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1. ROZSAH PLATNOSTI, OBJEDNÁVKY, DEFINICE  
 

1.1. Tyto všeobecné nákupní podmínky ("Podmínky") 
se vztahují na nákup zboží a materiálu včetně částí 

nebo součástí stanovených  požadavkem zákazníka 
pro použití v leteckém průmyslu a kosmonautice a 

také dalšího dodávaného zboží vyplývajícího ze 
služeb ("Zboží") a (i) jakýchkoli služeb ("Služby") 

firmou Primapol-Metal-Spot s.r.o. („Společnost“).  

1.2. Tyto Podmínky se vztahují na veškeré současné 

a budoucí obchodní vztahy týkající se nákupu Zboží 
a Služeb pro použití v letectví a kosmonautice  

Společností i když to není explicitně vyjádřeno. 
Standardní podmínky Dodavatele se neuplatňují, 

pokud s nimi Společnost nevyjádří svůj výslovný 
písemný souhlas. Podmínky se uplatní rovněž tehdy, 

jestliže Společnost,  vědoma si rozporných nebo 
odlišných podmínek Dodavatele, přijme Zboží nebo 

Služby bez výhrad.  

1.3. "Objednávka" znamená žádost (v jakékoli 

podobě) Dodavateli o dodávku Zboží nebo Služeb, a 
jakékoli Specifikace a jiné přílohy k ní, o které se 

vždy předpokládá, že zahrnuje Podmínky. Podmínky 
doplňují Objednávku; v případě, kdy vznikne rozpor 

mezi Objednávkou a Podmínkami, mají přednost 

podmínky uvedené v Objednávce.   

1.4. Jakákoli Objednávka potvrzená Dodavatelem 
bez výhrad nebo úprav během převzetí, Objednávka 

potvrzená Dodavatelem s výhradou nebo úpravou 
nebo potvrzená tak, že potvrzení obdržela Společnost 

po zvyklé lhůtě převzetí, ale schválená Společností (v 
jakékoli formě), nebo  jiná dohoda mezi Dodavatelem 

a Společností vztahující se k těmto Podmínkám, 
představují „Smlouvu“. Jakékoli specifikace Zboží 

a/nebo Služeb obsažené nebo začleněné do Smlouvy 
odkazem, nebo jakékoli jiné specifikace dohodnuté 

písemně mezi Společností a Dodavatelem jsou 

označované jako „Specifikace“.  

 

2. DODÁVKA ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB  
 

2.1. Kvalita a včasnost  má pro splnění Smlouvy 
Dodavatelem zásadní význam. Bez ohledu na 

jakákoli jiná práva, která mohou pro Společnost 
vyplývat ze Smlouvy, nebo na jakékoli jiné právní 

důvody, musí Dodavatel bezodkladně písemně 

informovat Společnost, pokud se vyskytly okolnosti, 
které naznačují, že nebude splněna lhůta dodání 

Zboží nebo vykonání Služeb.  

2.2. Při každé dodávce Zboží odpovídá Dodavatel za 

zajištění soustavného dodržování veškeré legislativy 
a nařízení, vztahujících se k přepravě a dodávkám 

takového Zboží zejména s ohledem na skutečnost, že 

se jedná o Zboží určené pro letectví a kosmonautiku. 

2.3. Každá dodávka Zboží musí zahrnovat 

dokumenty obsahující přinejmenším následující 
informace a jakékoli další informace, které 

Společnost požaduje: číslo objednávky, popis Zboží,  

 

 

Dodací normy, jméno dodavatele, měrná jednotka 
určující objem, množství nebo počet, a místo určení 

dodávky Zboží.  

2.4. Veškeré Zboží musí být zabaleno  bezpečně, aby 

se zabránilo jeho poškození během nakládání, 
přepravy a vyložení, a v souladu se specifikacemi 

balení, jak je případně Společnost  uvedla 
Dodavateli. Dodavatel je povinnen vhodně a zřetelně 

označit veškeré obaly, které obsahují křehký nebo 

jinak snadno poškoditelný materiál nebo obaly 
obsahují jinak specifikovaný materiál ( jako 

např.radioaktivita, toxicita  apod.) 
 

2.5. Kromě toho je Dodavatel povinen:  
2.5.1. Poskytnout Společnosti na její žádost 

dokumenty o původu zboží, prohlášení, dokumenty, 
výrobní a materiálové atesty a údaje vztahující se k 

obchodním požadavkům, a informovat Společnost, 
pokud ho o to požádá, podrobně a písemně o 

jakýchkoli možných omezeních exportu nebo 
schvalovacích povinnostech v zemi původu Zboží 

nebo Služeb nebo na místě jejich určení;  

2.5.2. Poskytnout veškeré podrobnosti vztahující se 
k veškerým okamžitým nebo dlouhodobým možným 

rizikům nebo ohrožením, která se pojí se Zbožím. 

2.5.3 Archivovat po dobu 25 let a na žádost 

Společnosti nebo  oprávněných dozorových orgánů 
nebo auditorských subjektů ověřujících letecké 

standardy poskytnout možnost bádání ve všech 
dokumentech týkajících se dodaného Zboží a 

obchodních případů Společnosti. 

 
3. POŽADAVKY NA KVALITU  

 
3.1. Dodavatel musí poskytnout Zboží nejvyšší 

kvality a v souladu s požadovanými zárukami.  
Dodavatel musí vyhovět příslušným zákonem 

předepsaným opatřením, požadavkům dobré 
průmyslové praxe a normám a musí vyvinout, 

vyrobit a přezkoušet Zboží, které má být dodáno, tak, 
aby bylo v souladu s těmito požadavky a s požadavky 

danými ve smlouvě.  

3.2. Pokud Dodavatel zjistí, že Zboží nebo Služby 
nevyhovují požadavkům na kvalitu a záruky 

Dodavatele a/nebo pokud má dodavatel oprávněné 
pochybnosti týkající se souladu Zboží a/nebo Služeb 

s těmito požadavky, pak o tom Dodavatel musí 
neprodleně písemně informovat Společnost a 

navrhnout další postup. 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
 
PRIMAPOL-METAL-SPOT, s.r.o., Jungmannova 23/11, 11000 Praha 1, registrace v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102923,  IČO:27187098 („Společnost“) vydavá jako přílohu obchodních 

smluv s dodavateli leteckých materiálů a tyto: 
 

                                     VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY PRO LETECKÉ MATERIÁLY  
                                                                          platné od 1.11.2018 

 
Strana: 2 

 
 

 

3.3. Společnost může přezkoumávat Zboží a/nebo 
Služby kdykoli před doručením nebo dokončením 

Zboží nebo Služeb na území Dodavatele nebo na 
kterémkoli jiném místě. Toto přezkoumání od 

Společnosti nezbavuje Dodavatele jeho odpovědnosti 
nebo povinností spojených se Zbožím a Službami a 

nezahrnuje v sobě souhlas a převzetí Zboží či Služeb 
Společností. Právo Společnosti na přezkoumání před 

dodáním nezbavuje Společnost práva odmítnout 

Zboží po dodání.  

3.4. Společnost  může požadovat certifikáty a údaje o 

místě původu surovin a dokumentaci o zkouškách 
materiálů a vybavení použitých při zajišťování zdrojů 

a výrobě Zboží včetně využití zdrojů lidských (otrocká 
práce). Dodavatel musí Společnosti tyto dokumenty 

poskytnout do pěti pracovních dní po obdržení 
takové žádosti.  

 
4. PŘEZKOUMÁNÍ A ZKOUŠKY  

 
4.1. Dodavatel musí dodat veškeré Zboží a Služby v 

souladu se Smlouvou a Specifikacemi. Společnost 
může kontrolovat a přezkoušet Zboží před jeho 

dodáním nebo po jeho obdržení. Jakákoli povinnost 
Společnosti podle platného práva přezkoumat Zboží 

nebo Služby nebo upozornit Dodavatele na jakékoli 
nedostatky v průběhu určitého období je tímto 

vyloučena v rozsahu, jaký zákon připouští. Pokud 
není možno vyloučit povinnost přezkoumání, uplatní 

se následující opatření: Společnost  je povinna pouze 
přezkoumat Zboží z hlediska jeho identity a množství 

a zjevných poškození vzniklých při přepravě, a 
Společnost musí informovat Dodavatele o jakýchkoli 

těchto nedostatcích během 30 dnů po dodání. 
 

 
5. ZÁRUKY A POVINNOSTI DODAVATELE  

 

5.1. Bez ohledu na jakékoli záruky plynoucí ze 
smlouvy nebo jakéhokoli právního důvodu ručí 

Dodavatel za to, že Zboží a jakékoli části nebo 
materiály použité při výrobě nebo provádění jakékoli 

práce vztahující se ke Zboží bude mít následující 
vlastnosti:  

5.1.1. Bude vhodné pro zamýšlený účel;  

5.1.2. Bude vhodné pro jakýkoli zvláštní účel, jak ho 

Společnost definovala Dodavateli;  

5.1.3. Bude ve všech ohledech vyhovovat 

Specifikacím a, v příslušných případech, jakýmkoli 
vzorkům; především budou váhy, míry, označení, 

popisy, slova, náležitosti, nebo popisky, pokud je to 
příslušné, které budou vyražené, vytištěné, nebo 

jinak připevněné ke Zboží nebo (včetně jakýchkoli 
potřebných označení země původu) nebo vztahující 

se k dodanému Zboží, pravdivé a správné a budou 
vyhovovat veškerým předpisům, nařízením a 

požadavkům v letectví a kosmonautice ;  

5.1.4. Bude prosté jakýchkoli závad, ať skrytých 

nebo jiných;  

 

 

5.1.5. Bude vyhovovat veškerým příslušným 
mezinárodním a místním zákonům a nařízením, 

vztahujícím se k výrobě, prodeji, balení, označení, 
bezpečnostním normám a použití Zboží, které jsou 

platné k datu dodání;  

5.1.6. Bude doplněno veškerými informacemi, 
výstrahami, instrukcemi a dokumentací, které se 

vztahují k používání skladování, provozování, 

spotřebě, přepravě a likvidaci tohoto Zboží;  

 
6. SUBDODAVATELÉ  
 

Dodavatel bude od svých subdodavatelů vyžadovat 

dodržování veškerých závazků vyplývajících ze smluv 
ze Společností, včetně udržení informací v tajnosti. 

Bez ohledu na jakýkoli souhlas poskytnutý 
Společností bude Dodavatel ručit vůči Společnosti za 

jakékoli chování či opomenutí svých subdodavatelů, 
jako by to bylo jeho vlastní počínání. Žádná 

subdodavatelská smlouva nezprošťuje Dodavatele 
závazků poskytnout Zboží nebo vykonat Služby nebo 

jakéhokoli jiného závazku ze Smlouvy.  
 

7. PRAVIDLA CHOVÁNÍ DODAVATELE  

 
7.1. Dodavateli je známo, že Společnost je 

dodavatelem materiálů a služeb do leteckého 
průmyslu a kosmonautiky a uplatňuje při svém 

konání požadavky stanovené leteckými standardy 
pro tuto oblast čínnosti.  Dodavatel musí vyhovět 

požadavkům Společnosti při uplatnění těchto 
leteckých standardů  a trvale zachovávat vysokou 

úroveň pozornosti na tuto skutečnost , jakož i 
podporovat nejvyšší možnou úroveň profesionální 

kompetence ve všech svých činnostech v tomto 
směru. S ohledem na to se nesmí Dodavatel při 

dodávkách Zboží a/nebo poskytování Služeb pro 
Společnost  dopustit žádné činnosti, která by 

představovala porušení těchto standardů.  
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