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Dodací podmínky letecko-zemědělských prací.
Firma Air Jihlava – service s.r.o. (dále AJS) zajišťuje letecko-zemědělské práce (dále LZP) jako službu pro zemědělství,
lesní a vodní hospodářství. Službu pro odběratele zajišťuje ze sídla firmy na Letišti Jihlava a z jednotlivých stanic a polních
letišť pro letecké práce v zemědělství a to i ve spolupráci s dalšími subjekty.
1. Letecké práce lze objednat obchodní smlouvou, celoroční objednávkou nebo jednorázovou (krátkodobou)
objednávkou.
2. AJS svým odběratelům letecko zemědělských prací nabízí:
a) Poskytnutí slevy 3% v případě, že zákazník uhradí před zahájením prací zálohově částku ve výši 50%
z objednaného objemu prací.
b) Poskytnutí slevy 3% na práce, které překročí roční objem objednávek 80 tis. Kč.
c) Poskytnutí slevy 5% na práce, které překročí roční objem objednávek 150 tis. Kč.
Slevy pod bodem b) nebo c) se v případě zálohové platby přičtou k slevě dle bodu a).
Objemem objednávek (prací) se rozumí částka za práce bez přeletů a bez započítané slevy.

d)
e)
f)
g)

Leteckou rekognoskaci porostů a pozemků.
Rekognoskaci terénu a prací provedených dříve vč. fotografování.
Využití dalšího leteckého parku k obchodní činnosti. Nabízí zajištění snímkování, firemní lety atd.
Zpracování a vyřízení žádostí a povolení příslušných orgánů pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin a to buď
formou plánu leteckých aplikací, nebo v odůvodněných případech formou jednorázové žádosti.

3. AJS účtuje přelety letadel ze stanice LZP na pracovní plochu odběratele a zpět ve výrazně nižší ceně, než je produktivní
hodinová sazba pro použitý typ letadla. Tyto přelety neúčtujeme zákazníkům s objemem prací nad 150 tis. Kč za rok.
4. AJS neúčtuje přelety letadel z pracovní plochy na stanici LZP a zpět v případě technické závady letadla nebo nutného
doplnění leteckých pohonných hmot.
5. AJS
a)
b)
c)

jako dodavatel zodpovídá za škody:
Způsobené špatnou funkcí aplikačního zařízení.
Způsobené jiným dávkováním aplikované látky na hektar než žádal odběratel.
Způsobené leteckou aplikací látek na jiná místa než prokazatelně určil odběratel.

6. Povinnosti AJS:
a) Upozornit při poruše letadla nebo při nepříznivých povětrnostních podmínkách na tuto skutečnost odběratele
prací a dohodnout s ním náhradní termín provedení prací.
b) V případě závažné poruchy letadla zajistit pokračování prací do 24 hodin, jestliže to umožní meteorologické
podmínky.
c) Určit vzdálenost bezpečné aplikace od míst, jež nesmí být z jakýchkoliv důvodů zasažena.
d) V plném rozsahu využívat příznivých meteorologických podmínek k ucelenému provedení prací pro zákazníka.
e) Dodržovat hygienické a meteorologické limity v souladu s provozní příručkou AJS.
f) Oznámit neprodleně odběrateli ukončení prací včetně neošetřených pásů a pozemků pro LZP nevhodných.
g) Stanovit způsob ošetření v souladu s metodikou LZP.
7. Práva odběratele:
a) Odběratel dává pokyny pro ošetření ploch v souladu s metodikou pro ochranu rostlin.
b) Odběratel má právo dohlížet po dobu vykonávání LZP na jejich provádění a upozorňovat na nedostatky, které je
třeba opravit.
c) Odběratel je oprávněn rozmístit na ošetřovaných plochách kontrolní terče. To neplatí, pokud jsou tyto plochy
pilotem označeny jako nevhodné pro leteckou aplikaci a jsou ošetřeny na přání odběratele.
d) Odběratel potvrzuje rozsah vykonaných prací po jejich skončení ve výkazu práce pilota letadla.
8. Od odběratele požadujeme:
a) Odevzdání aktuální zemědělské mapy se zakreslením požadovaných údajů dle bodu 13 a v případě nejasností
zajištění pozemní rekognoskace ploch určených k aplikaci.
b) Provádění nakládky do letadla vlastní mechanizací a pomůckami vyhovujícími ČSN dle pokynů zástupce AJS. To
neplatí, pokud je toto sjednáno s AJS jako součást komplexní služby.
c) Zajištění odborné způsobilosti pracovníků určených pro nakládku a přítomnost držitele osvědčení II. nebo III.
třídy pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin při jejich aplikaci pro odběratele.

d) V případě schválené aplikace přípravků na ochranu rostlin kontaktovat podle požadavků schválení dotčené obce,
informovat je požadovaným způsobem a případně zajišťovat svými pracovníky upozornění osob nacházejících se
v blízkosti aplikace.
e) Dodání přiměřeného množství vody pro hygienické účely na pracovní plochu a zajištění dosažitelného
hygienického zařízení pro očistu posádky a obsluhujícího personálu při případné aplikaci nebezpečných látek.
f) Výběr a údržbu letiště dle dohody s pilotem, jenž je zodpovědný za dodržení leteckých předpisů a provozní
příručky AJS.
g) Zabezpečení bezplatné ostrahy letadla v době přestávky na stravu posádky a ostrahu např. v případě poruchy.
h) Zabezpečení vlastní aplikované látky (hnojivo, postřik apod.) po celou dobu provádění leteckých prací.
i) Zajistit vhodné místo pro sanaci letadla.
j) Zajistit odvoz posádky na stravu v době bezpečnostní přestávky, není-li strava poskytnuta na pracovní ploše.
k) Úhradu škody způsobené na letecké technice dodavatele nevhodnou nakládací technikou, technologií nakládky či
nedbalosti obsluhy nebo strážní služby
9. Dodavatel nezodpovídá:
a) Za škody způsobené stanovením nesprávné dávky aplikované látky, nevyhovující kvalitou aplikované látky a
nevyhovujícím druhem aplikované látky.
b) Za škody způsobené nesprávným termínem aplikace látek.
10. Zamezení vzniku škody:
a) Dodavatel je povinen při aplikaci dodržovat hygienické normy, zásady a předpisy obsažené v provozní příručce
AJS. Příručku má k dispozici mechanik letadla.
b) Odběratel je povinen vybírat pozemky pro LZP a přípravek tak, aby s ohledem na terénní a povětrnostní
podmínky nebyla zasažena především:
- cizí státní území, lidé, zvířata a intravilány obcí
- jiné porosty a plodiny citlivé na použitý přípravek
- plodiny s časem sběru v ochranné lhůtě přípravku
- chráněná území ve smyslu seznamu chráněných území ČR
- stanoviště včelstev a kvetoucí a entonifilní porost, jak je uvedeno v příslušných normách
- vodní zdroje, recipienty povrchových vod a zdroje podzemních vod, pásma hyg. ochranných zdrojů vod dle
příslušných předpisů vč. ochranných pásem zdrojů vod minerálních a stolních.
11. Reklamace
a) Odběratel je oprávněn u dodavatele písemně reklamovat vady jakosti LZP. Musí tak učinit neprodleně, nejdéle do
15 dnů u závad zřejmých ihned. U ostatních závad do skončení vegetačního období plodin na ošetřeném
pozemku. Při nedodržení těchto zásad nemůže dodavatel na reklamaci brát zřetel.
b) Dodavatel je povinen do 15 dnů po obdržení reklamace podat odběrateli zprávu a stanovisko k reklamaci vč.
návrhu opatření k odstranění závad.
12. Společná ustanovení:
a) Pohyb technických prostředků na pracovní ploše je při letecké činnosti zakázán.
b) Aplikovat lze pouze látky povolené pro LZP.
c) Za bezpečnost svých pracovníků na pracovní ploše v blízkosti letadla zodpovídá odběratel.
d) Za bezpečnost leteckého provozu je zodpovědný pilot.
e) O provozních a obchodních věcech je oprávněn jednat jako zástupce AJS pilot letadla.
13. Mapa pro LZP musí obsahovat následující údaje ve stavu platném ke dni aplikace:
a) vyznačené ošetřované pozemky včetně uvedené výměry a aplikované dávky
b) elektrická vedení, rekreační osady, chráněná území, rezervace
c) ochranná pásma vodních zdrojů, vodní toky, plochy
d) náležitosti dle vyhlášky o ochraně včel

V Jihlavě dne 12.1.2018

Ing. Zdeněk Kölbl
jednatel firmy

