 
Předběžná konzultace pro dodávku zboží), stanovit minimální dobu pro dodání 
(tj. minimální dobu pro doručení) zboží určeného Odběratelem; stanovit Nabídkovou 
cenu zboží; stanovit, zda je zboží dodáno z členských států EU nebo zda je zboží 
dodáno ze zemí mimo EU. Dodavatel je povinen podrobně popsat rozhodné 
skutečnosti v nabídkovém listě. 

3.6.3. jestliže jde o typ Předběžné konzultace podle článku 1.22.3. této Smlouvy (tj. 
Předběžná konzultace pro školení), zjistit, zda je Dodavatel schopen zajistit 
odpovídající proškolení a pokud ano, zjistit počet a rozsah lekci, které jsou potřebné 
•pro získání kvalifikace určené Odběratelem (tj. délka školení = minimální doba 
pinění); zjistit plán rozvrhu (tj. obsah lekcí), zjistit seznam učebních pomůcek, které 
budou účastníkům poskytnuty jako součást školení; zjistit požadavky na osobu, která 
se chce školení zúčastnit; zjistit místo, kde bude školení probíhat; přesný popis 
osvědčení 	a 	oprávnění 	udělovaných 	účastníkům 	a 	popis, 
k čemu budou tato osvědčení opravňovat; stanovit Nabídkovou cenu dle položek 72 
jednu osobu. Dodavatel je povinen podrobně popsat rozhodné skutečnosti 
v Nabídkovém listě. 

3.6.4. jestliže jde o typ Předběžné konzultace podle článku 1.22.4. této Smlouvy 
(tj. Předběžná konzultace pro pronájem), především zjistit, zda je možné 
pronajmout části Letounu nebo příslušenství nebo stroje a nástroje určené 
Odběratelem; zjistit podmínky pronájmu (tj. zejména údržbu a předepsané servisní 
práce, které je nutné provést během pronájmu, kdo je oprávněn vykonat tyto práce, 
zda je cena za tyto práce zahrnuta v pronájmu — může mít různé varianty); možnou 
délku pronájmu; zda je nutná odborná instalace Pronajaté položky; Nabídkovou 
cenu/nabídkové ceny (tj. případně cenu za 1 den pronájmu, cenu za 1 letovou 
hodinu, atd.) včetně ceny za případnou montáž a demontáž Pronajaté položky. 
Dodavatel je povinen podrobně popsat rozhodné skutečnosti v Nabídkovém listě. 

16.5. jestliže jde o typ Předběžné konzultace podle článku 1.22.5. této Smlouvy 
(tj. Předběžná konzultace pro analýzy), stanovit minimální dobu pro zhotovení 
a Nabídkovou cenu. Dodavatel je povinen podrobně popsat rozhodné skutečnosti 
v Nabídkovém listě. 

3.7. 	Při stanovení Nabídkové ceny je Dodavatel povinen: 

3.7.1. v případě jednotlivých cen, které jsou obsaženy v ceníku Dodavatele, musí 
Dodavatel vycházet z ceníku, který je platný po celou dobu platnosti a účinnosti 
Smlouvy; 

3.7.2. v případě dalších cen neuvedených v ceníku může Dodavatel navrhnout cenu, která 
je obvyklá na trhu v čase a v místě předpokládaného pinění; 

3.7.3. zahrnout všechny náklady související s konkrétní konzultovanou Jednotlivou službou 
(zejm. přepravu, celní poplatky, a pod.) do Nabídkové ceny; a 

3.7.4. stanovit délku časového období, ve kterém je Nabídková cena závazná. Délka tohoto 
časového období ode dne předání příslušného Nabídkového listu Odběrateli nebude 
kratší než: 
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3.7.4.1. opravy a údržba: 90 kalendářních dnů 

3/.4.2. dodání zboží: 5 kalendářních dnů 

3.7.4.3. školení: 15 kalendářních dnů 

3.7.4.4. pronájem: 5 kalendářních dnů 

3.7.4.5. analýza: 90 kalendářních dnů 
3.8. Dodavatel je povinen připravit samostatný Nabídkový list, který přiloží ke každému 

jednotlivému Poptávkovému listu jako součást jedné Předběžné konzultace. Dodavatel má 
právo navrhnout více, variant v rámci jednoho Nabídkového listu. Každý Nabídkový list 
zahrnuje zejména: 

3.8.1. číslo Nabídkového listu; 
3.8.2. číslo Poptávkového listu, na základě kterého byla provedena Předběžná konzultace 

a opis zadání z Poptávkového listu; 

3.8.3. specifikaci Předmětu Předběžné konzultace; 
3.8.4. výsledek vlastní kontroly — tj. zejména popis skutečností stanovených v článku 3.6. 

této Smlouvy pro konkrétní typy Předběžných konzultací: a 

3.8.5. Nabídkovou cenu společné s délkou časového období, během kterého je tato 
Nabídková cena pro Dodavatelé závazná. 

3.9. Předběžná konzultace je dokončena datem, kdy Dodavatel doručí Odběrateli na jeho 
e-rnailovou adresu Nabídkový list zpracovaný v souladu s touto Smlouvou. Dodavatel 
je povinen zpractivat a předat Nabídkový list Odběrateli během následujících časových 
období po odeslání Poptávkového listu: 

3.9.1. opravy a ůdrŽba: 
3.9.1.1. oprava součástí: 7 kalendářních dnů 

3.9.1.2. oprava Hlavních částí: 21 kalendářních dnů 
3.9.1.3. prohlídka draku letounu: 30 kalendářních dnů 

3.9.2. dodání zboží: 7 kalendářních dnů 

3.9.3. školení: 30 kalendářních dnů 
3.9.4. pronájem: 7 kalendářních dnů 
3.9.5. analýza: 30 kalendářních dnů 

3.10. Dodavatel je povinen Odběratcli neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode 

dne doručení Nabídkového listu vypracovaného Dodavatelem, vrátit Předmět Předběžné 
konzultace, který byl Dodavateli předán za účelem provedení Předběžné konzultace podle 
článku 3.5.2. této Smlouvy, pokud se Smluvní strany písemně nedohodly na jiných 
podmínkách. 

3.11. Odběratel není povinen objednat Jednotlivou službu, i když k ní již byla Dodavatelem 
poskytnuta Předběžná konzultace. 

13 
Sel 
Od 

Plk 
	 G 



4. Objednávky  
4.1. 	Odběratel specifikuje příslušnou Jednotlivou službu podle článku 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. 

a 2.3.5. to Smlouvy prostřednictvím Objednávek; vzor těchto Objednávek je nedílnou 
součástí této Smlouvy, dle následující tabulky: 

Typ 
Jednotlivé 

služby 
Název přílohy Příloha é.: 

Podle 	článku 
2.3.1. Objednávka Jednotlivé služby podle článku 2.3.1. (opravy a údržba) - VZOR Příloha Č. 3  
Podle 	Článku 
2.3.2. Objednávka Jednotlivé služby podle článku 2.3.2. (dodání zboží). VZOR PHloha Č. 4 

Podle 	článku 
2.3.3. Objednávka Jednotlivé služby podle článku 2.3.3. (školení). VZOR Příloha Č. S 

Podle 	článku 
2.3.4. Objednávka Jednotlivé služby podle článku 2.3.4. (pronájem). VZOR Příloha Č. 6 
Podle 	článku 
2.3.5. Objednávka Jednotlivé služby podle článku 2.3.5. (analýza). VZOR Příloha Č. 7 

4.2. 	Odběratel je povinen vypinit následující informace do Objednávky Jednotlivé služby podle 
článku 2.3.1. této Smlouvy (opravy a údržba): 

4.2.1. zda má nebo nemá Jednotlivá služba Vysokou prioritu; 

4.2.2. jestliže nejde o Standardizovanou Jednotlivou službu riebo Jednotlivou službu 
Vysoké priority, číslo Nabídkového listu z Předběžné konzultace; 

	

4.2.3. 	Předmět Jednotlivé služby; 

	

4.2.4. 	specifikaci Jednotlivé služby; 

4.2.5. jestliže nejde o Jednotlivou službu Vysoké priority, seznam náhradních dílů podle 
článku 5.3.1. této Smlouvy, a to pouze v případě, že jsou pro příslušné Jednotlivé 
služby poskytovány Odběratelem; 

4.2.6. jestliže nejde o Jednotlivou službu Vysoké priority;  seznam položek, u kterých 
bude provedena výměna během pinění podle článku 5.4.2. této Smlouvy pouze 
v případě, že Odběratel požaduje pinění některé položky tímto způsobem; 

4.2.7. jestliže nejde o Jednotlivou službu Vysoké priority, křížové odkazy na technickciu 
dokumentaci nebo její části podle toho, která Jednotlivá služba by měla být 
provedena; 

	

4.2.8. 	místo předání Předmětu Jednotlivé služby, místo pinění; a 

4.2.9. jestliže nejde o Jednotlivou službu Vysoké priority, den zahájení Jednotlivé služby 
a den dokončení Jednotlivé služby. 

4.3. Odběratel je povinen vypinit následující informace do Objednávky Jednotlivé služby podle 
článku 2.3.2. této Smlouvy (dodání zboží): 

	

4.3.1. 	číslo Nabídkového listu z Předběžné konzultace; 

	

4.3.2. 	přesné označení položky zboží; 
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4.3.3. 	množství zboží; 

	

4.3.4. 	den dokončení Jednotlivé služby (tj. den dodání zboží); a 

	

4.3.5. 	místo pinění. 
4.4. Odběratel je povinen vypinit následující infonnaďe do Objednávky Jednotlivé služby nodle 

Článku 2.3.3. této Smlouvy (školení): 

4.4.1. číslo Nabídkového listu z Předběžné konzultace; 

	

4.4.2. 	specifikaci Jednotlivé služby; 

4.4:3. jmenný seznam účastníků školení: 
4.4.4. požadavky na osvědčení a oprávnění, která budou vydána účastníkům školení po 

absolvování školení; a 
4.4.5. místo pinění, den zahájení Jednotlivé služby a den dokončení Jednotlivé služby. 

4.5. Odběratel je povinen vypinit následující informace do Objednávky Jednotlivé služby podle 
článku 2.3.4. této Smlouvy (pronájem): 

4.5.1. jestliže nejde o Standardizovanou Jednotlivou službu, číslo Nabídkového listu 
z Předběžné konzultace; 

4.5.2. přesný popis Pronajaté položky; 
4.5.3. požadavek Odběratele, zda požaduje montWdemontáž pronajímané položky 

do/z Předmětu Jednotlivé služby; 
4.5.4. přesné označení Předmětu Jednotlivé služby, dó kterého nebo ze kterého by měla 

být provedena montáž nebo demontáž pronajaté položky pouze v případě, že 
Odběratel požaduje montáž/demontáž; a 

	

4.5.5. 	místo pinění, den dodání pronajaté položky (tj. den zahájení Jednotlivé služby) 
a den dokončení pronájmu (tj. den dokončení Jednotlivé služby). 

4.6. Odběratel je povinen vypinit následující informace do Objednávky Jednotlivé služby podle 
Článku 2.3.5. této Smlouvy (analýza): 

4.6.1. jestliže nejde o Standardizovanou Jednotlivou službu;  číslo Nabídkového listu z 
Předběžné konzultace; 

	

4.6.2. 	specifikaci Jednotlivé služby; a 

	

4.6.3. 	datum dokončení Jednotlivé služby. 

4.7. Odběraťel při objednávání Jednotlivých služeb;  u kterých je před jejich objednáním touto 
Smlouvou stanovena povinnost objednání Předběžné konzultace podle článku 3. této 

Smlouvy: 
4.7.1. nesmí vystavit Objednávku nad rozsah Jednotlivé služby stanoveny Předběžnou 

konzultací v příslušném Nabídkovém listu nebo v rozporu s podmínkami této 
konzultace; 

4.7.2. nesmí zkracovat minimální dobu dokončení stanovenou touto Předběžnou 
konzultací v příslušném Nabídkovém listu; 
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4.7.3. jestliže jde o Jednotlivou službu podle článku 23.2. této Smlouvy (dodání zboží), 
Odběratel nesmí v jedné Objednávce žádat dodání takových položek, které mají 
různě dodací lhůty; 

4.7.4. je oprávněn zvolit jakoukoli z variant navrhovaných Dodavatelem a souvisejících $ 
touto Předběžnou konzultací v rámci příslušného Nabídkového listu; a 

4.7.5. je oprávněn objednat pouze některé z položek obsažených v Nabídkovém listu, 
pokud jsou takové položky oceněny jednotlivě. 

4.8. 	Odběratel je povinen odeslat jednotlivé Objednávky Dodavateli na jeho e-mailovou adresu. 

4.9. Objednávka je závazná pro obě Smluvní strany po jejím doručení Dodavatelem na jeho 
příslušnou e-mailovou adresu. 

4.10. Dodavatel je povinen potvrdit doručení Objednávky Odběrateli a informovat Odběratele 
o jakékoli chybě, která by činila Objednávku neplatnou, a to e-mailem zaslaným Zástupci ve 

. věcech technických v rámci této příslušné Objednávky. Dodavatel je povinen tak učinit 
nejpozd'éji do: 

4.10.1. 4 hodin od okamžiku doručení Objednávky Odběrateli, jestliže jde o Jednotlivou 
službu Vysoké priority; a 

4.10.2. nejpozději následujte' Pracovní den po dni doručení Objednávky Odběrateli 
v ostatních případech. 

V případě Objednávky, která má Vysokou prioritu, je Dodavatel povinen jednak potvrdit 
. přijetí Objednávky podle článku 4.10.1. této Smlouvy, jednak specifikovat plán 

a odhadovanou dobu pro dokončení nebo poskytnutí alternativních řešení pro vyřešení 
problému. 

4.11. Kromě povinnosti Dodavatele podle článku 4.10. této Smlouvy nejsou s neplatnou 
Objednávkou v souvislosti s touto Smlouvou spojeny žádné účinky. 

4.12. Dodavatel je povinen zajistit nepřetržitou a bezporuchovou funkčnost e-mailové adresy 
Dodavatele, která je uvedena v záhlaví této Smlouvy, a to tak aby byl dodavatel schopen 
přijímat Odběratelovy objednávky, definované touto Smlouvou. 24 hodin denně, každý 
kalendářní den po dobu platnosti této Smlouvy. 

5. Práva a povinnosti Smluvních stran při poskytování služby podle článku 2.3.1. této 
Smlouvy (opravy a údržbal 

	

5.1. 	Odběratel nesmí žádat od Dodavatele provedení Jednotlivé služby podle článku 2.3.1. této 
Smlouvy bez Předběžné konzultace podle článku 3. (typ Předběžné konzultace /42f ) této 
Smlouvy, jestliže nejde o Standardizovanou Jednotlivou službu nebo Jednotlivou službu 
označenou Odběratelem v Objednávce jako pinění Vysoké priority. 

	

5.2. 	Za účelem provedení příslušných Jednotlivých služeb je Odběratel povinen 
5.2.1. 	umožnit Dodavateli přístup k Letounu nebo jeho částem v místě, které je stanovené 

v příslušné Objednávce jako místo předání Předmětu Jednotlivé služby, a to od 
okamžiku, kdy byla Objednávka doručena Dodavateli nebo ode dne, který je 
stanoven v Objednávce jako den zahájení Jednotlivé služby, do dokončení 
Jednotlivé služby; nebo 

5.2.2. 	umožnit Dodavateli přijmout Předmět Jednotlivé služby v místě, které je stanovené 
v příslušné Objednávce jako místo předání Předmětu Jednotlivé služby, nejpozději 
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v den, který je stanoven v Objednávce jako den zahájení Jednotlivé služby, jestliže 
není možné provést Jednotlivou službu na místě, kde se Letoun nebo jeho část 
nachází. 

	

5.3. 	Dodavatel je povinen provést Jednotlivou službu za použití součástí a náhradních dílů: 

5.3.1. které byly dodány odběratelem k provedení Jednotlivé služby, jestliže je to 
v příslušné Objednávce Odběratelem požadováno a tyto součásti jsou specifikovány 
v Objednávce. Dodavatel je oprávněn odmítnout takové náhradní díly, které 
nevyhovují podmínkám stanoveným v EASA, PART 145 nebo EASA, PART 21 
nebo by jejich použití nebylo v souladu s technickou dokumentací výrobku a/nebo 
Letounu; nebo 

5.3.2. které jsou nové nebo jsou po opravě a mají stejné technické vlastnosti 
(s výjimkou celkové životnosti) jako nové díly, jestliže není stanoveno jinak 
v technické dokumentaci nebo v Objednávce Jednotlivé služby. Minimálně musí 
mít náhradní díly stejné technické vlastnosti jako originální součástky a vyměněné 
náhradní díly. 

	

5.4. 	S výjimkou ustanovení v příloze 8., resp. v příslušných částech této přílohy, které se týká 
Standardizovaných Jednotlivých služeb, je Dodavatel povinen provést Jednotlivou službu 

5.4.1. výměnou, to znamená, že součástky byly Dodavatelem demontovány z Předmětu 
Jednotlivé služby během provedení Jednotlivé služby a že byly vyměněny za jiné 
součástky. Tyto součástky po dokončení Jednotlivé služby nebudou předány 
Odběrateli a v době předání se tyto součástky stanou výlučným vlastnictvím 
Dodavatele; nebo 

5.4.2. jestliže je tak Odběratelem v Objednávce požadováno, nahrazením vadných dílů 
jinými díly, přičemž Dodavatel je povinen ukázat takové vadné díly (s výjimkou 
objemných materiálů) Odběrateli před samotným předáním Jednotlivé služby 
Odběrateli. Zástupce ve věcech technickýchrozhodne, které z těchto náhradních 
dílů 	od 	Dodavatele 	převezme 	společně 
$ Jednotlivou službou. Ostatní náhradní díly se stanou výlučným vlastnictvím 
Dodavatele. 

5.5. Dodavatel je povinen vytvořit záznam o každém provedení Jednotlivé služby do příslušných 
dokumentů letounu, jestliže Technická dokumentace tento záznam vyžaduje. 

5.6. Odběratel má právo nepřetržitě kontrolovat provádění služby ve smyslu § 2593 OZ a takové 
kontroly musí být předem v přiměřené době oznámeny e-mailem Dodavateli. Dodavatel se 
zavazuje Odběrateli tyto kontroly provádění služby umožnit. Pro tento účel je Dodavatel 
povinen předložit Odběrateli veškerou dokumentaci související se službou, kterou Odběratel 
požaduje. 

5.7. 	Dodavatel předá Jednotlivou službu Odběrateli bez celních závazků za přepravu na místo 
pinění nejpozději v den dokončení Jednotlivé služby, který byl stanoven dle článku 12. této 

Smlouvy, v místě pinění Jednotlivé služby stanovené článkem 13. této Smlouvy. Dodavatel 
je oprávněn spinit a předat Jednotlivou službu i před takovým stanoveným datem. 
Nejpozději 3 kalendářní dny předem Dodavatel oznámí zástupci Odběratele oprávněného 
jednat v technických záležitostech e-mailem datum a hodinu, kdy bude Jednotlivá služba 
připravena k předání. 
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5.8. Dodavatel je povinen předat společně s Jednotlivou službou i dokument, který potvrzuje, Že 
Předmět Jednotlivé služby, který souvisel s piněním, je po provedení Jednotlivé služby 
způsobily k použití v letectví (např. formuláře JAA 1, FAA 83, FORM 1, CoC atd.). 

5.9. 	Odběratel je povinen provést prohlídku během předání Jednotlivé služby. Tuto prohlídku 
provede Zástupce ve věcech technických. 

5.10. Obě Smluvní strany sepíši protokol o předání a přijetí Jednotlivé služby. Dodavatel 
je povinen takový dokument připravit a Dodavatel je také povinen předložit tento dokument 
spolu s Jednotlivou službou ve dvou kopiích. Protokol o předání a přijetí Jednotlivé služby 
musí obsahovat především: 

5.10.1. číslo Objednávky, na základě které byla u Dodavatele Jednotlivá služba 
Odběratelem objednána; 

5.10.2. den, kdy byla Objednávka Odběratelem Dodavateli doručeno; 
5.10.3. přesný,  popis Předmětu Jednotlivé služby; 

5.10.4. seznam položek náhradních dílů montovaných do Předmětu Jednotlivé služby 
během provedení Jednotlivé služby, s výjimkou objemného materiálu; 

5.10.5. seznam položek provedených prací; 

5.10.6. seznam dílů, které byly demontovány Dodavatelem z Předmětu Jednotlivé služby 
během provedení Jednotlivé služby, a potom předány Odběrateli podle článku 
5.4.2. této Smlouvy; 

5.10.7. datum, kdy Dodavatel předloží jednotlivou službu k přijetí; a 

5.10.8. podpis zástupce Dodavatele. 

5.11. Odběratel není povinen přijmout pouze částečné pinění Jednétlivé služby. 

5.12. Jestliže Jednotlivá služba během kontroly podle článku 5.9. této Smlouvy nevykazuje 
žádnou vadu a Dodavatel předloží Odběrateli protokol o předání podle článku 5.10., 

• je Zástupce ve věcech technickýchpovinen přijmout Jednotlivou službu a je povinen 
potvrdit přijetí této Jednotlivé služby na obou kopiích protokolu o předání a přijetí 
Jednotlivé služby připravené Dodavatelem; učiní tak včetně uvedení data přijetí, podpisu a 
razítka. Jednu kopii protokolu o předání a přijetí Jednotlivé služby převezme Odběratel a 
druhou kopii převezme Dodavatel. 

5.13. Jestliže Jednotlivá služba vykazuje podle této Smlouvy jakoukoli vadu a Dodavatel 
nepředloží Odběrateli protokol připravený podle článku 5.10. této Smlouvy nebo 
dokumenty podle článku 5.8. této Smlouvy, zástupce Odběratele oprávněný jednat 

• v technických záležitostech je oprávněn odmítnout přijetí Jednotlivé služby. V takovém 
případě je zástupce Odběratele povinen okamžitě zhotovit záznam o odmítnutí přijetí, kde 
specifikuje Jednotlivou službu, důvod odmítnutí, datum a podpis. 

5.14. Dodavatel je oprávněn doručit/dodat zboží podle čl. 2.3.2 prostřednictvím kurýra nebo 
držitele poštovní licence. V takovém případě je Dodavatel povinen odeslat společně 
s Jednotlivou službou také připravený protokol o předání a přijetí Jednotlivé služby podle 
článku 5.10. této Smlouvy, a to ve dvou kopiích. Odběratel při příjmu takto doručeného 
zboží postupuje odpovídajícími kroky podle článků 5.9. až 5.13. této Smlouvy; v tomto 

• případě platí následující: 
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5.14.1. jestliže Zástupce ve věcech tectinickýchpřijme tuto Jednotlivou službu, je povinen 
odeslat jednu kopii protokolu o předání a přijetí Jednotlivé služby dopiněnou o 
datum přijetí, podpis a razítko; je nutné, aby tak učinil ihned nebo nejpozději 
následující Pracovní den po dni, kdy přijal zásilku. 

5.14.2. jestliže zástupce Odběratele, který je oprávněný jednat v technických záležitostech 
nepřijme tuto Jednotlivou službu, je povinen odeslat Jednotlivou službu společně 
se záznamem podle článku 5.13. této Smlouvy zpět Dodavateli na jeho dodací 
adresu na náklady Dodavatele; je nutné, aby tak učinil ihned nebo nejpozději 
následující Pracovní den po dni, kdy přijal zásilku. 

5.15. Jestliže Odběratel porušuje své povinnost podle článku 5.9., 5.12. nebo 5.14. po dobu delší 

než 10 kalendářních dnů, příslušitá Jednotlivá služba bude považována za přijatou 
Odběratelem v tento 10. kalendářní den. 

5.16. Vlastnické právo k novým dílům (součástkám), které jsou vyměněny za vadné díly Předmětu 
Jednotlivé služby, je převedeno na Odběratele okamžikem přijetí příslušné Jednotlivé služby 
(nebo Jednotlivé služby považované za přijatou podle článku 5.15.). 

6. Práva a povinnosti Smluvních stran při poskytování služby podle článku 2.3.2. této  
Smlouvy (dodání zboží i 

6.1. Odběratel není oprávněn požadovat od Dodavatele provedení Jednotlivé služby . podle 
článku. 2.3.2. této Smlouvy bez Předběžné konzultace podle článku 3. (typ Předběžné 
konzultace 1.22.2.) této Smlouvy. 

6.2. 	Dodavatel je povinen: 

6.2.1. dodat objednané zboží nové, s výjimkou případu, kdy je v Objednávce uvedeno 
jinak; a 

6.2.2. zajistit, aby zboží dodané včetně obalu, konzervace a ochrany pro přepravu 
vyhovovalo požadavkům původního výrobce zboží a požadavkům příslušných 
platných nařízení pro konzervaci, obaly a ochranu pro přepravu a následné 
uskladnění. 

6.3. Nedílnou součástí dodání zboží je povinnost Dodavatele dodat Odběrateli společně 
s každým jednotlivým kusem zboží následující dokumenty: 
6.3.1. dokumenty, které jsou nezbytně nutné pro použití, uskladnění a/nebo přepravu 

zboží, pokud takové dokumenty nejsou součástí technické dokumentace k Letounu, 
v českém nebo anglickém jazyce; a 

6.3.2. 	dokumenty dokládající, že je produkt schopen k použití v letectví (např. formuláře 
JAA 1, FAA 83, FORM 1, CoC apod.). 

6.4. Každá Jednotlivá služba bude předána Odběrateli jako celek, včetně dokumentace podle 
článku 6.3. této Smlouvy. Odběratel není povinen přijmout Jednotlivou službu nebo zboží, 
které nejsou Dodavatelem opatřeny příslušnými dokumenty podle článku 6.3. této Smlouvy. 

6.5. Dodavatel předá zboží (Jednotlivou službu) Odběrateli bez celních závazků za přepravu do 
místa pinění nejpozději v den dokončení Jednotlivé služby (tj. den doručení zboží) , který 
byl stanoven podle článku 12. této Smlouvy na místo provedení Jednotlivé služby stanovené 

podle článku 13. této Smlouvy. Dodavatel je oprávněn předat Jednotlivou službu i před 
takovým stanoveným datem. Dodavatel oznámí zástupci Odběratele pověřenému jednáním v 
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technických záležitostech nejpozději tři kalendářní dny předem e-mailem tennín, kdy bude 
Jednotlivá služba připravena pro předání. 

6.6. Prohlídka zboží bude provedena během předání zboží (Jednotlivá služba) za přítomnosti 
obou Smluvních stran. Zástupce ve věcech technických provede prohlídku zboží (Jednotlivé 
služby). Po provedené prohlídce: 

6.6.1. 	Odběratcl nepřijme zboží, jestliže není dodáno v požadovaném množství, kvalitě, 
typu a provedení, které je stanoveno Smlouvou a příslušnou technickou 
dokumentací, nebo jestliže Dodavatel nepředá Odběrateli dokumenty podle článku 
6.3. této Smlouvy. O odmítnutí bude proveden ápis za účasti obou. Smluvních 
stran. 

6.6.2. Odběratel přijme zboží, které bude řádně dodáno. Zástupce ve věcech 
technickýchpřijme zboží v zastoupení Odběratele; tento zástupce vypiní IDED 
(dodací identifikační číslo přidělené Odběratelem) a připojí svůj podpis na každou 
kopii zápisu o doručení předloženém Dodavatelem. 

6.7. Vlastnické právo přechází na Odběratele okamžikem přijetí řádně dodaného zboží (nebo 
okamžikem, kdy je zboží považováno za přijaté podle článku 6./0.). 

	

6.8. 	Předání zboží (Jednotlivé služby) Odběrateli Dodavatelem se rozumí dodání zboží 
Dodavatelem v Místě pinění Odběrateli, které bylo specifikováno v objednávce zástupcem 
Odběratele, který je oprávněn jednat v technických záležitostech. 

	

6.9. 	Dodavatel je oprávněn doručit zboží prostřednictvím kurýra nebo držitele poštovní licence 
po předchozí dohodě s Odběratelem (nebo jestliže je tak uvedeno v příslušném Nabídkovém 
Jistu). V tomto případě je Dodavatel povinen odeslat všechny záznamy a dokumenty 
uvedené v článku 6.3. této Smlouvy a zápis o doručení ve třech kopiích společně s dodaným 
zbožím. Odběratel postupuje při příjmu takto doručeného zboží příslušnými kroky podle 
článků 6.6. až 6.9. této Smlouvy; v tomto případě platí následující: 

6.9.1. jestliže Zástupce ve věcech technickýchpřijme zboží, je povinen neodkladné, 
nejpozději však do 3 Pracovních dnů od data doručení zboží, vyhotovit IDED 
(dodací identifikační číslo přidělené Odběratelem), na všechny kopie zápisu o 
doručení odeslané Dodavatelem, připojit svůj podpis a odeslat takto vypiněnou 
kopii Dodavateli na poštovní adresu Dodavatele. 

6.9.2. jestliže Zástupce ve věcech technickýchnepřijme zboží, je povinen odeslat zboží 
zpět Dodavateli na jeho dodací adresu na náklady Dodavatele; je nutné. aby tak 
učinil nejpozději následující Pracovní den ode dne, kdy zásilku přijal. 

6.10. Jestliže Odbčratel porušuje svou povinnost podle článku 6.6. nebo 6.9 po dobu přesahující 
10 kalendářních dnů, příslušná Jednotlivá služba (zboží) bude Odběratelem považována za 
přijatou v tento 10. kalendářní den. 

6.11. K Jednotlivé službě (zboží) doručené Odběrateli bude vyhotoven zápis o doručení. Zápis o 
doručení musí obsahovat zejména: 

6.11.1. popis dodaného zboží, včetně čísla součástky a sériového čísla, jestliže existuje, 
6.11.2. dodací adresu Odběratele, 

6.11.3. adresu Dodavatele (nebo příslušného subdodavatele), a 

6.11.4. cenu uvedenou na případném celním prohlášení. 
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7. Práva a povinnosti Smluvních stran při poskytování služby podle článku 2.3.3. této  

Smlouvy (školení) 

	

7.1. 	Odběratel nesmí požadovat od Dodavatele provedení Jednotlivé služby podle článku 2.3.3. 
této Smlouvy bez Předběžné konzultace podle článku 3. (typ Předběžné konzultace 1.22.3.) 
této Smlouvy. 

7.2. Školení (Jednotlivá služba) je poskytováno Dodavatelem Odběrateli v časovém období 
stanoveném podle článku 12. této Smlouvy a v místě stanoveném podle článku 13. této 

Smlouvy. 

	

7.3. 	Odběratel je povinen zajistit přítomnost účastníků školení, kteří jsou uvedeni v Objednávce, 
✓ místě pinění ve dnech, kdy se předpokládá, že školení bude Dodavatelem poskytnuto 
✓ souladu s Objednávkou. Přítomnost účastníků školení bude zajištěna v Pracovních dnech 
✓ běžné pracovní době od 7 do 16 hodin, pokud se zástupci Smluvních stran, kteří jsou 
oprávnění jednat v technických záležitostech, písemně nedohodnou na jiných podmínkách. 

7.4. Odběratel je povinen poskytnout místnost s nezbytným vybavením pro zajištění školení, 
jestliže dohodnutým místem pinění je VÚ 8407, Praha 9 — Kbely nebo jiná budova, která 
je majetkem Odběratele. V ostatních případech je Dodavatel povinen zajistit místnost pro 
provedení školení včetně nezbytného vybavení. 

7.5. Dodavatel je povinen provést školení v českém nebo anglickém jazyce (podle uvážení 
Dodavatele). 

7.6. Dodavatel je povinen vést záznamy o školení do třídní knihy. Záznamy v třídní knize 
obsahují především popis obsahu školení, datum a téma školení podle jednotlivých lekcí, 
jméno vyučujícího podle vyučovaných předmětů, jmenný seznam účastníků a denní záznamy 
z průběhu školení. 

7.7. Dodavatel je povinen zajistit a poskytnout potřebné školící materiály každému účastníkovi 
během první lekce. 

7.8. Dodavatel je povinen udělit každému účastníku školení příslušná osvědčení, oprávnění 
a podobné dokumenty získané v průběhu školení po úspěšném složení zkoušky, jestliže 
je zkouška vyžadována příslušnými obecné závaznými předpisy nebo předpisem EASA, 
PART 66 a PART 147; dále je Dodavatel povinen vydat osvědčení o absolvování školení 
a doručil jej každému účastníkovi školení nejpozději během poslední lekce. Osvědčení 
o absolvování školení obsahuje zejména tyto informace: 

	

7.8.1. 	místo školení; 

	

7.8.2. 	den zahájení a den ukončení školení; 

	

7.8.3. 	téma školení; 
7.8.4. jméno a příjmení účastníka školení; a 
7.8.5. podpis osoby oprávněné nařízením EASA PART 147 tak učinit. 

7.9. Po poskytnutí školení je Dodavatel povinen zpracovat a dodat zástupci oprávněnému 
jednat v technických záležitostech protokol o dodání Jednotlivé služby (poskytnutí školení); 
tento protokol bude obsahovat číslo Objednávky, místo konání školení, den zahájení a den 
ukončení školení, téma školení, jména a příjmení účastníků školení. V případě, že školení 
bylo provedeno v souladu s ustanoveními této Smlouvy, je Odběratel povinen podepsat 
protokol o Jednotlivé službě (poskytnutí školení). Zástupce ve věcech technických podepíše 
protokol jménem Odběratele. 
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7.10. Odběratel je oprávněn kontrolovat průběh školení prováděného Dodavatelem pod 
podmínkou oznámení takové kontroly v přiměřeném předstihu a způsobem, který nebude 
narušovat průběh školení. Dodavatel se zavazuje Odběrateli takové kontroly umožnit. Pro 
tento účel je Dodavatel povinen předložit veškerou dokumentaci související s tímto 
školením, kterou Odběratel důvodná požaduje. Odběratel je oprávněn kontrolovat především 
to, zda Dodavatel piní povinnosti stanovené touto Smlouvou a v případě odhalení pochybení 
může Odběratel požadovat okamžitou nápravu takového pochybení. 

7.11. V případě, že jsou Odběratelem v průběhu poskytování školení taková pochybení odhalena, 
je Dodavatel povinen tato pochybení okamžitě napravit. 

8. Práva a povinnosti Smluvních stran při poskytování služeb podle článku 2.3.4. této 
Smlouvy (pronáieml 

8.1. 	Odběratel nesmí požadovat od Dodavatele provedení Jednotlivé služby podle článku 2.3.4. 
této Smlouvy bez Předběžné konzultace podle článku 3. (typ Předběžné konzultace/.22.4.) 
této Smlouvy, jestliže nejde o Standardizovanou Jednotlivou službu. 

8.2. Dodavatel je povinen předat Pronajatou položku Odběrateli bez celních závazků za dovoz na 
místo pinění nejpozději v dobu, která je stanovena v Objednávce Odběratele jako doba pro 
předání předmětu pronájmu, v místě pinění podle Článku 13. této Smlouvy. Jestliže 
Odběratel v Objednávce požaduje, aby Dodavatel provedl instalaci Pronajaté položky do 
Předmětu služby, Dodavatel je povinen provést montáž v takovém předstihu, aby Pronajatá 
položka byla instalována na příslušném Předmětu služby a zprovozněna v den předání 
Pronajaté položky. Zástupci Odběratele a Dodavatele pověření jednáním v technických 
záležitostech sepíší záznam o předání Pronajaté položky Odběrateli a tento záznam bude 
obsahovat především číslo Objednávky, datum a místo předání Pronajaté položky, seznam 
dokumentů a příslušenství, které byly předány Odběrateli společně s Pronajatou položkou 
a podpisy zástupců obou Smluvních stran pověřených k jednání v technických záležitostech. 

8.3. Dodavatel je povinen předat Odběrateli Pronajatou položku ve stavu vhodném pro použití v 
letectví, dále je Dodavatel povinen předat Odběrateli společně s Pronajatou položkou také 
veškeré informace, dokumenty a záznamy, které jsou nezbytné pro použití Pronajaté položky 
v takovém rozsahu informací, dokumentů a záznamů, které nejsou zahrnuty v technické 
dokumentaci Letounu. Dodavatel je také povinen informovat Odběratele o hodnotě 
Pronajaté položky. 

8.4. Jestliž.c Odběratel v rámci Objednávky požaduje od Dodavatele jakýkoli druh instalace 
Pronajaté položky do Předmětu služby nebo demontáž Pronajaté položky z Předmětu služby, 
je Odběratel povinen umožnit Dodavateli přístup k Předmětu služby v místě pinění od doby, 
kdy byla doručena Objednávka Dodavateli, do doby předání a přijetí Pronajaté položky. 
Dodavatel bude mít povolený přístup k Předmětu služby pouze během běžné pracovní doby 
Odběratele, tj. v Pracovních dnech od 7 do 15 hodin, pokud se zástupci Smluvních stran 
pověření jednáním v technických záležitostech nedohodli na jiných podmínkách pro 
konkrétní Jednotlivou službu. 

8.5. 	Odběratel je povinen udržovat Pronajatou položku ve stavu způsobilém pro použití v letectví 
na své vlastní náklady. Odběratel je povinen okamžitě informovat Dodavatele o vadách 
Pronajaté položky, které způsobují nebo by mohli způsobit stav, kdy Pronajatá položka 
nemůže být používána pro účely stanovené touto Smlouvou. Odbčratel nesmí dále 
Pronajatou položku pronajímat a na Pronajaté položce nesmí provádět žádné změny. 
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8.6. Dodavatel je oprávněn k přístupu k Pronajaté položce pro účely kontroly správného 
používání Pronajaté položky Odběratelem. Odběratel se zavazuje umožnit Dodavateli 
provedení této kontroly. Pro tento účel je Odběratel povinen předložit Dodavateli veškerou 
dokumentaci související s použitím Pronajaté položky, kterou Dodavatel požaduje. 
V případě zjištění vady je Dodavatel oprávněn požadovat okamžité odstranění této vady. 

	

8.7. 	Odběratel má právo: 
8.7.1. používat Pronajatou položku po časové období, které je uvedeno v příslušné 

Objednávce. 
8.7.2. ukončit Jednotlivou službu (pronájem) zrušením před datem dokončení Jednotlivé 

služby, toto datum je uvedené v příslušné Objednávce. Lhůta pro zrušení činí 
3 kalendářní dny. Zrušení jednotlivé služby musí být provedeno písemně a lhůta 
pro ?rušení začíná běžet následujícím kalendářním dnem po dni doručení oznámení 
o zrušení Dodavatel 

	

8.8. 	Odběratel je povinen vrátit Pronajatou položku v Místě pinění podle článku 13. této 

Smlouvy nejpozději v den skončení pronájmu (Jednotlivé služby). Odběratel je povinen 
předat Pronajatou položku Dodavateli ve stavu, v jakém ji od Dodavatele přijal, s ohledem 
na běžné opotřebení. Jestliže Odběratel v Objednávce od Dodavatele požaduje provedení 
demontáže Pronajaté položky z Předmětu služby, Dodavatel je povinen provést tuto 
demontáž nejdříve v den skončení pronájmu. 

8.9. Prohlídka Pronajaté položky proběhne během předání za přítomnosti obou Smluvních stran. 
Zástupce ve věcech technických provede prohlídku této Pronajaté položky. Po provedené 
prohlídce: 

8.9.1. jestliže Pronajatá položka vykazuje poškození nebo nadměrné opotřebení 
způsobené nevhodným pdužíváním. Dodavatel převezme tuto Pronajatou položku 
a zajistí její opravu nebo výměnu na náklady Odběratele. Odběratel také zaplatí 
poplatky odpovídající ceně pronájmu (nájemné), které by byly placeny za dobu 
opravy nebo výměny, v souladu s příslušným Nabídkovým listem nebo přílohou R. 
Zmíněná oprava nebo výměna budou provedeny bezplatně, jestliže vada na 
Pronajaté položce vznikla z příčiny, ke které došlo před předáním Pronajaté 
položky Odběrateli. Dodavatel by měl vynaložit veškeré úsilí, aby Pronajatá 
položka byla opravena nebo vyměněna co nejdříve. 

8.9.2. Dodavatel přijme Pronajatou položku, jestliže tato Pronajatá položka 
nevykazuje žádnou vadu. Obě Smluvní strany sepíší protokol o předání á přijetí 
pinění Jednotlivé služby (pronájmu). Tento protokol obsahuje zejména číslo 
Objednávky, datum předání předmětu Odběrateli při zahájení pronájmu, datum 
předání Pronajaté položky, datum předání Pronajaté položky Dodavateli při 
ukončení pronájmu, popis stavu Pronajaté položky v době ukončení pronájmu, 
seznam záznamů, dokumenty a položky předané Dodavateli společně s Pronajatou 
položkou, datum a podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných jednat 
v technických záležitostech. 

8.10. Odběratel vždy předá Dodavateli dokumenty a záznamy nezbytné k použití Konajaté 
položky společně s Pronajatou položkou. 

23 

Sekce 
Od 
	 • 

práv 



9. Práva a povinnosti Smluvních stran při poskytování Jednotlivé služby podle článku 2.3.5 
této Smlouvy (analýzyl 

9.1. 	Odběratel nesmí požadovat od Odběratele provedení Jednotlivé služby podle článku 2.3.5. 
této Smlouvy bez předběžné konzultace podle článku 3. (typ Předběžné konzultace 1.22.5.) 
této Smlouvy, jestliže nejde o Standardizovanou Jednotlivou službu. 

9.2. Pro provedení Jednotlivých služeb je Odběratel povinen předat Dodavateli polóžky, 
dokumenty a data nezbytná k provedení analýzy v souladu s touto Smlouvou. Dodavatel je 
povinen požádat Odběratele o předání položek, dokumentů nebo dat prokazatelným 
způsobem, Dodavatel je povinen uvést v žádosti následující: objednací číslo příslušné 
Objednávky Jednotlivé služby, množství dokumentů nebo dat a specifikaci položek, které 
požaduje předat. 

9.3. Dodavatel je povinen vyhotovit zprávu spojenou s provedenou analýzou. Obsah této zprávy 
bude následující: 

9.3.1. 	číslo Objednávky, na základě které byla analýza provedena, 
9.3.2. 	opis specifikace z Objednávky; 

9.3.3. 	specifikace Předmětu služby, která s analýzou souvisí; 

9.3.4. 	popis provedených kontrola testů, atd.; a 

9.3.5. 	aktuální zjištění kontroly. 

Zpráva bude vyhotovena Dodavatelem a předána Odběrateli ve dvojím vyhotovení. 

9.4. Dodavatel předá Jednotlivou službu (zprávu) Odběrateli nejpozději v den dokončení 
Jednotlivé služby, který byl stanoven dle článku 12. této Smlouvy v místě pinění Jednotlivé 
služby stanoveném podle článku 13. této Smlouvy. 

9.5. Odběratel je oprávněn vrátit Neplatnou zprávu Dodavateli k přepracování nejpozději 
do 5 kalendářních dnů ode dne doručení, jinak se má za to, že Odběratel zprávu akceptoval. 
Ode dne vráceni zprávy pro přepsání do dne předání /*psané zprávy Odběrateli 
je Jednotlivá služba považována za nedokončenou a Odběratelem nepřijatou. Odběratel 
je oprávněn vrátit zprávu Dodavateli k přepracování opakovaně. 

	

9.6. 	Odběratel podepíše protokol o předání a přijetí Jednotlivé služby (připraví Dodavatel) 
v následující den po uplynutí pětidenního období, během kterého je Odběratel oprávněn 
požadovat přepracování zprávy od Dodavatele v souladu s předcházejícím článkem, a doručil 
podepsaný protokol Dodavateli bez zbytečného prodlení. Protokol o předání a přijetí 
Jednotlivé služby obsahuje zejména číslo Objednávky Jednotlivé služby, objem dodaných 
prací, den předání Jednotlivé služby a podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných jednat 
v technických záležitostech. 

	

9.7. 	Odběratel není povinen přijmout pouze částečné provedení Jednotlivé služby. 

	

9.8. 	Dodavatel je povinen vrátit Odběrateli neprodleně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů 
ode dne přijetí bezvadné zprávy Odběratelem, dokumenty a položky předané Odběratelem 
Dodavateli za účelem provedení analýzy podle článku 9.2. této Smlouvy. 
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10. Práva a povinnosti Smluvních stran při poskytování Jednotlivé služby podle článku 2.3.6.  
této Smlouvy (Následné technické služby, dodáni aktualizované technické dokumentace, 
udržování aktualizace Softwaru Letounu a databázil 

10.1. Pro poskytování Následných technických služeb — řešení problémů je Dodavatel povinen 
zavést a provozovat pro Odběratele 24 hodin denně, každý kalendářní den v roce linku 
podpory a e-mailovou adresu. Smluvní strany stvrzují, že při podpisu této Smlouvy bylo 
Odběrateli předáno telefonní číslo této linky podpory a tato e-mailová adresa. 

10.2. Odběratel se zavazuje používat tuto linku podpory a tuto e-mailovou adresu pouze za 
podmínek stanovených touto Smlouvou a pro účely uvedené v této Smlouvě. 

10.3. Dodavatel je povinen informovat Odběratele o novém telefonním čísle nebo nové e-mailové 
adrese v případě, že dojde ke změně. O těchto skutečnostech je Dodavatel povinen 
informovat Odběratele písemnou formou na jeho poštovní adrese tak, aby Odběratcl mohl 
používat službu pro řešení problémů bez přerušení. 

10.4. Nejpozději 4 hodiny od přijetí telefonického dotazu (specifikace byla oznámeno. 
Odběratelem prostřednictvím telefonu) na předem oznámené lince podpory nebo od přijetí e-
mailu je Dodavatel povinen: 

10.4.1. kontaktovat Odběratele prostřednictvím telefonu nebo použitím e-mailové adresy 
Odběratele, aby jej informoval, že problém je natolik komplikovaný, že konzultace 
nemůže být poskytnuta pouze prostřednictvím telefonu nebo e-mailu jako součást 
služeb pro řešení problémů. Jestliže Odběratel trvá na poskytnutí konzultace, 
postupuje Dodavatel podle článku 2.3.5. této Smlouvy (analýzy); nebo 

10.4.2. zodpoví dotaz (vyřeší otázku) prostřednictvím telefonu nebo přes e-mailovou 
adresu Odběratele. 

10.5. Dodavatel je oprávněn odstavit zařízení související s provozem linky podpory nebo 
e-mailové adresy zřízené pro použití při řešení problémů z důvodu technické údržby po dobu 
24 hodin v každém čtvrtletí. Dodavatel je povinen informovat Odběratele o termínech 
takových technických odstávek nejpozději 5 pracovních dnů předem na e-mailové adrese 
Odběratele. 

10.6. Jako součást Následných technických služeb, je Dodavatel povinen odeslat Odběrateli 
e-mail s technickými doporučeními (včetně piného technického popisu, jestliže není 
Odběrateli k dispozici v technické dokumentaci Letounu), pokud pro Letoun platí. 

10.7. Jako součást Následných technických služeb — monitoringu spolehlivosti, je Dodavatel 
povinen odeslat Odběrateli e-mailem čtvrtletní a roční zprávy, a to nejpozději jeden měsíc po 
příslušném období pro podávání zpráv. 

10.8. Dodavatel je povinen poskytovat Odběrateli aktualizace technické dokumentace ve formě, 
způsobem, v množství, četnosti a za podmínek stanovených v příloze č. I. této Smlouvy, 
která je nedílnou součástí této Smlouvy. 

10.9. Dodavatel je povinen zajišťovat aktualizaci Softwaru a Softwarové databáze Letounu 
ve formě, způsobem, v množství, četnosti a za podmínek stanovených v příloze č. I. této 

Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy. 

10.10. Jestliže příloha či., uvádí jako způsob aktualizace „ON-LINE". Dodavatel umožní 
Odběrateli aktualizovat technickou dokumentaci prostřednictvím internetu od prvního dne 
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účinnosti této Smlouvy (tj. především poskytnutím přístupových kódů pro přenos, 
zajišťováním intemetových stránek apod.). 

10.11. Dodavatel zabezpečí a smluvně ošetří přístup objednatele k aktualizované dokumentaci 
nedodávané výrokem letounu (např. Snecma, Panasonic, Rockwel Collins, Messier Bugatti, 
Honeywell apod.). 

11. Práva a povinnosti Smluvních stran při poskytování služby podle článku 2.3.7. této  
Smlouvy 

11.1. Dodavatel je povinen poskytovat službu podle článku 2.3.7 prostřednictvím tel. linky dle 
Článku 10.1. a prostřednictvím e-mailové komunikace a to na telefonickou či e-mailovou 
žádost Odběratele. 

11.2. Vrámci této jednotlivé služby budou vzájemně odběratelem a dodavatelem využívány 
následující činnosti: 

11.4.1. evidence používání motorů 

11.4.2 přístup na webové stránky výrobce motorů 

11.4.3. přístup k dokumentaci motorů včetně plánu údržby 

11.4.4. přístup k servisním bulletinům vydaným výrobcem motorů 

12. Doba pinění, hůty 

	

12.1. 	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
Stranami. Platnost a účinnost Smlouvy končí dnem 31.12.2021. 

	

12.2. 	Dodavatel je povinen provádět (poskytovat) Jednotlivou službu objednanou 
Odběratelem v rámci Objednávky následovně: 

12.2.1. jestliže jde o Jednotlivou službu Vysoké priority, Dodavatel je povinen 
provádět (poskytovat) Jednotlivou službu a tuto Jednotlivou službu předat 
Odběrateli nejpozději v den dokončení Jednotlivé služby, tento den byl 
stanoven Dodavatelem podle článku 4.10. této Smlouvy. 

12.2.2. jestliže jde o Standardizovanou Jednotlivou službu, je Dodavatel povinen 
provést (poskytnout) Jednotlivou službu a předat tuto Jednotlivou službu 
Odběrateli nejpozději v den dokončení této Jednotlivé služby, případně, 
pokud jde o Jednotlivou službu podle článku 2.3.4. této Smlouvy, v den 
dodání Pronajaté položky, který bude uveden Odběratelem v příslušné 
Objednávce; Odběratel nesmí v Objednávce uvést kratší časové období, než je 
doba stanovená pro Standardizovanou Jednotlivou službu jako Minimální 
doba zhotovení v souladu s přílohou 8. Jestliže Odběratel uvede v příslušné 
Objednávce časové období kratší, než je Minimální doba zhotovení, potom 
není Objednávka neplatná, ale předpokládá se, že Odběratel požaduje od 
Dodavatele poskytnutí Jednotlivé služby v Minimální době zhotovení. 

12.2.3. jestliže jde o Jednotlivou službu, která nemůže být objednána bez Předběžné 
konzultace, Dodavatel je povinen provést (poskytnout) Jednotlivou službu 
a předat tuto Jednotlivou službu Odběrateli nejpozději v den dokončení 
Jednotlivé služby nebo v den doručení Pronajaté položky, pokud jde 
o Jednotlivou službu podle článku 2.3.4. této Smlouvy, jak to bude případné, 
jehož datum bude uvedeno Odběratelem v příslušné Objednávce; Odběratel 
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nesmí v Objednávce uvést kratší časové období, než je stanoveno 
v příslušném Nabídkovém listě. Jestliže Odběratel uvede v příslušné 
Objednávce Jednotlivé služby časové období kratší, než je Minimální doba 
zhotovení, potom není objednávka neplatná, ale předpokládá se, že Odběratel 
požaduje od Dodavatele poskytnutí Jednotlivé služby v Minimální době 
zhotovení. 

12.3. Lhůty pro dokončení Jednotlivé služby počínají běžet prvním kalendářním dnem 
následujícím po dni, kdy byla příslušná Objednávka doručena Dodavateli na 
e-mailovou adresu podle článku 4. této Smlouvy nebo v den, který je stanoven 
v příslušné Objednávce jako den zahájení Jednotlivé služby, jestliže tento den 
nastane později. 

	

12.4. 	Lhůty pro pinění jakýchkoli povinností Dodavatele ohledně příslušné Jednotlivé 
služby neběží: 
12.4.1. během působení Vyšší moci, pokud všechny podmínky stanovené podle 

článku 21. (Vyšší moc) této Smlouvy jsou spiněny; 

12.4.2. během doby, kdy je pinění služby podle této Smlouvy přerušeno podle článku 
19. (Přerušení pinění služby) této Smlouvy; 

12.4.3. během doby, kdy je Odběratel v prodlení s piněním svých povinností 
v souvislosti s příslušnou Jednotlivou službou; 

12.4.4. během doby, kdy je Odběratel oprávněn vrátit zprávu Dodavateli 
k přepracování podle článku 9.5. této Smlouvy, pokud jde o Jednotlivé služby 

podle článku 2.3.5. této Smlouvy (analýza); 

12.4.5. po dobu 6 týdnů po datu uzavření této Smlouvy. 

	

12.5. 	Den dokončení Jednotlivé služby nebo den doručení Pronajaté části pro Jednotlivou 
službu podle článku 2.3.4. této Smlouvy nebo den uvedený Odběratelem 
v Objednávce nebo den stanovený touto Smlouvou může být změněn pouze 

s písemným souhlasem obou Smluvních stran a pouze v době, kdy doba pro 
poskytnutí Jednotlivé služby ještě neuplynula. Jestliže pro Dodavatele z objektivních 
důvodů spinění Jednotlivé služby do doby stanovené Odběratelem nebo touto 
Smlouvou není možné a Dodavatel prokáže tyto objektivní důvody Odběrateli, 
zavazují se Smluvní strany vynaložit veškeré úsilí ke stanovení delších lhůt pro 
dodání Jednotlivé služby. Do okamžiku, než bude uzavřena tato dohoda, zůstává 
původní den dokončení Jednotlivé služby nebo den doručení Pronajaté položky pro 
Jednotlivou službu podle článku 2.3.4. této Smlouvy nebo den stanovený 
Odběratelem v Objednávce nebo den stanovený touto Smlouvou pro Dodavatele 
závazným. Zástupci Smluvních stran oprávnění jednat v technických záležitostech 
jsou oprávnění se dohodnout na změně lhůty pinění. 

	

12.6. 	Ustanovení článku 12.4.1., 12.4.2., 12.4.3. a 12.5. budou přiměřeně použita pro běh 
a změnu všech lhůt, které jsou stanoveny k zajištění odpovědnosti vyplývající z této 
Smlouvy (zejména ustanovení článků 12., 3.9 a 4.10. této Smlouvy). 

	

12.7. 	Dodavatel je povinen poskytoval službu podle článku 2.3.6. této Smlouvy nepřetržitě 
během celé doby účinnosti této Smlouvy. 
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13. Místo pinění 

13.1. Místem pinění pro Jednotlivou službu podle článků 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. 
a 2.3.5. této Smlouvy je místo pinění stanovené Odběratelem v příslušné Objednávce, 

13.1.1. Odběratel je oprávněn, bez předchozího souhlasu Dodavatele, uvést 
v Objednávce příslušné Jednotlivé služby místa pinění, u kterých je 
v následující tabulce uvedeno .X': 

Jednotlivá služba ze služeb podle článku 

Místo pinění: 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 

VĎ 8407 
197 06 Praha 9 — Kbely 
Česká republika 

X X X X X 

Dodavatel X - X - 
Jakékoli mezinárodní letiště ve světě X X - - 

13.1.2. odlišné místo pinění než je to, které je uvedené v tabulce shora nebo pinění, 
u kterého je v tabulce značka „-" je Odběratel oprávněn stanovit 
v Objednávce pouze po předchozím souhlasu Dodavatele. 

13.2. Místo pinění pro poskytování služby podle článku 2.3.6. této Smlouvy je VÚ 8407, 
197 06 Praha 9 - Kbely. 

14: 	Záruka a rcklamační podmínky 

14.1. Dodavatel přejímá závazek zámky za jakost poskytnutého pinění každé jednotlivé 
služby. Záruční doba činí 12 měsíců od data převzetí Odběratelem nebo zástupcem 
oprávněným jednat v technických záležitostech a 24 měsíců od data použití 
náhradních dílů k opravě v případě jednotlivé služby podle článku 2.3.2. není-li 
dodavatelem stanoveno jinak. Záruční doba je přerušena na dobu, po kterou nelze 
poskytnutou jednotlivou službu užívat pro jeho vady. 

14.2. Reklamaci uplatňuje zástupce Odběratele oprávněný jednat v technických 
záležitostech, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Uplatněním reklamace se 
rozumí doručení reklamačního protokolu Dodavateli. V reklamačním protokolu 
musí byt zjištěná vada identifikována a musí být popsán(); jak se projevuje. Smluvní 
strany sjednávají, že forma reklamačního protokolu může být listinná, faxová či e-
mai lova. 

14.3. K oprávněnosti reklamované vady se Dodavatel vyjádří ve lhůtě 3 pracovních dnů od 
obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v piném 
rozsahu. Lhůta k odstranění vady je 30 kalendářních dnů od doručení reklamačního 
protokolu. pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

14.4. Po odstranění reklamované vady sepíše Dodavatel se zástupcem Odběratele zápis 
o vyřešení reklamace, přičemž jeden výtisk předá Odběrateli. Náklady Odběratele 
spojené s odstraňováním vady v záruce za jakost hradí Dodavatel. 

15. 	Odpovědnost za vady 

Odpovědnost za vady a nároky z vad na provedených Jednotlivých službách se řídí 
ustanoveními 2615 a násl. OZ ve spojení s ust. 2099 OZ. 
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,16. 	Doprava, baleni, přeprava a doručení - převod rizika a vlastnictví 
16.1. Každá Smluvní strana zodpovídá za to, že jakákoli součástka odeslaná druhé 

Smluvní straně pro účely této Smlouvy bude zabalena a přepravována (nebo případně 
připravena k přepravě): 
16.1.1. v souladu s platnými doporučeními a nařízeními výrobce a předpisy ATA 300 

aktuálně platnými v době balení; a 
16.1.2. v souladu se všemi platnými předpisy souvisejícími $ nebezpečnými 

materiály. 
16.2. Jestliže je zboží nebo díl (Jednotlivá služba) přepravována a dodávána ve vratném 

obalu, pak se tento obal nestává majetkem přijímající Smluvní strany. Přijímající 
Smluvní strana není povinna odeslat nebo přepravit obal zpět dodávající Smluvní 
straně na náklady přijímající Smluvní strany. V tomto případě zástupce přijímající 
Smluvní strany oprávněný jednat v technických záležitostech sepíše záznam 
o uskladnění obalu (dále jen „záznam") společně s dodávající stranou ve dvojím 
vyhotovení. Záznam bude obsahovat adresu dodávající Smluvní strany, datum 
uskladnění obalu, typ, množství a hodnotu obalů v USD a dohodnuté časové období 
vymezující dobu pro uskladnění obalu. Smluvní strany se dohodly, že přijímající 
Smluvní strana není povinna vydat uskladněný obal dodávající Smluvní straně před 
dohodnutým časovým obdobím. V průběhu sběru uskladněných obalů dodávající 
Smluvní strana předloží přijímající Smluvní straně svou vlastní kopii záznamu 
a přijímající Smluvní strana dopiní obě kopie záznamu těmito informacemi: datum 
vrácení obalu dodávající Smluvní straně, případně typ automobilu a jeho RZ, čitelná 
jména a příjmení zástupců přijímající Smluvní strany, kteří jsou oprávnění jednat 
v technických záležitostech a dodávající Smluvní strany, a oba z nich podepíší 
záznam. Poté, co je záznam vypiněn a podepsán, jedna kopie zůstane zástupci 
přijímající Smluvní strany, který je oprávněn jednat v technických záležitostech 
a druhá kopie zůstane dodávající Smluvní straně. Smluvní strany jsou zodpovědné 
za udržování přepravního kontejneru nebo rámu v dobrém a znovu použitelném 
stavu. 

16.3. Vyjma případu, kdy se Smluvní strany výslovně dohodly v opačném smyslu, každé 
zboží nebo díl, který bude dodán Odběratelem, bude doručen prostřednictvím 
„Customer Free Carrier (PCA)" do Hlavní základny Odběratele nebo do místa 
doručení specifikovaném v každé Objednávce. 

16.4. Vyjma případu, kdy se Smluvní strany písemně dohodly v opačném smyslu, všechny 
součástky, které budou dodány Dodavatelem, budou doručeny prostřednictvím 
dodavatelské „Delivery Duty Pajd" (DDP) do místa dodání specifikovaného v každé 
Objednávce. Dodavatel je odpovědný zejména 72 přepravu: 

16.4.1. zboží nebo dílů mezi místem poskytnutí jednotlivé služby a Hlavní základnou 
Odběratele podle Incoterms DDP. 

16.4.2. součástí nebo dílů mezi Hlavní základnou Odběratele a místem poskytnutí 
jednotlivé služby Dodavatele podle Incoterms DDP. 

16.5. Odběratel je odpovědný za přepravu veškerých součástí mezi vedlejšími stanicemi 
(tj. např. mezi skladem a letištní plochou) a Hlavním základnou Odběratele. 
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16.6. Pro vyloučení pochyb výše zmíněné „Incotenns" znamenají, že každá Smluvní strana 
ponese při přepravě ve své odpovědnosti pinou odpovědnost a všechna rizika 
a výdaje týkající se přepravy (včetně obalu, pojištění) do a z dodacích míst v obou 
směrech. 

16.7. Rizika přecházejí z Dodavatele na Odběratele po přijetí zboží nebo dílů Odběratelem, 
za podmínek specifikovaných v článcích 16.3. až 16.6. V Zájmu jasnosti riziko ztráty 
nebo poškození součástek v dispozici Dodavatele nese Dodavatel, dokud takové 
součástky nejsou vráceny Odběrateli. Odběratel ponese riziko ztráty nebo poškození 
součástek doručených Dodavatelem po dobu, po kterou takové součástky zůstanou 
v dispozici Odbčratele, včetně období, během kterého jsou takové součástky na 
palubě Letounu. 

17. 	Cena a postup stanovení ceny 

Cena za každou jednotlivou službu v souladu s touto Smlouvou se skládá z: 

17.1. měsíčních úhrnných plateb, které pokrývají poskytování služby podle článku 2.3.6. 
a 2.3.7. této Smlouvy a poskytování přístupu k pronajímaným součástem Letounu 
A 319-115 stanovených v části B přílohy 8. Částka měsíční úhrnné platby je uvedena 
v části B přílohy 8. Měsíční úhrnná platba bude zaplaceno Dodavateli v piné výši, 
která je stanovena v příloze Č. 8., za předpokladu, že tato Smlouva byla poskytována 
Dodavatelem po všechny dny v měsíci (tj. nebyla například přerušena podle článku 
19. této Smlouvy nebo nenastalo prodlení z důvodu vyšší moci podle článku 21. této 
Smlouvy). Jinak bude částka běžné měsíční úhrnné platby úměrné snížena. Částka 
měsíční úhrnné platby byla dále vypočítána Za předpokladů uvedených v části 13 
přílohy 8., zejména za předpokladu 1000 letových hodin za rok 
a Letoun. Pokud dojde k překročení tohoto počtu letových hodin, bude částka 
měsíční úhrnné platby zvýšena dle tabulky nazvané "Cenové zvýšení pro zvýšení 
počtu letových hodin", přičemž příslušné zvýšení se uplatní od měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém byl dosažen příslušný počet letových hodin. Odběratel 
je povinen měsíčně předkládat Dodavateli zprávu o skutečném počtu dosažených 
letových hodin, a to nejpozději do 7 dnů měsíce následujícího. Odběratel zaplatí 
měsíční úhrnně částky plateb Dodavateli zpětně; a 

17.2. další ceny za poskytování příslušných Jednotlivých služeb podle článků 2.3.1., 
2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. a 2.3.5. této Smlouvy, výše těchto cen je stanovena za skutečně 
provedené práce takto: 

17.2.1. jestliže jde o Jednotlivou službu Vysoké priority, bude výše ceny stanovena 
pro Jednotlivou službu v souladu s přílohou 8 platnou v den příslušné 
Objednávky a pro služby, které nejsou součástí Ceníku Dodavatele, bude cena 
stanovena podle běžné ceny na trhu obvyklé pro místo a čas pinění. 

17.2.2. jestliže jde o Standardizovanou Jednotlivou službu, je výše ceny stanovena 
pro Jednotlivou službu v souladu s částí A přílohy 8. platné v den příslušné 
Objednávky. 

17.2.3. v případě jiné Jednotlivé služby, tj. Jednotlivé služby podléhající Předběžné 
konzultaci podle článku 3. této Smlouvy, je výše ceny za provedenou 
Jednotlivou službu stanovena v souladu s Nabídkovou cenou z Nabídkového 
listu, který byl předložen Dodavatelem pro příslušnou Jednotlivou službu, a 
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17.2.3.1. jestliže Odběratel využil svého práva neobjednat všechny položky 
nabízené Dodavatelem v Nabídkovém listu, potom bude cena Za 
Jednotlivou službu stanovena pouze za ty položky, které byly 
Odběratelem vybrány; 

17.2.3.2. jestliže jde o Jednotlivou službu podle článku 2.3.4. této Smlouvy 
(pronájem), Dodavatel nemá právo na zaplaceni ceny za dny, 
během kterých Odběratel nemohl používat Pronajatou položku 
z důvodu vady na Pronajaté položce, která nebyla způsobena 
během období, ve kterém riziko vztahující se k Pronajaté položce 
bylo na straně Odběratele, a to ode dne, kdy Odběratel infonnoval 
Dodavatele o těchto vadách podle článku 8.5. této Smlouvy, 
do dne, kdy tyto vady byly Dodavatelem opraveny, dále nemá 
Dodavatel právo na zaplacení ceny za dny, kdy Odběratel nemohl 
používat Pronajatou položku z důvodu pravidelné údržby Pronajaté 
položky v případě, kdy Odběratel není povinen provádět údržbu 
v souladu s touto Smlouvou nebo v souladu $ příslušnou 
Objednávkou. 

17.2.3.3. jestliže během příslušných Jednotlivých služeb vznikne potřeba 
vícepraci, tj. prací, které jsou nad rámec prací stanovených 
v příslušné Objednávce, a jestliže Odběratel rozhodne, že tyto práce 
budou provedeny, Smluvní strany o této skutečnosti sepíší dodatek 
k příslušné Objednávce. Cena .za položky provedené na základě 
tohoto dodatku bude stanovena po provedení celé Jednotlivé služby 
v souladu s přílohou 8., která je platná v den Objednávky 
Jednotlivé služby. Za položky, které nejsou obsaženy v příloze 8., 
se cena stanoví ve výši běžné na trhu, obvyklé pro místo a čas 
pinění. 

Odběratel uhradí Dodavateli, všechny prokazatelné náklady a výdaje vzniklé 
v souvislosti s realizací Předběžné konzultace (jako šetření, přeprava, demontáž, 
testování, atd.) pokud příslušná Předběžná konzultace nevedla k nabídce. Jestliže 
Dodavatel nepředloží fakturu během 3 měsíců následujících po datu, kdy příslušný 
Nabídkový list přestal byt pro Dodavatele závazným, právo Dodavatele na úhradu 
zanikne. 

17.3. Všechny ceny uvedené Dodavatelem Odběrateli podle této Smlouvy jsou uvedené 
bez daně z přidané hodnoty (DPH). 

18. 	Platební nodminkv 

18.1. Platba ceny bude provedena na základě faktur vystavených Dodavatelem, a to na 
bankovní účet uvedený Dodavatelem na těchto fakturách. Odběratel neposkytuje 
zálohové platby. Dodavatel je oprávněn žádat od Odběratele proplacení nejvýše 2 
faktur za jeden kalendářní měsíc. Dodavatel je povinen do faktury zahrnout 
následující: 
18.1.1. měsíční ~mnou částku platby v odpovídající částce za měsíc, ke kterému 

se faktura vztahuje; a 
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18.1.2. jednotlivou cenu za všechny Jednotlivé služby podle článků 2.3.1., 2.3.2., 
2.3.3., a 2.3.5. této Smlouvy, které byly dokončeny a přijaty Odběratelem 
v měsíci, za který se faktura vystavuje. Dodavatel je povinen zahrnout do 
každé jednotlivé ceny 72 Jednotlivou službu veškeré náklady spojené 
s provedením (poskytnutím) Jednotlivé služby (např. přepravní náklady, celní 
poplatky apod.); a 

18.1.3. jednotlivou cenu 72 všechny Jednotlivé služby podle článku 2.3.4., pokud 
jde o pronájem, který byl ukončen před datem příslušné faktury; Dodavatel je 
povinen zahrnout do každé jednotlivé ceny 72 Jednotlivou službu veškeré 
náklady spojené s provedením (poskytnutím) Jednotlivé služby (jako např. 
přepravní náklady, celní poplatky apod.); 

18.1.4. výši nákladů a výdajů vzniklých Dodavateli během Předběžné 
konzultace, pokud jde o faktury vystavené podle článku 17.2. (poslední 
odstavec). 

18.2. Dodavatel doručí fakturu Odběrateli ve dvou vyhotoveních na adresu Vojenský útvar 
8407. Mladoboleslavská 300, 197 00 Praha-Kbely; nejpozději do 7. kalendářního 
dne v měsíci, který následuje po měsíči, ke kterému se vystavená faktura vztahuje. 
Odběratel provede platbu ceny podle faktury nejpozději do 30 dnů ode dne 
prokazatelného doručení faktury s výjimkou faktur, které budou doručeny v období 
od 8. prosince do konce kalendářního roku, budou splatné do 1. března roku 
následujícího. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné 
platby z účtu Odběratele. 

18.3. Dodavatel je oprávněn Odběrateli účtovat úroky v zákonné výši v případě prodlení 
s placením fakturované částky. 

18.4. Faktura musí obsahovat zejména veškeré požadavky stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o DPH, v platném znění. Dodavatel je povinen rozdělit cenu na faktuře do 
jednotlivých cen Jednotlivých služeb vždy s uvedením čísel Objednávek, na základě 
kterých byla Jednotlivá služba poskytnuta. Následující položky budou případnou 
součástí každé faktury: 

18.4.1. kopie Objednávek Jednotlivých služeb; a 

18.4.2. jestliže jde o Jednotlivou službu podle článků 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. 
a 2.3.5. této Smlouvy, kopie Nabídkových listů pro tyto Jednotlivé služby, 
které byly uvedeny v Předběžné konzultaci podle článku 3. této Smlouvy; a 

18.4.3. jestliže jde o Jednotlivou službu podle článku 2.3.1. této Smlouvy (opravy 
a údržba), originály protokolů o předání a přijetí Jednotlivé služby, pokud 
není Jednotlivá služba považována za přijatou podle článku 5.15., kde 
v tomto případě nebudou požadovány takové protokoly. Náležitosti těchto 
protokolů jsou uvedeny v článku 5.10. této Smlouvy; a 

18.4.4. jestliže jde o Jednotlivou službu podle článku 2.3.2. této Smlouvy (doručení 
zboží), originály zápisů o doručení s IDED (doručovací identifikační číslo 
přidělené Odběratelem) vypiněné a podepsané při přijetí zboží zástupcem 
Odběratele oprávněného jednat v technických záležitostech, pokud není 
Jednotlivá služba (zboží) považována za přijatou podle článku 6./0., kdy 
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nebudou takové záznamy o doručení požadovány; náležitosti těchto záznamů 
o doručení jsou uvedeny v článku 6.11. této Smlouvy; a 

18.4.5. jestliže jde o jednotlivou službu podle článku 2.3.3. této Smlouvy (školení), 
originály protokolů o provedení Jednotlivé služby (poskytnutí školení). 
Náležitosti těchto protokolů jsou uvedeny v článku 7.9. této Smlouvy; a 

18.4.6. jestliže jde o Jednotlivou službu podle článku 2.3.4. této Smlouvy (pronájem), 
originály protokolů o předání a přijetí Jednotlivé služby (pronájem). 
Náležitosti těchto protokolů jsou uvedeny v článku 8.9.2. této Smlouvy; a 

18.4.7. jestliže jde o Jednotlivou službu podle článku 2.3.5. této Smlouvy (analýzy), 
originály protokolů o předání a přijetí Jednotlivé služby. Náležitosti 
těchto protokolů jsou uvedeny v článku 9.6. této Smlouvy; a 

18.4.8. co se týká nákladů a výdajů fakturovaných Dodavatelem podle článku 17.2. 
(poslední odstavec), originál příslušného Poptávkového listu a popisu činností 
vykonaných během Předběžné konzultace a příslušných nákladů a výdajů. 

18.5. Odběratel je oprávněn vrátit fakturu před její splatností, jestliže faktura neobsahuje 
požadované náležitosti, nejsou k ní přiloženy požadované dokumenty nebo tyto 
dokumenty jsou neúpiné nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 

18.6. Odběratel uvede důvod vrácení faktury. Dodavatel je povinen vystavit novou fakturu; 
na základě řádného vrácení faktury přestává běžet doba splatnosti faktury a ode dne 
prokazatelného doručení opravené faktury Odběrateli začíná běžet nová doba 
splatnosti faktury, stanovená podle článku 18.2. této Smlouvy. 

18.7. Odběratel zaplatí v méně specifikované fakturou. Pokuty placené Dodavatelem podle 
článku 20. budou zaplaceny v českých korunách. 

19. 	Přerušení nInéní služby  
19.1. Odběratel je oprávněn nařídit Dodavateli přerušení pinění určitých služeb v případě, 

že: 
19.1.1. služba podle článku 2.3.6. není prováděna v souladu se Smlouvou 

a Dodavatel byl Odběratelem nejméně dvakrát písemně upozorněn během 
období jednoho roku, že služba není prováděna v souladu se Smlouvou. nebo 

19.1.2. Dodavatel ztratí způsobilost (pozbyde oprávnění vydaná EASA nebo FAA 
tzn. nebude nadále držitelem oprávnění pro údržbu, servis letounů Airbus) pro 
provádění příslušné služby. 

19.2. Oznámení o přerušení příslušné služby je vydáno písemně Odběratelem nebo 
zástupcem oprávněným jednat v technických záležitostech. V tomto oznámení bude 
zmíněn důvod proč Odběratel nařizuje přerušení výkonu příslušné služby. Oznámení 
o přerušení výkonu příslušné služby bude Dodavateli doručeno podle článku 24.9. 
této Smlouvy. Účinnost omámení o přerušení výkonu příslušné služby nastane 
okamžitě po jeho přijetí Dodavatelem. 

19.3. Dodavatel může obnovit výkon příslušné služby na základě doručení oznámení 
potvrzujícího, že Dodavatel napravil příslušné nedostatky. 

19.4. Doba účinnosti této Smlouvy stanovená v článku 12.1. této Smlouvy nebude 
prodlužována následkem přerušení podle tohoto článku 19. 
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20. 	Smluvní pokuty  

20.1. Za nespinění povinností Dodavatele stanovených tůuto Smlouvou jsou dohodnuty 
tyto smluvní pokuty: 

20.1.1. 	v případě, že je Dodavatel v prodlení s poskytováním jednotlivé služby podle 
článků 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. nebo 2.3.5. této Smlouvy, je povinen zaplatit Odběrateli 
za každý započatý den zpoždění 0.1 % z ceny Jednotlivé služby, která je stanovena 
v příslušné faktuře, nejvýše však 10 % z celkové ceny Jednotlivé služby. Tato 
smluvní pokuta se neuplatní, jestliže Odběratel odstoupil od této Jednotlivé služby 
z důvodu prodlení v poskytování Jednotlivé služby ze strany Dodavatele v souladu 
s touto Smlouvou. 

20.1.2 	jestliže Odběratel odstoupí od pinění Jednotlivé služby podle článků 2.3.1., 
2.3.2, 2.3.3. nebo 2.3.5. této Smlouvy z důvodu prodlení v poskytování Jednotlivé 
služby ze strany Dodavatele v souladu s touto Smlouvou. Dodavatel je povinen 
zaplatit Odběrateli za každou Jednotlivou službu, od které odstoupil, smluvní 
pokutu ve výši 40 000 Kč, nejvýše však 250 000 Kč. Jestliže je Dodavatel 
v prodlení s doručením Pronajaté položky Odběrateli, s výjimkou pronájmu motoru, 
a jestliže jde o Standardizovanou Jednotlivou službu, je Dodavatel povinen zaplatit 
Odběrateli za každý započatý den zpoždění smluvní pokutu ve výši 7 000 Kč, 
nejvýše však 50 000 Kč. 

20.1.3. 	jestliže je Dodavatel v prodlení s dodáním pronajatého motoru Odběrateli, a 
jestliže jde o Standardizovanou Jednotlivou službu, je Dodavatel povinen zaplatit 
Odběrateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 120 000 Kč 
nejvýše však 5 100 000 Kč. 

20.1.4. 	jestliže je Dodavatel v prodlení s dodáním Pronajaté položky Odběrateli, 
a nejde o Standardizovanou Jednotlivou službu, je Dodavatel povinen uplatit 
Odběrateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 7 500 Kč, 
nejvýše však 51 000 Kč. 

	

20.1.5. 	v případě porušení povinnosti Dodavatele stanovené v článcích 3.3., 4.12., 
10.1. nebo 11.1. této Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli smluvní 
pokutu ve výši 7 500 Kč za každé samostatné porušení. 

	

20.1.6. 	jestliže je Dodavatel v prodlení s dodáním Nabídkového listu odběrateli, 
Dodavatel je povinen zaplatit Odběrateli za každý započatý den prodlení smluvní 
pokutu ve výši 7500, nejvýše však 51 000 Kč. 

	

20.1.7. 	jestliže je Dodavatel v prodlení s piněním povinností Dodavatele uvedených 
v článku 4.10.2. této Smlouvy, a jestliže se toto netýká Jednotlivé služby Vysoké 
priority, je Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli za každý započatý den prodlení 
smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč, nejvýše však 51 000 Kč. 

	

20.1.8. 	jestliže je Dodavatel v prodlení s piněním povinností Dodavatele uvedených 
v článku 4.10.1. této Smlouvy, a toto se tyká Jednotlivé služby Vysoké priority, je 
Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli za každou započatou hodinu prodlení 
smluvní pokutu ve výši 7 500 Kč, nejvýše však 101 000 Kč. 
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20.1.9. 	v případě, že Dodavatel poruší své povinnosti podle článku 5.6. nebo 7.10. 
této Smlouvy, je Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 
4 000 Kč za každé samostatné porušení. 

	

20.1.10. 	jestliže je Dodavatel v prodlení s nápravou oznámených vad Jednotlivé 
služby. které jsou kryté zárukou podle článku 14. této Smlouvy, je Dodavatel 

povinen zaplatit Odběrateli za každý započatý den prodlení 0.1 °A z ceny Jednotlivé 

služby uvedené v příslušné faktuře, nejvýše však 10 "A z této ceny. 

	

20.1.11. 	v případě porušení povinnosti Dodavatele stanovené v článcích 7.6., 7.7. nebo 
7.8. této Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 
1 500 Kč za každý samostatný případ takového porušení, nejvýše však 5 000 Kč za 

den a v maximální celkové výši 51 000 Kč. 

	

20.1.12. 	jestliže je Dodavatel v prodlení s piněním jakékoli povinnosti Dodavatele 
stanovené v článku 10.4. této Smlouvy, je Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli 
smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč, za každou započatou hodinu prodlení nejvýše 

však 15 000 Kč. 

	

20.1.13. 	jestliže je Dodavatel v prodlení s doručením faktury v průběhu časového 
období stanoveného v článku 18.2. této Smlouvy, je Dodavatel povinen zaplatit 

Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1 °A z hodnoty faktury za každý započatý den 
prodlení nejvýše však 26 000 Kč. 

	

20.1.14. 	v případě přerušení výkonu služby podle článku 19. této Smlouvy je 
Dodavatel povinen zaplatit Odběrateli smluvní pokutu za každý započatý den 
přerušení tohoto výkonu služby ve výši 3 800 Kč, nejvýše však 101 000 Kč. 

20.2. 	Pro nespinění povinností vyplývajících z této Smlouvy Odběratelem jsou 
dohodnuty následující smluvní pokuty: 

	

20.2.1. 	•v případě, že Odběratel porušuje jakoukoli ze svých povinností podle článků 
3.5., 5.2., 7.3., 7.4., 8.4. nebo 9.2. této Smlouvy, je povinen zaplatit Dodavateli 

smluvní pokutu ve výši 3 800 KČ za každý započatý den, kdy takové porušení trvá, 
nejvýše však 51 000 Kč. 

	

20.2.2. 	v případě, že Odběratel porušuje jakoukoli ze svých povinností podle článku 
8.6. této Smlouvy, je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 
3 800 Kč za každý jednotlivý případ. 

	

20.2.3. 	v případě, že Odběratel porušuje své povinnosti podle článků 8.10. této 
Smlouvy, je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 7 600 

KČ za každý započatý den, kdy takové porušení trvá. 

	

20.2.4. 	jestliže je Odběratel v prodlení s předáním pronajatého motoru Dodavateli, je 
Odběratel povinen zaplatit Dodavateli za každý započatý den prodlení smluvní 
pokutu ve výši 139 000 Kč. 

20.3. Smluvní strany budou požadovat smluvní pokutu s uvedením její výše písemným 
oznámením odeslaným na adresu pro doručení. Porušující Smluvní strana je povinna 
zaplatit smluvní pokutu do 21 dnů od doručení tohoto oznámení. 

20.4. Smluvní straně bude zaplacena porušující Smluvní stranou smluvní pokuta bez 
ohledu nato, zda vznikla ztráta na straně druhé Smluvní strany. 
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21. Vyšší moc 

21.1. žádná ze Smluvních stran nebude odpovědná za prodlení s piněním veškerých 
smluvních povinností v souladu s touto Smlouvou (vyšší moc) způsobené mimo 
kontrolu Dodavatele nebo jeho subdodavatelů nebo Odběratele a nezpůsobené jejich 
vinou nebo nedbalostí včetně (nikoli však výlučně) případů uvedených v článku 21.2. 
níže. Dotčená Smluvní strana vynaloží veškeré úsilí o zmírnění následků Vyšší moci. 

21.2. Především následující skutečnosti jsou považovány za zásahy Vyšší moci podle 
článku 21.1. této Smlouvy: přírodní katastrofa;  veškerá embarga, občanské války, 
vzpoury, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje, epidemie, stávky, jakýkoli 
akt vlády země Odběratele nebo vlád zemí Dodavatele nebo jeho subdodavatelů. 
Přírodní katastrofy pokrývají bez omezení požáry, zásah bleskem, záplavy nebo 
velkou vodu, bouře nebo krupobití, sesuvy půdy nebo laviny, pády hornin, zeminy 
nebo kamení. 

21.3. Jestliže dojde k zásahu Vyšší moci, který způsobí značná zpoždění, zastavení nebo 
přerušení pinění povinností podle této Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny 
vzájemně se informovat o takovém zásahu Vyšší moci co nejdříve a v dobré víře 
zahájit jednání k nalezení řešení, jakmile to bude proveditelné. Jestliže Smluvní 
strana dotčená zásahem Vyšší moci neinformuje druhou Smluvní stranu do jednoho 
měsíce následujícího po takovém zásahu Vyšší moci, příslušný zásah Vyšší moci 
nebude mít vliv na rozsah odpovědnosti dotčené Smluvní strany. 

21.4. Jestliže se Smluvní strany nedohodnou na novém plánu poskytování pinění dotčeném 
zásahem Vyšší moci, bude původní doba pro takové pinění prodloužena o dobu, po 
kterou vlivy zásahu Vyšší moci trvaly. 

22. Ukončení smluvního vztahu  

22.1. Smluvní strany se tímto dohodly, že tento smluvní vztah bude ukončena za 
následujících okolností: 

• 22.1.1. uplynutím doby, na kterou byla tato Smlouva uzavřena (viz článek 12.1. této 
Smlouvy). 

22.1.2. dohodou Smluvních stran. 

22.1.3. jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany Odběratele, jestliže 
přerušení pinění příslušné služby podle článku 19. trvá déle než 40 
kalendářních dnů. 

22.1.4. jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany Odběratele z důvodu 
• podstatného porušení Smlouvy Dodavatelem, kterým je: 

22.1.4.1. opakované porušování stejné povinnosti, pokud jde o Jednotlivou 
službu, jejíž porušování by znemožmilo Odběrateli používání 
Letounu; pro účely tohoto článku „opakované" znamená potřetí, 
jestliže takové opakované porušení není napraveno do 
30 kalendářních dnů od doručení oznámení Dodavateli, kde 
Odběratel uvádí konkrétní porušení; nebo 

22.1.4.2. prodlení s poskytováním Jednotlivé služby delším než 
80 kalendář-nich dnů, kdy takový stav není napraven ani v průběhu 
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dodatečného období 10 kalendářních dnů od doručení oznámení 
Odběratele informujícího Dodavatele o konkrétním prodlení 
Dodavatele. 

Odběratel je oprávněn z těchto důvodů také odstoupit pouze od Jednotlivé služby, 
která je dotčena výše zmíněným porušením Smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoli 
pochybností se zmíněné lhůty pro nápravu nedotýkají práva Odběratele požadovat 
smluvní pokutu, jestliže je pro příslušné porušení nebo prodlení uplatnitelná. 

22.1.5. jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany Dodavatele z důvodu 
podstatného porušení Smlouvy Odběratelem, kterým je: 
22.1.5.1. prodlení Odběratele s proplacením jakékoli faktury delší než 

90 kalendářních dnů a takový stav není napraven ani v průběhu 
dodatečného období 10 kalendářních dnů od přijetí oznámení od 
Dodavatele, informující Odběratele o konkrétním prodlení 
Odběratele; nebo 

22.1.5.2. porušování Odběratelových povinností podle článků 3.5., 5.2., 5.9, 
5.12, 5.14, 6.6, 6.9. 7.3., 7.4., 8.4., 9.2 nebo 9.6. této Smlouvy 

trvající déle než 20 kalendářních dnů, pokud takové porušení není 
napraveno ani v dodatečné lhůtě 10 kalendářních dnů od přijetí 
oznámení od Dodavatele informujícího Odběratele o konkrétním 
porušení Odběratelem. 

Dodavatel je oprávněn z těchto důvodů také odstoupit pouze od Jednotlivé služby, 
která souvisí $ výše zmíněným porušením Smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoli 
pochybností se zmíněné lhůty pro nápravu nedotýkají práva Dodavatele požadovat 
smluvní pokutu nebo úroky, jestliže jsou pro příslušné porušení nebo prodlení 
uplatnitelné. 
22.1.6. jednostranným odstoupením od Smlouvy některé ze Smluvních stran, jestliže 

vliv Vyšší moci (viz článek 21. shora) trvá déle než 90 kalendářních dnů. 
Každá ze Smluvních stran je také oprávněna odstoupit pouze od Jednotlivé 
služby, která je dotčena vlivem Vyšší moci po dobu přesahující 90 

kalendářních dnů. 
22.2. Smluvní strany se dohodly, že zmíněné důvody pro ukončení jsou výlučné, a tudíž 

žádná ze stran nemůže ukončit Smlouvu nebo jakoukoli Jednotlivou službu jinak, 
než jak je stanoveno v článku 22.1. shora. 

22.3. Ukončení této Smlouvy odstoupením podle tohoto článku 22. nabude účinnosti po 
přijetí oznámení o odstoupení příslušnou Smluvní stranou. 

22.4. Bez zbytečného odkladu, nicméně nejpozději 90 kalendářních dnů následujících po 
ukončení Smlouvy odstoupením, Dodavatel: 
22.4.1. odešle Odběrateli zprávu společně s dokládající písemnou dokumentací 

o stavu týkajícím se provedených Jednotlivých služeb úpině dokončených 
a v průběhu provádění a jejich stavu dokončení a případných fondů dílů 
a/nebo součástek zakoupených od třetích stran Dodavatelem nebo jeho 
subdodavateli za účelem pinění Jednotlivých služeb takto ukončených 
a případných nástrojů používaných Dodavatelem za účelem pinění 
Jednotlivých služeb, včetně navrhovaných nebo požadovaných cen za 
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dokončené i částečně dokončené Jednotlivé služby a za nástroje a fondy, 
jejichž náklady již byly neseny Dodavatelem, v souladu s níže uvedenými 
články 22.5.2. a 22.5.3.; 

22.4.2. odešle Odběrateli veškeré údaje a dokumentaci vytvořené Dodavatelem 
v průběhu Jednotlivých služeb; 

22.5. Bez zbytečného odkladu, nicméně nejpozději 90 kalendářních dnů následujících po 
doručení položek stanovených v článku 22.4. Odběrateli, Odběratel: 
22.5.1. přijme všechny Jednotlivé služby nebo jejich část, které jsou v okamžiku 

ukončení buďto úpině nebo částečně provedeny; a 
22.5.2. zaplatí 72 provedené Jednotlivé služby, které byly dodané a přijaté 

Odběratelem za cenu stanovenou v této Smlouvě nebo v jakékoli příslušné 
Objednávce a za částečně provedené služby cenu, na které se Smluvní strany 
dohodly nebo v případě neexistence takové dohody, cenu odpovídající 
nákladům účelně vynaloženým a výdajům vzniklým Dodavateli v souvislosti 
s takovými Jednotlivými službami; a 

22.5.3. bude oprávněn odkoupit za cenu obvyklou v místě a čase nástroje a/nebo 
fondy součástek a/nebo dílů zakoupených od třetích stran Dodavatelem nebo 
jeho subdodavateli za účelem provedení příslušných Jednotlivých služeb takto 
ukončených, jejichž účelně vynaložené náklady již byly neseny Dodavatelem. 

22.6. V případě, že tato Smlouva bude ukončena tak, jak je stanoveno v článku 22., potom 
takové ukončení zprostí Smluvní strany veškerých povinností a odpovědnosti podle 
této Smlouvy ohledně nedodaných a neprovedených Jednotlivých služeb, jež měly 
byt poskytnuty podle této Smlouvy a žádná Smluvní strana nebude mít žádné nároky 
vůči druhé Smluvní straně za žádnou ztrátu vyplývající z takového nedodání nebo 
nespinění. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na nároky Smluvních stran na smluvní 
pokutu a nároky Odběratele a odpovědnosti Dodavatele související s vodami 
Jednotlivé služby nebo vadami zboží dodanými před takovým ukončením. 

23. Rozhodné právo, Jurisdikce, Jazyk 

23.1. Tato Smlouva se řídí a vykládá v souladu s právem České republiky, především pak 
OZ. 

23.2. Veškerá komunikace podle této Smlouvy, včetně veškeré korespondence, dokumentů 
a oznámení bude probíhat v českém jazyce. 

24. Různá ustanovení 

24.1. Plněním Jednotlivých služeb Dodavatelem a/nebo jeho subdodavateli se na 
Odběratele převádí veškerá práva k užití předmětů práv duševního vlastnictví a jejich 
částí, jež jsou vlastnictvím Dodavatele a/nebo jeho subdodavatelů nebo jakékoli třetí 
strany, která Dodavateli poskytla licencí. Dodavatel poskytne odběrateli licence 
k předmětům takového duševního vlastnictví, které je nezbytné pro využití těchto 
předmětů Odběratelem. Jde především o licence k využití technické dokumentace, či 
pracovních postupů odběratelem i bez souhlasu předmětu duševního vlastnictví 
(rozmnoŽentny, poskytnutí třetí straně apod.). Dodavatel a jeho příslušní 
subdodavatelé zůstanou výlučnými vlastníky jakýchkoli práv k duševnímu vlastnictví 
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souvisejících s Jednotlivými službami, jako jsou, nikoli však výlučně: zakázková 
listy, úkolové listy nebo výrobní proces. 

24.2. V případě, že jakýkoli termín nebo podmínka této Smlouvy jsou prohlášeny soudem 
za neplatné nebo nevymahatelné, takový neplatný nebo právně nevymahatelný termín 
nebude považován za součást Smlouvy a ostatní ustanovení Smlouvy zůstanou v piné 
platnosti a účinnosti. 

24.3. Jednotlivá služba a/nebo část Jednotlivé služby, včetně jakéhokoli výsledku z ní 
vyplývajícího, může podléhat zákonům a riarizením pro export (dále uváděno jako 
„Nařízení pro export"), které mohou zalunovat zákony a nařízení Spojených států 
pro export, a smluvní strany berou na vědomi, že jednat v rozporu s takovými 
Nařízeními pro export je zakázáno. 

24.4. Dodavatel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů podle ust. 147a 
odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem. 

24.5. Tato Smlouva nebo jakékoli pohledávky a závazky zde uvedené, nebudou 
postoupeny nebo převedeny žádnou ze Smluvních stran bez předcházejícího 
písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Jakékoli postoupení nebo převod 
provedený bez takového souhlasu druhé Smluvní strany nebude platný. Bez ohledu 
na výše uvedené, tato Smlouva a veškeré pohledávky nebo závazky z ní vyplývající, 
mohou být postoupeny nebo převedeny Dodavatelem bez předchozího písemného 
souhlasu Odběratele jakékoli právnické osobě přímo nebo nepřímo řídící Dodavatele, 
Dodavatelem řízené nebo pod společnou kontrolou Dodavatele. 

24.6. Pochybení jedné nebo druhé Smluvní strany v jakoukoli dobu v uplatnění jakéhokoli 
ustanovení této Smlouvy nebo ve výkonu jakéhokoli práva zde stanoveného nebo ve 
vyžadování pinění ustanovení této Smlouvy druhou Smluvní stranou v jakoukoli 
dobu, nebude v žádném případě vykládáno jako současné nebo budoucí vzdání se 
práva na takové ustanovení ani v žádném případě neovlivní platnost této Smlouvy 
nebo kterékoli její části nebo právo druhé Smluvní strany později prosadit kterékoli 
takové ustanovení. Písemné. ústní ani konkludetní vyjádření vzdání se práv (ať už 
jednou (1) nebo vícekrát) kteroukoli Smluvní stranou k jakémukoli ustanovení, 
podmínce nebo požadavku této Smlouvy nepředstavuje zproštěni se od žádné 
budoucí povinnosti •v souladu s takovým ustanovením, podmínkou nebo 
požadavkem. 

24.7. Odběratel poskytne Dodavateli na jeho žádost veškerá potřebná data související 
s provozem Letounu pro efektivní a koordinované prozkoumání celkové 
spolehlivosti, udržovatelnosti, údajů o provozu a nákladech s cílem zlepšit 
bezpečnost, dostupnost a provozní náklady Letounu. 

24.8. Tato Smlouva, včetně jejích dodatků a příloh, představuje celkovou dohodu mezi 
Smluvními stranami o jejím předmětu a nahrazuje veškeré případné dřívější ústní 
dohody. Aniž je dotčen článek 24.9. Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, 
a to dokumentem výslovně nazvaným jako 'Dodatek ke smlouvě', podepsaným 
statutárním orgánem obou smluvních stran. Jiné zprávy, záznamy atd. nejsou 
považovány za změny Smlouvy. Nicméně, Nabídkový list může stanovit další 
podmínky pro Jednotlivou služ'bu a takové podmínky budou tvořit součást příslušné 
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Objednávky 
v rozsahu, v jakém takové podmínky nebudou Odporovat podmínkám Smlouvy. 

24.9. Smluvní strany se dohodly, že není-li stanoveno v této Smlouvě jinak, doručováni je 
prováděno na poštovní adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy; dokumenty musí 
být odeslány doporučenou poštou s dodejkou nebo doručeny osobně. V případě, že 
Smluvní strana odmítne přijmout doručenou zásilku, potom je datum odmítnutí 
zásilky také datem doručení. V případě, že Smluvní strana nevyzvedne zásilku 
ve stanoveném termínu pro uložení u držitele poštovní licence, předpokládá se, že 
byla zásilka doručena třetí den od uložení, a to i v případě, že Smluvní strana 
o zásilce nevěděla. 

24.10. V ní-Mack změny zástupce oprávněného jednat v technických záležitostech nebo 
změny místa ústředí, místa podnikání, e-mailové adresy (e-mailových adres) nebo 
poštovní adresy Smluvní strany je taková strana povinna okamžitě informovat druhou 
Smluvní stranu o změně písemně. Žádný další formální dodatek ke Smlouvě není za 
takových okolností vyžadován Jestliže příslušná Smluvní strana nespiní tuto 
povinnost, adresa platná pro doručení dokumentů je stále adresou uvedenou v záhlaví 
této Smlouvy. 

24.11. Tato Smlouva sestává ze 41 očislovaných stran a je opatřena přílohami, které jsou 
nedílnou součástí této Smlouvy. 

24.12. Tato Smlouva se stane účinnou a platnou ve chvíli, kdy je podepsána oběma 
Smluvními stranami. 

' 24.13. Dodavatel souhlasí se zveřejněním obsahu snlouvy vyjma ustanovení obsahujících 
obchodní tajemství ('Dodavatel nevypinilf. 

24.14. Smlouva byla vyhotovena ve dvou originálech v českém jazyce a ve dvou originálech 
v jazyce anglickém. Každá ze smluvních stran obdržela jeden originál této Smlouvy 
v české jazykové verzi a jeden originál v anglické jazykové verzi. 
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h dle tohoto seznamu: 

Příloha 
číslo  

Název přílohy 
Počet 
listů' 

1.   Technická dokumentace 
'7 

2.   PoptávkovÝ list- VZOR 
1 

3.  
	VZOR 

Objednávka Jednotlivé služby podle článku 2.3.1. (opravy nebo údržba) - 1 

4.  Objednávka Jednotlivé služby podle článku. 2.3.2. (dodání zboží) - VZOR  1 

5.   Objednávka Jednotlivé služby podle článku 2.3.3. (školení) - VZOR 1 

6.   Objednávka Jednotlivé služby podle článku 2.3.4. (pronájem) - VZOR 1 

7.   Objednávka Jednotlivé služby podle článku 2.3.5. (analýzy) - VZOR 1 

8.   Ceny a podmínIcY služeb 
21 

8.A.1  Standardizované Jednotlivé služby 1 

8.A.2  Podmínky pro Standardizované Jednotlivé služby 2 

83.1  Paušalní platby (ceny) 
4 

8.B.2  Podmínky pro Služby hrazené paušalními platbami 3 

8.0 
	 (ceny) 

Seznam součástek krytých přístupem do fondu náhradních dílů (Pool Access) 5 

8.D  Seznam a cena jednotlivých prací základní údržbytypu ..C" podle MPD rev. 37 1 

8.E Podmínky pro náhradní motor 4 

V Praze dne 
	 V Praze dne .2.2. L 6 

Ing. Jiří Sadílek 

Náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování • 	 jednatel společnosti alomcx MS, s.r.o. 
Mgr. Daniel Koštoval 



Příloha č: 1 ke Smlouvě Č. 155210203 

Příloha 1: Technická dokumentace 

Technická dokumentace Zkratka Schéma 
aktualizace 

Forma 
aktualizace 

Počet Četnost 
aktualizaci 

Poznámky 

AiťN®v / Maintenance ON and OFF Advanced 
Consultation 

Tool 

1 Annual or as 
required 

lncludes the following documentation: 

- 	Aircraft Maintenance Manual - AMM 

- 	Trouble Shooting Manual - TSM 
- 	Illustrated Parts Catalog and Additional 

Cross Reference Table - IPC/ACRT 
- 	Aircraft Wiring Manual - AWM 
- 	Aircraft Wiring List - AWL 
- 	Electrical Standard Practices Manual - 

ESPM 

AirN@v / Associated Data ON and OFF Advanced 
Consultation 

Tool 

1 Annual or as 
required 

Includes the following documentation: 

- 	Consumable Material List - CML 

- 	Standards Manual - SM 
- 	Electrical Standard Practices Manual - 

ESPM 
- 	Tool and Equipment Manual - TEM 

Mainteriance Supplements ON and OFF Advanced 
Consultation 

Tool 

i Annual or as 
required 

Includes the following documentation: 

- 	Cargo Loading System Manual - CLS 
- 	Electrical Standard Practices - ESP 
- 	ECAM System Legie Data - ESLD 

- 	Flight Data Recording Pararneter 
Library - FDRPL  

Repair Data - ON and OFF Advanced 
Consultation 

Tool 

I Annual or as 
rcquired 

Zahrnuje následující dokumentaci: 

- 	Structure Repair Manna' — SRM 

- 	Non-destruetive Testing Manual - NTM 
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Příloha Č. 1 ke Smlouvě Č. 155210203 

Workshop Data ON and OFF Advanced 
Consultation 

Tool 

I Annual or as 
required 

Includes the following documentation: 
- 	Component Maintenance Manual 

Manufacturer — CMMM 
- 	Duet Repair Manna] — DRM 
- 	Fuel Pipe Repair Manual — FPRM 
- 	Component Documentation Status — 

CDS 
- 	Component Evolution List — CEL 
- 	Supplier Tecluňcal Documentation 
- 	Cable Fabrication Manual — CFM 
- 	Supplier Product Support 

Agreements/Vcndor Product Support 
Agreements - SPSANPSA 

- 	Equipment Vendor Information Manna] 
- VIM 

AirN@v / Planning ON and OFF Advanced 
Consultation 

Tool 

I Annual or as 
required 

Includes the following documentation: 
- 	Maintenance Planning Document - 

MPD Databáze pro motor OFF j Annual or as 
required 

Includes the following documentation: 
Technical data documentation CFM56-5B 
CFMI-TP.CD.516 
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Příloha Č. 1 ke Smlouvě č. 155210203 

AirN@v / Engineering ON and OFF Advanced 
Consultation 

Tool 

1 Annual or as Includes 
required 

the following documentation: 

- 	AD - Airworthiness Directive 

- ' AOT - Al! Operator Telex 

- 	EUAD - European Airworthiness 
Directives 

- 	FOT - Flight Operations Telex 

- 	MOD — Modification 

- 	INAP - Modifícation Proposal 

- 	OIT - Operator Information Telex 

- 	SIL - Service Information Letter 

- 	TFU - Technical Follow-Up 

- 	VSB - Vendor Service Bulletin 

- 	Standard SB Service Bulletin 

- 	Summary for aul other SB 

Airbus Drawings St associated Data Set ON and OFF Advanced 
Consultation 

Tool 

Annual or as 
required 

Includes the following documentation: 

- 	Engineering Drawings 

- 	Process and Material Specification — 

PMS 

- 	Tool and Equipment Manual - TEM 

Airport, Maintenance Facility & Aircraft 
Rescue Data Set 

ON and OFF Advanced 
Consultation 

Tool 

1 Annual or as 
required 

Includes the following documentation: 

- 	Airplane Characteristics for Airport 

Planning — AC 

- 	Aircraft Rescue Fire Charts — ARFC 

- 	Maintenance Facility Planning - MFP 
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Příloha č. I ke Smlouvě č. 155210203 

Miscellaneous Data Set ON and OFF Advanced i Annual or as Includes the following documentation: 
Consultation 

Tool 
required - 	Transportability Manual — TM 

- 	Livestock Transportation Mamuti — 
LTM 

- 	List of Radioactive and Hazardous 
Elements — LRE 

- 	C@DETS 
- 	AC (Aircraft Characteristics for Airport 

Planning) 
- 	MF? (Maintenance Facility Planning) 
- 	VIM/GSE (Vendor Information 

Manual/Ground Support Equipment) 
- 	Aircraft Rescue Fire Charts - ARFC 

NB: Ml Technical Data on-line and off-line. SGML data, as available, are part of this TECHNICAL DATA PACKAGE. However, SGML data will only be 
delivered upon cxplicit request from the customer. 
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Příloha č. 1 ke Smlouvě Č. 155210203 

Software letounu 

Název softwaru Zkratka Schéma 
aktualizace 

Forma 
aktualizace 

Počet Četnost 
aktualizaci 

Poznámky 

Performance Engineer's Programs 
(PEP); 

PEP ON Advanced 
Consultation 

Tool 

1 Annual or as 
required 

Associated cost regards basic licence yearly fee. 
Training cost or installation cost are bot included 

Cost or Less Paper in the Cockpit 
(LPC) 

1,PC ON Advanced 
Consultation 

Tool 

Annual or as 
required 

Associated cost regards basic licence yearly fee. 
Training cost or installation cost are bot included 

AIRMAN Airman ON Advanced 
Consultation 

Tool 

Annual or as 
required 

Associated cost regards basic licence yearly fee. 
Training cost or installation cost are bot included 

V případě změny názvu SW pro použ.tí na letounech Airbus bude tento dodavatelem zahrnut do poskytované aktualizace. 
K zabezpečení provozu letounů Airbus, je odběratel oprávněn po dodavateli požadovat dodání SW nezbytného k optimálnímu a plynulému 
sledování, vyhodnování a správnému zabezpečení letového provozu letounu Airbus A 319-115CJ na základě požadavku jednotlivé služby 
podle článku 2.3.6. této smlouvy. 

Odběratel využívá při získávání dat z letounů datalinkové spojení ACARSNDL2 mode. Data jsou následně zpracována softwarovou aplikací Ainnan 
společnosti Airbus. Zároveň jsou nezbytná data poskytována elektronickou cestou přímo společnosti Airbus, a dále dalšímu subjektu, kterým je 
Lufthansa Technik, který provádí „Engine condition monitoring". 

„Advanced consultation tools" v rámci software PEP: 
- TLO 
- FM 
- OFP 
- IFP 
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Příloha Č. 1 ke Smlouvě Č. 155210203 

- APM 
- FLIP 

Aktualizace softwaru PEP probíhá přes ftp servery společnosti Airbus autorizovanými uživateli odběratele. 

Odběratel v současnosti používá software „FlySmart With Airbus (LPC-NG) Class 1 Windows platfonn". Aktualizace probíhá v půlročním cyklu přes 
ftp. servery společnosti Airbus autorizovanými uživateli odběratele. Objem dat je závislý na konkrétních podmínkách jednotlivých aktualizací a řádově 
se pohybuje v GB. 

A) Softwarová databáze letounu 

Název databáze Zkratka Schéma 
aktualizace 

Forma 
aktualizace 

Počet Četnost 
aktualizaci 

Poznámky 

N/A 

Schéma aktualizace 

Technické údaje mohou byt přístupné: 

ON-LINE (ON) s použitím příslušné služby prostřednictvím portálu Klienta, 
a/nebo 

OFF-LINE (OFF) s použitím nejvhodnějšího prostředku zvoleného podle velikosti příslušného dokumentu (např. CD nebo DVD). 

Forma aktualizace 
Lze použít následující datové formáty: 

- 	SGML (Standard Generalized Mark-zip Language), který umožňuje další zpracování údajů. 

6 



Příloha č. 1 ke Smlouvě Č. 155210203 

XML, vývojové stadium formátu SGML, které splňuje požadavky technologie WEB. 

PDF (Ponable Document Forma!), který umožňuje prohlížení údajů. 

Advanced Consultation Tool — aplikace, která v porovnání s PDF nabízí zdokonalené funkce prohlížení a navigace a soustřeďuje software pro 
vyhledávání & technické údaje do jednoho balíčku. 

- P1 / P2 se používají pro manuály natištěné z jedné nebo z obou stran. 

- CD — údaje na CD-Romu, včetně údajů ve formátu Portable Document Forma! - PDF. 

7 



Sériové číslo: Č. trupu letounu: Číslo motoru: 

2.3.1. Smlouvy (oprava nebo údržba) 

2.3.2. Smlouvy (dodávka zboží) 

2.3.3. Smlouvy (školení) 
2.3.4. Smlouvy (nájem) 
2.3.5. Smlouvy (analýzy) 

Typ konzul:MeV') 

Příklad specifikace: 
Proveďte prohlídku a zjistěte cenu opravy nebo údržby letounu nebo jeho části; nebo 
získejte informace o cenách zboží podle specifikace Odběratele; nebo 
získejte informace o školení podle specifikace Odběratele: nebo 
získejte informace o nájmu části letounu; nebo 
vypracujte analýzu úkonu podle speclikace Odběratele. 

Specifikace konzultace: 

Přesné stanovení. coje předmélC111 předběžné konzultace (přesné sériové číslo nebo sériové 
číslo materiálu nebo pronajaté části nebo číslo analýzy), pokud se jedná o konsultaci podle 
Článku 2.3.1., 2.3.4. nebo 2.3.5. Smlouvy. 

Předmět konzultace: 

Místo a podmínky předání: Ohledně konzultací podle článku 2.3.1. nebo 2.3.5. Smlouvy 

Příloha Č. 2 ke Smlouvě č. 155210203 

POPTÁVKOVÝ LIST'é. 

podle článku 3 Smlouvy o všeobecné podpoře 

pro provozovatele letounu A 319-115CJ Č. 155210203 

Jménem Odběratele. 

Funkce, křesmí jméno, příjmení 
(hůlkovým písmem) 

Datum a podpis 
Telefonní a faxové číslo: 

.) označte křížkem 



Nabídkový list Odkaz z příslušné konzultace*); Režim VYSOKÉ PRIORITY"): 

ANO NE 

Příloha č. 3 ke Smlouvě č. 155210203 

OBJEDNÁVKA Č. 	 

podle článku 2.3.1 Smlouvy o všeobecné podpoře pro provozovatele letounu A 319-11 5CJ Č. 155210203 

Předmět: OPRAVA NEBO ÚDRŽBA  

Předmět Jednotlivé 
služby: 

Přesné stanovení předmětu opravy (přesné sériové číslo letounu nebo přesné sériové číslo částí 
letounu) 

Číslo motoru: Číslo trupu: Sériové číslo: 

Specifikace Jednotlivé 
služby: 

Přiklad specifikace: 
1. 	Na základě nabídkového listu č ... ze dne .„ proveďte úkony á I ...5, 7...10 atd. 

Seznam náhradních dílů 
poskytnutých 

Odběratelem podle 
Článku 5.3 Smlouvy*) 

Název Specifikace JEDNOTKY 
Počet 

jednotek 

Seznam Dílů, které 
budou vyměněny podle 
článku 5.4. Smlouvy*) 

Č. 
Název Spe 	kace JEDNOTKY 

Počet 
jednotek 

Oprava nebo údržba 
provedena v souladu si: 

Uveďte technickou dokumentaci pro op avii nebo část technické dokumentace pro opravu Části 
letounu 

Místo předání: Uveďte místo předání 

Místo pinění: 

Datum zahájení Jednotlivé služby *): 
Hodina / den / měsíc / rok 

Datum dokončení Jednotlivé služby *): 
Hodina / den / měsíc / rok 

Jménem Odběratele. 

Funkce, křestní jméno, příjmení 
(hůlkovým písmem) 

Datum a podpis 
Telefonní a faxové číslo: 

*) nevyplňujte u režimu Vysoké priority 
*$) nehodící se škrtněte 



Příloha Č. 4 ke Smlouvě Č. 155210203 

OBJEDNÁVKA Č. 	 

podle článku 2.3.2 Smlouvy o všeobecné podpoře pro provozovatele letounu A 319-115C] č. 155210203 

Předmět: DODÁVKA ZBOŽÍ 

Pořadové Číslo dílu 
č. příslušné 

Název položky Množství Odkaz na nabídkový list 
konzultace: 

Jednotky 
měření 

Počet 

Datum dokončení 
	 Hodina / den / měsíc/ rok 

(tj. den dodání zboží) 

Místo pinění: 

Jménem Odběratele. 

Funkce, křestní jméno, příjmení 
(hůlkovým písmem) 

Datum a podpis 
Telefonní a faxové číslo: 

- F- .: 



Příloha Č. 5 ke Smlouvě Č. 155210203 

OBJEDNÁVKA Č. 	 

podle článku 2.3.3 Smlouvy o všeobecné podpoře pro provozovatele letounu A 319-115CJ Č. 155210203 

Předmět: ŠKOLENÍ 

Odkaz na nabídkový list příslušné konzultace: 

Specifikace Jednotlivé 
Služby: 

Přesná specifikace požadovaného školení (počet hodin, účel školení, počet účastníků, 
program) 

Jmenný seznam 
účastníků: 

č. 
Funkce. titul, křestníjméno. přijmout Kontakt: 

Požadavky na kvalifikaci 
(atestaci) účastníků 

školení: 

Místo pinění (tj. místo konání školení) 

Datum zahájení *): 

Hodina / den / měsíc / rok 

Datum dokončení: 
Hodina / den / měsíc / rok 

Jménem Odběratele. 

Funkce, křestní jméno, příjmení 
(hůlkovým písmem) 

Datum a podpis 
Telefonní a faxové číslo: 

o rr. 



Příloha Č. 6 ke Smlouvě Č. 155210203 

OBJEDNÁVKA Č. 	 

podle článku 2.3.4 Smlouvy o všeobecné podpoře pro provozovatele letounu A 319-115CJ Č. 155210203 

Předmět: PRONÁJEM 

Odkaz na nabídkový list příslušné konzultace: 

Předmět pronájmu: Přesná specifikace 

Žádost Odběratelce 
montáž nebo demontáž 
předmětu pronájmu: 

Montáž:*) Demontáž:") 

ANO*) NE") ANO") NE") 

Montáž/demontáž bude provedena na předmětu částečného pinění 

Místo pinění: 

Den doručení Odběrateli 
(tj. datum zahájení Jednotlivé služby) 

Hodina /den / měsíc / rok 

Den ukončení pronájmu 
(tj. datum ukončení Jednotlivé služby) 

Hodina / den / měsíc / rok 

Jménem Odběratele. 

Funkce, křestní jméno, příjmení 
(hůlkovým písmem) 

Datum a podpis 
Telefonní a faxové číslo 

nehodicí se škrtněte 

G 



Příloha Č. 7 ke Smlouvě Č. 155210203 

OBJEDNÁVKA Č. 	 

podle článku 2.3.5 Smlouvy o všeobecné podpoře pro provozovatele leliněnu A 319-115CJ č. 155210203 

Předmět: ANALÝZY 

Odkaz na nabídkový list příslušné konzultace: 

Specifikace Jednotlivé 
služby: 

Příklad specifikace: 
I. 	Analýza zastavěné plochy 
2. 	Objednáváme analýzu motorového oleje 

Datum dokončení: 

Hodina / den / měsíc / rok 

Jménem Odběratele. 

Funkce, křestní jméno, příjmení 
(hůlkovým písmem) 

Datum a podpis 
Telefonní a faxové číslo: 
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Příloha Č. 8 ke Smlouvě Č. 155210203 

PŘÍLOHA 8.A.2  

PODMÍNKY PRO STANDARDIZOVANÉ JEDNOTLIVÉ SLUŽBY 

Bude-li to nutné, tyto služby objedná Odběratel a budou poskytovány výhradně Dodavatelem 
jednotlivě po dobu trvání Smlouvy o všeobecné podpoře podle obchodních podmínek stanovených 
v Příloze 8.A.1 (Seznam cen za Standardizované Individuální Služby). 

1. Podmínky pro služby související $ opravami a údržbou podle článku 2.3.1 

Opravy a údržbu součástek letounů bude prováděna na základě požadavků odběratele následujícím 
způsobem: 
• Opravy a generální opravy součástek podle Příručky o údržbě součástek pro plánované 

a neplánované případy, 
, 	Výměna Součástek, pokud by jejich oprava byla neekonomická (BER), 

Tato služba zahrnuje součástky, které jsou uvedeny Příloze 8.0 (Seznam součástek krytých 
přístupem do fondu náhradních dílů). 

Opravu těchto součástek objedná Odběratel přímo u Dodavatele, bez předběžné konzultace. Ceny 
za opravy součástek uvedené v příloze 8.C, jsou cenami nejvýše přípustnými. Paušální platby 
uvedené v příloze 8.B.1 jsou platby za přednostní přístup do fondu náhradních dílů. 

Tyto náklady zahrnují náklady na dopravu z Hlavní základny a na ni. Náklady na dopravu zína jiné 
místo budou považovány za dodatečné náklady. 

Pro každý jednotlivý případ bude příslušná Úroveň Opravy přesahující paušální platby určena 
během Dílenské Opravy (Shop Repair), a to na základě předběžné konzultace: 

V případě neekonomické opravy (BER): 
Pokud odběratel vyhodnotí, že součástka je neopravitelná, vystaví novou objednávku na dodání 
nové součástky. 

Sazby za doprovodné práce v souvislosti se součástkami 

Jakékoli doprovodné činnosti související se součástkami, na které se nevztahují dojednané ceny 
(v angličtině: forfeit prices), budou objednány v rámci postupu Předběžné konzultace na základě 
základních podmínek uvedených v Příloze 8.A.1 

Tyto činnosti se vztahují na: 
• Povinné modifikace 
• Nepovinné nebo doporučené Servisní Bulletiny služeb včetně: 

o Modifikací jejichž účelem je zvýšení / zlepšení spolehlivosti 
o Nepovinné Servisní Bulletiny a modifikace, které jsou provedeny z iniciativy Odběratele 
o Jakékoli jiné modifikace mimo výše uvedené, které jsou požadovány Odběratelem 

Opravy hlavních součástí (Podvozek letadla, Motor, APU a Gondola) budou také objednány 
v rámci procesů Předběžných konzultací na základě podmínek uvedených v Příloze 8.A.I 

1 



Pčilona Č. 88.1 ke smlouvě Č 155210203 

Počet 
letových 

Jednotlivé dotčené služby Zvýšení 
ceny 

do 1000 veškeré 0% 
000> 
1100  

Přístup k fondu náltradnich dilů 
Následné technická služby i- 10% 

1100> 
1200 

Přístup k fondu náltradnIch dílů 
Následné technické služby 4 00% 

vlecnež 
1200 

PrIslup k fondu nábradnich dilú 
Následné lechnickeslo2bv  

o Fr. 
8.111.1 Paušalni platba Strana 4 



Příloha Č. 8 ke Smlouvě Č. 155210203 

Příloha 8.B.2 

PODMÍNKY PRO SLUŽBY URAŽENÉ PAUŠÁLNÍMI PLATBAMI 

Tyto služby se týkají výhradně údržby letounu, motorů a součástek. Jsou zahrnuty jako samostatný 
balíček ve Smlouvě o všeobecné podpoře, jsou hrazeny měsíčními paušálními platbami 
a opakovaně poskytovány Dodavatelem po dobu trvání Smlouvy v souladu s obchodními 
podmínkami definovanými v Příloze 8.B.1 (Přehled cen pro paušální platby). 

1. Podmínky pro služby související s Pronájmem (Přístup k fondu náhradních dílů) podle 
článku 2.3.4 

Dodavatel bude dodávat součástky prostřednictvím přístupu k fondu náhradních dílů a podle 
potřeby pro provozní údržbu na Hlavní základně nebo v jiných mezinárodních destinacích, dále pro 
kontroly typu A, kontroly typu C a důkladné kontroly. 

Tato služba pokrývá součástky uvedené v Příloze 8.0 (Seznam součástek krytých přístupem 
k fondu náhradních dílů) a zahrnuje následující náklady: 

Zaručený přístup k fondu náhradních dílů 
Opravu 

- Certifikaci 
Dopravu z Hlavní základny a na ni (s výjimkou motoru) 
Poplatky za Pronájem (s výjimkou pronájmu motoru) 

Náklady na přístup k fondu náhradních dílů v období platnosti záruky pokrývají následující služby: 
- Dodávky součástek a jejich přeprava z Hlavní základny a na ni pro případy údržby, kdy nebyly 

shledány žádné vady („Nof Fmdt Found"), 
- Dodávky součástek a jejich přeprava z Hlavní základny a na ni v případě, že jejich poškození 

bylo zapříčiněno Odběratelem, 
- Dodávky součástek a jejich přeprava z Hlavní základny a na ni pro účely plánované údržby 

podle Manuálu pro údržbu součástek (Component Maintenance Manual). 

Součástka doručená z fondu náhradních dílů bude nová nebo provozuschopná a kompatibilní 
s technickou konfigurací Letounu. V případě, že Odběratel bude muset z letounu demontovat 
jakékoli Součástky, které nejsou pokryty ze zásob Hlavní základny, vystaví Dodavateli Objednávku 
na jejich výměnu. Demontovaná součástka bude zaslána Dodavateli k opravě. 

Dodavatel předá součástky nejdéle do 96 hodin, počítáno ode dne a hodiny prokazatelného 
potvrzení Objednávky Dodavatelem do dne a hodiny předání součástky na Hlavní základně. 

Po opravě bude součástka dodaná z fondu náhradních dílů z letounu demontována a nahrazena 
součástkou, která byla původně na letounu namontována, nebo novou součástkou. 

Odběratel zajistí, aby neprovozuschopná součástka byla dostupná na Hlavní základně do deseti (10) 
dnů od doručení odpovídající provozuschopné součástky na Hlavní základnu. Pokud odběratel 
vyhodnotí, že součástka je neopravitelná (v případě BER), vystaví novou objednávku na dodání 
nové součástky. 
Odběratel zajistí, aby součástka, která má být vrácena do fondu náhradních dílů, byla na Hlavní 
základně dostupná nejpozději do deseti (10) dnů ode dne dodání opravené nebo nové součástky. Ve 
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specifických případech (např. chybí spotřební materiál na zprovoznění, nejsou podmínky k výměně) 
lze tuto dobu po dohodě bezplatně prodloužit. 

2. Podmínky pro služby související se službami Následné technické podpory podle 
článku 2.3.6 

a. Následná technická podpora 

Tato činnost zahrnuje: 
Průběžnou kontrolu dokumentace výrobce letadla, výrobce motorů a dodavatelů, zejména 
Servisních Bulletinu a Service Information Letter (SIL) 

- Analýzu této dokumentace pro stanovení potřebného rozsahu aplikace pro letku Odběratele 
a v případě potřeby vydání doporučení, 

- Kontrolování požadavků Úřadu pro civilní letectví (týkající se draku letounu, motoru 
a součástek), určení jejich rozsahu vzhledem k letce Odběratele a v případě potřeby, vydání 
doporučení, 
V případě potřeby upozornění na pravidla a postupy. 

b. Sledování spolehlivosti 

Tato činnost zahrnuje: 
Shromažďování dat, jejich analýzu a vypracování zprávy pro určení spolehlivosti 
a výkonových parametrů draku letounu, motoru a Dílk 
v případě potřeby vydání doporučení pro zvýšení spolehlivosti a výkonových parametrů, 
např. úpravy letounu /Dílu, aktualizace programu údržby, 
Pravidelné schůzky s Odběratelem za účelem prověrky údajů o spolehlivosti, prověrku údajů 
za období šesti (6) měsíců. 

Pro zaručení spolehlivosti je nezbytné dodržovat následující plán: 
- Čtvrtletní zpráva o spolehlivosti: představuje veškeré povinné provozní údaje a údaje o 

spolehlivosti. 
- 	Výroční zpráva o spolehlivosti: s cílem rozvíjet technické sledování a doporučení. 

c. Služby podpory pro řešení problémů 

Tato činnost zahrnuje veškeré služby podpory údržby a podpory pro řešení problémů, zejména: 
Asistenční službu pro řešení problémů dostupnou 24 hodin denně a 365 dní v roce 
prostřednictvím bezplatné telefonické asistenční služby a e-mailové adresy. 
Koordinace technické podpory (na základě výzvy) pro všechny kapitoly ATA, a 
Řešení oprav v případě vad, které přesahují limity stanovené v Manuálu pro strukturální 
opravy (Structure Repair Manual) a v Manuálu pro údržbu letounu (Altera)? Maintenance 
Manual). 

d. Zástupce společnosti dodavatele ve funkci Regional Customer Support 
Representative 

Tato činnost zahrnuje nevýhradní přístup k zástupci společnosti dodavatele ve funkci Regional 
Customer Support Representative, který působí jako poradce ohledně služeb týkajících se údržby, 
kontrol, nároků ze záruky, vyřazování, používání technických dokumentů a řešení problémů. 
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e. 	Zvláštní součinnost společnosti dodavatele 

Tato činnost zahrnuje nevýhradní přístup k zástupci společnosti dodavatele ve funkci Total Support 

Package Delivery Director, který působí jako kontaktní osoba Odběratele. Jeho odpovědnost bude 
zahrnovat správu Smlouvy a související služby, podporu Odběratele ve vztahu ke všem 
potenciálním subjektům přidružených v rámci Smlouvy. Zajistí, aby služby poskytované Odběrateli 
odpovídaly jeho potřebám a byly v souladu se Smlouvou. V případě výzvy objednatelem 
k součinnosti, dodavatel zaručí přístup této osoby nejpozději do 12 hodin od podání výzvy. 

f 	Místní spolupráce & partnerská společnost 

Tato činnost zahrnuje nevýhradní přístup ke společnosti, která je partnerem společnosti dodavatele, 
se sídlem v Praze, která zajistí místní logistiku a místní správu Smlouvy a bude působit jako místní 
spolupracovník. Její role bude také zahrnovat usnadnění komunikace a spolupráce mezi 
Odběratelem a společností dodavatele nebo dodavateli společnosti dodavatele pro zjednodušení 
každodenní provozní činnosti Odběratele. 

3. Podmínky pro služby související s Udržováním aktualizace softwaru letounu podle 
článku 2.3.6 

Dodavatel zajistí pravidelné aktualizace následujícího softwaru (jak je uvedeno v Příloze 1): 

a. Airman 
b. LPC (Less Paper Cockpit) 
c. PEP (Performance Engineering Program) 

4. Podmínky pro služby související s poskytováním aktualizované technické dokumentace 
pro servis letounu podle článku 2.3.6 

Dodavatel zajistí pravidelné aktualizace následující technické dokumentace (jak je uvedeno 
v Příloze 1): 

a. Podpora pro udržování technických údajů (Technical data maintenance support). 

b. Provozní podpora technických údajů (Technical data operation support). 

5. Podmínky pro služby související s poskytováním aktualizované technické dokumentace 
pro motory CFM 56-5B7 podle článku 2.3.7 

Dodavatel zajistí pravidelné aktualizace technické dokumentace pro motory CFM 56-5B7, které 
budou poskytovány na základě vyžádáni 
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PŘÍLOHA 8.E 

PODMÍNKY PRO NÁHRADNÍ MOTOR 

Preambule 
Pronájem pohonné jednotky používané na letounech Airbus A 319-1156CJ není zahrnuty 
do přístupu k fondu náhradních motorů pro paušální platby. V případě nutnosti bude 
požadavek na pronájem motoru řešen v souladu s přílohou 8.A.2 na základě předběžné 
konzultace. 

	

1.1 	Definice 

Nájemce: znamená Ministerstvo obrany České republiky 
Pronajímatel/ Hlavní Pronajímatel: znamená vlastník Motoru 

	

1.2 	Nakládání s motorem 

Nájemce bude nakládat s Motorem a provozovat Motor řádným způsobem pro nakládání 
s leteckou technikou a v souladu se schválenými provozními manuály a popřípadě dodatečnými 
požadavky na údržbu Pronajímatele/Hlavního Pronajímatele. 

Nájemce nezmění stav modifikace Motoru bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. 

Motor bude provozován pouze s olejem Mobil Jet Oji 2 

Nájemce bude shromažďovat Údaje z řídící jednotky motoru (ECM) (včetně záznamů 
o startech) během celé provozní doby Motoru. 

Nájemce bude skladovat Motor v souladu s předpisy výrobce Motoru. 

	

1.3 	Provozní údržba/ Údržba mimo letoun G,Off-Wingi Provozní náklady 

Nájemce je odpovědný a ponese náklady vzniklé v souvislosti s veškerou požadovanou nebo 
provedenou provozní údržbou do Konečného dne pronájmu nebo Navrácení, podle toho který 
nastane později. 
Nájemce nebude oprávněn k provedení jakékoli Údržby mimo letoun („ of-wing" 

maintenance), která je požadovaná během tohoto období nebo demontáži Motoru, ať částečné, 
nebo úpiné. Tyto údržbové nebo opravárenské služby budou výhradně prováděny nebo sjednány 
Pronajímatelem. Nájemce ovšem ponese všechny náklady na tyto údržbářské nebo opravárenské 
služby. 

K zamezení pochybností, závazek Nájemce uhradit sjednané poplatky za pronájem nebude 
ovlivněn prováděním takových údržbářských nebo opravárenských služeb. 
Nájemce také uhradí všechny náklady související s vlastnictvím, provozem nebo používáním 
motoru, což bude zahrnovat, ale nebude omezeno na, všechny poplatky za přistání, další veřejné 
poplatky a daně, pojistné, provozní výdaje. 

	

1.4 	Výměna dílů během Doby nájmu 
Pokud je zapotřebí vyměnit Součástí Motoru během Doby nájmu, Nájemce to bezodkladně 
oznámí Pronajímateli faxem nebo e-mailem, a uvede čísla součástí a výrobní čísla instalovaných 
a demontovaných Součástí, včetně letových hodin a letových cyklů a také letových hodin 
Motoru a letových cyklů motoru ke dni demontáže. 
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Nájemce vymění demontované Součástky v souladu se Smlouvou. 

Pronajímatel bude, po obdržení výše uvedených informací a dalších informací, které může 
důvodně požadovat, oprávněn vybrat na základě písemného oznámení adresovaného Nájemci: 

(a) zda odstraněna Součást bude znovu instalována do Motoru po Navrácení Motoru 
nebo 

(b) zda instalovaná náhradní Součást bude vyměněna za odstraněnou Součást na principu 
součást za součást (onefor-one basis), přičemž v takovém případě převod vlastnického 
práva příslušné druhé strany k instalované a odstraněné Součásti nastane po zaslání 
písemného oznámení Pronajímatele Nájemci. V případě, že se Pronajímatel rozhodne 
postupovat na základě tohoto principu, instalovaná náhradní Součást bude provozuschopná 
v okamžiku instalace, včetně Štítku Provozuschopnosti, a bude 
(i) přinejmenším v dobrém provozním stavu a bude mít přinejmenším stejnou hodnotu, 

užitnost a stejnou nebo novější úpravu, číslo součásti a životnost jako odstraněna 
Součást nebo jako Součást dodaná s Motorem při Dodání podle toho, která varianta 
budou lepší. Zejména pro Součásti s omezenou životností a vyměnitelné jednotky 
liniové stanice, bude Nájemcem poskytnuta dokumentace životnosti (back-to-birth 
documentation) (včetně celkové doby, celkových cyklů, doby od generální opravy, cyklů 
od generální opravy) a Štítek Provozuschopnosti; a 

(ii) bez jakýchkoli zástavních práv a bude součástí tohoto Motoru a podléhat všem 
podmínkám a ustanovením této Smlouvy. 

	

1.5 	Provozní údaje 

Nejpozději do sedmi (7) Pracovních dní každého kalendářního měsíce a na konec v den 
Navrácení, Nájemce písemné oznámí Pronajímateli letové hodiny motoru a letové cykly Motoru 
za příslušný předcházející měsíc. 
Pokud Nájemce nedodrží tuto informační povinnost, Pronajímatel bude mít právo učinit odhad 
letových hodin motoru a letových cyklů Motoru a vystavit příslušnou fakturu. 
Pronajímatel bude dále oprávněn, ale nebude zavázán, vystavit další fakturu pro účely 
vyrovnání po oznámení skutečných letových hodin Motoru a letových cyklů Motoru. 

	

1.6 	Změny a úpravy 

Nájemce neprovede žádné změny, úpravy, adaptace či nenahradí díl dílem jiného výrobce nebo 
nezmění typ dílu vzhledem k Motoru bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. 
Pokud jakákoli taková změna, úprava, pozměnění nebo náhrada je písemně schválena 
Pronajímatelem, Nájemce vrátí Motor do původního stavu při dodání před Navracením 
Pronajímateli, pokud Pronajímatel písemně neschválí jiný postup. 

Pokud je zapotřebí, aby byla provedena jakákoli změna, úprava, pozměnění nebo náhrada 
během Doby nájmu na základě jakékoli Směrnice pro Letovou způsobilost (Ainvothiness 
Directive, AD), kterou vydá Úřad pro letectví, nebo na základě závazného servisního bulletinu, 
vydaného výrobcem, Pronajímatel provede takové změny, úpravy, pozměnění nebo náhradu na 
náklady Nájemce, které budou omezeny na částku 10.000,- USD při každém výskytu. Pokud 
částka přesáhne výši 10.000,- USD Nájemce je povinen Pronajímateli uhradit částku 10.000,-
USD + příspěvek (přičemž tento příspěvek bude vypočten jako: (náklady Pronajímatele-
(minus) 10.000,- USD)*(krát) zbývající doba nájmu v měsících/doba nájmu v měsících). Po 
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dobu, kdy bude motor svěšen a budou prováděny výše zmíněné změny, úpravy, pozměnění, 
nebo náhrady, nebude poskytována žádná sleva z denního poplatku (Daily Fee). 

Nájemce zapracuje všechny servisní bulletiny, které jsou závazné pro zapracování ze strany 
Úřadu pro letectví, toto zapracování bude provedeno v rámci termínovaných činností do doby, 
která je určena v těchto servisních bulletinech nebo do doby určené Úřadem pro letectví na 
náklady Nájemce, které budou omezeny na částku 10.000,- USD při každém výskytu. Pokud 
částka přesáhne výši 10.000,- USD je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli částku 10.000,-
USD + příspěvek (přičemž tento příspěvek bude vypočten jako: (náklady Pronajímatele-(mínus) 
10.000.- USD)*(krát) zbývající doba nájmu v měsících/doba nájmu v měsících). Po dobu, kdy 
bude motor svěšen a budou prováděny výše zmíněné změny, úpravy, pozměnění, nebo náhrady, 
nebude poskytována žádná sleva z denního poplatku (Daily Fee). 

1.7 	Navrácení 

1.7.1 Kontrola zamčeného maximálního výkonu, Dlouhodobá konzervace a záznamy 
o startech ze zařízení ECM ze strany Nájemce 
Před svěšením Motoru z Letounu a Navrácením Nájemce: 
(a) provede zkoušku zaručeného maximálního výkonu podle AMM 71.00.00 a zaznamená údaje 
do dokumentů, které budou předány Pronajímateli při Navrácení Motoru; a 
(b) provede úpinou dlouhodobou konzervaci palivového a olejového systému Motoru podle 
AMM 72.00.00 (30-365 dní). 

1.7.2 Navrácení 

Navrácení Motoru Pronajímateli bude provedeno před Konečným dnem pronájmu, nebo při 
ukončení této Smlouvy. Motoru bude navrácen bez zatížení zástavními právy, ve stejném stavu 
jako při dodání, pokud není v této Smlouvě sjednáno jinak a s běžným opotřebením 
a poškozením odpovídajícím řádnému provozu Motoru, a 
(a) v provozuschopném stavu při svěšení, provozuschopný stav při demontáži znamená: 
(i) motor uspokojivě spinil zkoušku zaručeného výkonu a byl zakonzervován v souladu 
s článkem 9.1; a 
(ii) nebyly žádné potíže při provozu Ĺ. on-wing"), jako například, nikoli však pouze, opakované 
kontroly; a 
(iii) stav Motoru při svěšení dovoluje vydání známky provozuschopnosti (EASA Fonn 1 a/nebo 
podvojné vydání (Dual Release) EASA Form 1 a FAA Forrn 8130-3); a 
(b) ze strany Nájemce byly spiněny požadavky dle Listu pro navrácení pronajatého Motoru 
(LEASE ENGINE REDELIVERY SHEE7). 

K zamezení pochybností, následující případy se jakkoliv nepovažují za běžné opotřebení 
a poškození pro účely podle této Smlouvy: poškození cizím předmětem nebo předmětem, který 
je součástí Motoru, poškození při nehodě nebo jakékoli události, na kterou se vztahuje pojištění 
Nájemce, které je požadované podle této Smlouvy (i v případě, že skutečná výše škody 
přesahuje pojistné krytí), poškození způsobené nedbalosti Nájemce, použití nesprávným 
způsobem; nevhodné použití, nesprávný provoz, nesprávná údržba nebo nesprávné nakládání 
s Motorem, a také jakékoli změny nebo úpravy motoru. 
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1.7.3 Kontrola při skončení pronájmu ze strany Pronajímatele 

Po Navrácení Motoru Pronajímatel provede na náklady Nájemce kontrolu při ukončení 
pronájmu, včetně kontroly typu C (C-Check) v souladu se standardy Pronajímatele/Hlavního 
Pronajímatele, inventuru dílů/příslušenství/inventuru součástek, úpinou boroskopickou video 
kontrolu (Všechny stupně) a také běh na motorové zkušebně k ověření piného výkonu. 

Pokud není Motor navrácen ve stavu dle článků 1.7.1 a 1.7.2, Pronajímatel uvede Motor 
do takového stavu na náklady Nájemce, přičemž se Pronajímatel bude snažit, aby realizoval 
veškeré potřebné kroky k uvedení Motoru do takového stavu v co nejkratší přiměřené době. 
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