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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ VÝCVIKU  
  

 
Czech Aviation Training Centre s.r.o. (dále jen CATC) se sídlem K Letišti 934/2, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, Česká republika, je společností 
specializující se na Výcvik a školení pilotů, palubních průvodčích, technického a dalšího personálu civilního letectví a prodávající Výcvikové hodiny 
na svých Výcvikových zařízeních ve své Výcvikové bázi nebo na jiných se Zákazníkem dohodnutých místech. 
 
Předkládané Všeobecné podmínky pro provádění Výcviku (“‘Všeobecné podmínky”’) upravují vztahy mezi Zákazníkem a CATC, případně mezi jejich 
zaměstnanci, zástupci, agenty, subdodavateli a dalšími zainteresovanými osobami. Všeobecné podmínky jsou součástí všech písemných dohod 
a smluv o poskytnutí Výcvikových služeb CATC sjednaných mezi CATC a Zákazníkem. Zákazník vyslovuje svůj souhlas se Všeobecnými 
podmínkami tím, že využije Výcvikové služby a/nebo Výcviková zařízení CATC. Dojde-li k nesouladu mezi Všeobecnými podmínkami a Smlouvou, 
odvolávající se na tyto podmínky, jsou příslušná ustanovení přijatá v rámci takové Smlouvy nadřazena Všeobecným podmínkám. 

 
 
1. DEFINICE  

“Smlouva” je jakákoli písemná dohoda či smlouva mezi 
CATC a Zákazníkem, která minimálně obsahuje jméno 
studenta (je-li známo), název výcvikového kursu, dohodnutou 
cenu Výcviku a datum jeho zahájení. Obvykle se jedná o 
Smlouvu o provedení výcviku nebo o Smlouvu o poskytnutí 
výcviku. 
 
“Dohlížecí orgán” je místní úřad pro civilní letectví nebo 
obdobná instituce, pod jejíž jurisdikci spadá buď CATC nebo 
Zákazník.  
 
“Instruktor CATC” je osoba, která je s CATC 
v zaměstnaneckém poměru nebo externí osoba smluvně 
svázaná s CATC pro oblast Výcviku, která Studentům 
poskytuje jakoukoli část Výcvikových služeb CATC.  
 
“Datum zahájení” je datum zahájení výcvikového kursu nebo 
programu dle příslušného bodu Smlouvy. 
 
“Potvrzené datum zahájení” je datum, které je Zákazníkovi 
ze strany CATC sděleno v souladu s bodem 4.4 Všeobecných 
podmínek. 
 
“Zákazník” je právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje 
Výcvikové služby u CATC. 
 
„Závazná objednávka Zákazníka“ je písemně akceptovaná a 
Zákazníkem řádně podepsaná nabídka CATC 
 
“písemný”/”písemně” znamená podepsaný papírový 
dokument nebo fax nebo zprávu zaslanou elektronickou 
poštou (e-mail). V případě e-mailu je vždy vyžadováno 
potvrzení příjemce o přijetí příslušné zprávy. 
 
“Strana” znamená buď CATC nebo Zákazník.  
 
“Strany” je souhrnné označení pro CATC a Zákazníka.  
 
“Lekce” znamená jednu lekci Výcviku nebo lekci na 
simulátoru.  
 
“Student” je osoba ve Výcviku, která může být individuálním 
Zákazníkem, zaměstnancem Zákazníka nebo je v jiném 
smluvním vztahu se Zákazníkem.  

 

“Daně a Poplatky” jsou jakékoli přímé či nepřímé daně (DPH, 
srážková daň, atd.), celní, provizní, místní a jiné poplatky 
obdobné povahy, vybírané státními a jinými kompetentními 
orgány kterékoli země a vzniklé v souvislosti s poskytnutím 
Výcvikových služeb CATC na základě Smluv, těchto 
Všeobecných podmínek nebo na základě transakcí, které jsou 
se Všeobecnými podmínkami nějakým způsobem spojeny. 
 
“Výcviková základna/báze” znamená prostory CATC na letišti 
Vaclava Havla v Praze, Hangar B, Česká republika. 
 
“Výcvikové zařízení” je jakékoli zařízení určené pro 
poskytování Výcvikových služeb. 
 
“Sloty” na Výcvikovém zařízení jsou doby určené pro 
poskytnutí Výcvikových služeb na Výcvikovém zařízení. 
Časové Sloty obvykle trvají 2 nebo 4 hodiny v závislosti na 
konkrétním prováděném Výcviku a jsou rozděleny do 
následujících pěti kategorií: 

 

Kategorie Slotu  Začátek Slotu podle místního času 

A 10:45–16:30 

B 06:30–08:00 

C 19:15–20:45 

D 23:30–01:00 

E 03:45–05:15 

 
 
“Výcvikové služby” jsou veškerá školení a všechny druhy 
Výcvikových kursů (pro piloty, palubní průvodčí, technický 
a jiný personál civilního letectví) poskytované Zákazníkovi ze 
strany CATC na základě Smlouvy. 
 
“Výcvik” je praktická realizace Výcvikových služeb. 
 

 
 
2.   PŘEDPOKLADY PRO POSKYTNUTÍ VÝCVIKU CATC 

2.1 Základní informace o Výcvikových službách CATC jsou 
Zákazníkovi k dispozici na www.catc.cz. Zákazník je oprávněn 
vyžádat si na Obchodním oddělení CATC další údaje, týkající 
se jak Výcvikových služeb CATC, jejich obsahu a termínů, tak 
i předpisových a jiných požadavků k účastníkům Výcviku. Lze 
tak učinit telefonicky nebo písemně zasláním e-mailu na 
info@catc.cz. 

 

http://www.catc.cz/
mailto:info@catc.cz
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2.2        Pokud se Strany písemně nedohodnou jinak, tak jsou veškeré 
Výcvikové služby CATC poskytovány (i) v souladu 
s Výcvikovými programy CATC, schválenými Úřadem pro 
civilní letectví ČR, (ii) v angličtině a (iii) na Výcvikové základně 
CATC. 
 

2.3 Zákazník předá CATC veškeré informace o Studentovi ještě 
před zahájením výcvikového kursu. Zákazník odpovídá za 
správnost a kompletnost předaných údajů a za to, že Student 
splňuje vstupní teoretické, praktické, jazykové, zdravotní a jiné 
požadavky na zařazení do příslušného výcvikového kursu. 

  
2.4    Zákazník je povinen zajistit, aby byl každý z jeho Studentů 

účastnících se Výcvikových služeb řádně seznámen 
s provozními a bezpečnostními pravidly používání příslušných 
Výcvikových zařízení CATC a aby všichni jeho Studenti 
dodržovali platné bezpečnostní předpisy a interní pravidla 
chování v prostorách CATC, která mimo jiné zahrnují ochranu 
zdraví a bezpečnost při práci.  
Interní pravidla, příručky a předpisy CATC, vztahující se 
k Výcviku, jsou Studentům k dispozici v sídle CATC.  

 
2.5          Zákazník nese plnou odpovědnost za následky svého chování, 

resp. za chování svých Studentů a zaměstnanců, v průběhu 
Výcviku.  

 
2.6 Osoby nacházející se pod vlivem alkoholu, drog nebo 

podobných návykových látek mají vstup na Výcvikovou 
základnu CATC zakázán. V případě, že je výše uvedenou 
osobou Student nebo jiná osoba účastnící se Výcviku na 
straně Zákazníka, si CATC vyhrazuje právo zrušit Výcvik nebo 
jeho příslušnou část na náklady Zákazníka bez možnosti 
jakékoli formy refundace těchto nákladů nebo náhrady takto 
ztraceného Výcvikového času.  

 
2.7 V případě nutnosti je Zákazník povinen získat pro své 

Studenty souhlas příslušného Dohlížejícího orgánu s využitím 
Výcvikových služeb nebo Výcvikových zařízení CATC, a to 
ještě před zahájením Výcviku. K získání výše zmíněného 
souhlasu poskytne CATC Zákazníkovi veškerou možnou 
pomoc.  

 
2.8         Pokud je pro úspěšné završení Výcvikového kursu nebo jeho 

části nutné složit zkoušku, pak je tato zkouška provedena dle 
platných pravidel CATC a v souladu s příslušnými Výcvikovými 
programy a právními předpisy. Totéž platí i v případě 
opakované zkoušky. 

  
2.9          Jestliže instruktor CATC v průběhu Výcvikových služeb na 

základě osobní prověrky znalostí nebo na základě zkoušky 
zjistí, že Student nedosahuje požadované úrovně znalostí 
nebo dovedností pro pokračování v další části Výcvikových 
služeb, CATC vypracuje doporučení, jak v rámci Výcvikového 
programu dosáhnout nápravy stávajícího stavu. Doporučení 
předá Zákazníkovi a/nebo Studentovi v písemné podobě. 
Obsahuje-li toto doporučení jakoukoli formu dodatečného 
Výcviku, mimo jiné dodatečné lekce na Výcvikových 
zařízeních, pak je věcí vzájemné dohody mezi Zákazníkem 
a CATC, zda Student absolvuje dodatečný Výcvik na náklady 
Zákazníka, nebo se další Výcvik danému Studentovi přeruší, 
resp. ukončí. V případě ukončení Výcviku z výše uvedených 
důvodů jsou veškeré Zákazníkem již uhrazené částky za 
Výcvik Studenta nerefundovatelné. Zákazník je naopak 
povinen doplatit Výcvik Studenta až do fáze jeho ukončení dle 
termínů na fakturách vydaných CATC.  

 
2.10    Bez předchozího písemného souhlasu CATC nejsou Zákazník 

ani Studenti právněni pořizovat z výcviku na Výcvikovém 
zařízení CATC a/nebo v prostorách CATC fotografické snímky, 
audio nebo video záznamy. 

 
 
 
3.   NABÍDKY A CENY 

3.1     Nabídky na Výcvikové služby připravuje Obchodní oddělení 
CATC. Zákazníkovi je nabídka obvykle zasílána písemně ve 
formě cenové nabídky nebo návrhu Smlouvy. Pokud jsou 
navrhované podmínky Stranami odsouhlaseny a přijaty, pak 
Smlouva nebo Závazná objednávka zákazníka a Všeobecné 
podmínky utvoří finální podobu dohody Stran o poskytnutí 
konkrétních Výcvikových služeb.  
 

3.2          Všechny ceny CATC jsou uváděny bez Daní a Poplatků. 
Pokud však zákony po CATC vyžadují výběr takových Daní 
nebo Poplatků, pak o nich CATC Zákazníka informuje a účtuje 
mu Výcvikové služby s příslušnými Daněmi nebo Poplatky.  

 
3.3        Cenové nabídky CATC jsou obvykle denominovány v Kč. 

Pokud jsou na základě dohody se Zákazníkem ceny uváděny 
v jiné měně, než v Kč, pak vycházejí ze směnného kursu této 
měny vůči Kč, platného v okamžiku zaslání nabídky 
Zákazníkovi. Jestliže v období mezi zasláním nabídky 
a fakturací Výcvikových služeb dojde ke změně přepočtového 
kursu, pak si CATC vyhrazuje právo tuto změnu promítnout do 
příslušné faktury.  

 
 
 
4. PLÁNOVÁNÍ, ZMĚNY A RUŠENÍ VÝCVIKU 

4.1 CATC obecně plánuje Výcvikové služby pro Zákazníky na 
základě podmínek odsouhlasených ve Smlouvě. Uvedený 
plán je však nutné považovat za předběžný, neboť finální 
harmonogram konkrétního Výcvikového kursu nebo lekce je 
závislý na disponibilitě Instruktorů CATC a Slotů na 
Výcvikových zařízeních.  

 
4.2       CATC není bez písemného souhlasu Zákazníka oprávněn 

zahájit jakýkoli sjednaný Výcvikový kurs nebo lekci před datem 
uvedeným ve Smlouvě (Datum zahájení). 

.  
4.3 CATC je oprávněn bez souhlasu Zákazníka odložit zahájení 

Výcvikových služeb objednaných Zákazníkem, maximálně 
však o 28 dní oproti Datu zahájení uvedenému ve Smlouvě.  

 
4.4        Zákazník musí být ze strany CATC informován o skutečném 

Datu zahájení Výcvikových služeb písemně, a to nejpozději 14 
dní před Datem zahájení dle Smlouvy.  

 
4.5      CATC má právo poskytnutí konkrétních Výcvikových služeb 

(včetně kompletního Výcvikového kursu) zrušit, a to nejpozději 
14 dní před Datem zahájení dle Smlouvy a za předpokladu 
plné refundace plateb provedených Zákazníkem ve prospěch 
CATC v souvislosti s uvedenými Výcvikovými službami.  

 
4.6         Pokud nejsou Výcvikové služby ze strany CATC zrušeny dle 

bodu 4.5 a Zákazník není písemně informován o odložení 
Výcvikových služeb dle bodu 4.4, je CATC povinen poskytnout 
Výcvikové služby podle harmonogramu, který byl odsouhlasen 
ve Smlouvě.  
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4.7          Výcvikové služby, které nejsou ze strany CATC zahájeny do 

28 dnů po Datu zahájení dle Smlouvy, mohou být Zákazníkem 
považovány za zrušené vinou CATC. V takovém případě je 
CATC povinen plně a neprodleně refundovat Zákazníkovi 
veškeré platby, které v souvislosti s takovými Výcvikovými 
službami provedl. 

   
4.8 Zrušení Výcvikových služeb ze strany Zákazníka je možné, 

a to na základě písemného sdělení odeslaného Obchodnímu 
oddělení CATC. Zrušení Zákazníkem jakýchkoli jím 
objednaných a ze strany CATC potvrzených Výcvikových 
služeb opravňuje CATC k požadavku na uhrazení penále, 
vyčísleného v procentech z ceny kontrahovaných Výcvikových 
služeb a kalkulovaného s ohledem na počet dnů zbývajících 
do Data zahájení těchto služeb dle Smlouvy tak, jak je níže 
uvedeno v tabulce: 

 

Počet dnů mezi zrušením 
Výcviku Zákazníkem a datem 
Zahájení Výcviku dle Smlouvy 

Částka požadovaná po 
Zákazníkovi 

3 dny a méně  100% celkové ceny 

Mezi 4 a 7 dny 75 % celkové ceny 

Mezi 8 a 15 dny 50 % celkové ceny 

Mezi 16 a 30 dny 25% celkové ceny 

Více než 30 dnů bez penále 

 
4.9 V případě, že se Zákazník nebo Student k dohodnutému 

Výcviku nebo na jednotlivou Lekci nedostaví, má CATC právo 
Zákazníkovi účtovat stornovací poplatek ve výši 100% celkové 
ceny Výcviku nebo Lekce nezávisle na důvodech této 
nepřítomnosti.  

 
 
 
5. OSTATNÍ NÁKLADY A SLUŽBY 

5.1 Zákazník je odpovědný za pokrytí veškerých svých nákladů, 
nákladů Studentů a pracovníků Zákazníka, spojených 
s Výcvikem nebo s využitím Výcvikových zařízení CATC, jako 
jsou například náklady na dopravu a ubytování včetně 
vedlejších výdajů, náklady na získání, kopírování nebo 
ověření licencí, certifikátů, povolení, schvalovacích a jiných 
dokumentů, požadovaných Dohlížecím orgánem nebo 
z různých důvodů potřebných pro realizaci Výcvikových 
služeb. Toto mimo jiné zahrnuje i získání příslušných víz, 
pokud jsou ze zákona vyžádována. 

 
5.2          CATC může Zakazníkovi poskytnout na vyžádání pomoc, jako 

například jménem Zakazníka objednat pro něho nebo pro jeho 
Studenty hotelové služby, místní dopravu, letenky a další 
externí služby, případně asistovat při získávání víz. Pokud 
však tato asistence přesáhne běžný rozsah takové pomoci, 
pak je Zákazník na tuto skutečnost ze strany CATC 
upozorněn. Trvá-li Zákazník na další asistenci, pak je CATC 
oprávněn mu naúčtovat administrativní poplatky za skutečně 
odpracované hodiny spojené s touto asistencí.  

 
5.3       Pokud za služby, které Zákazníkovi poskytne třetí strana, 

nese, na základě Smlouvy nebo z nějakých jiných důvodů, 
náklady prvotně CATC a následně je přefakturovává 
Zákazníkovi, je k těmto nákladům ze strany CATC 
Zákazníkovi standardně účtován servisní příplatek ve výši 
10% z fakturované částky. 

 

 
6.             PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

6.1         Bez ohledu na jiná ustanovení těchto Všeobecných podmínek 
musí být Výcvikové služby uhrazeny Zákazníkem dopředu, tj. 
před jejich Datem zahájení.  

 
6.2 Platby Zákazníka za Výcvikové služby CATC denominované 

v eurech jsou ze strany Zákazníka prováděny na základě 
faktur CATC a převáděny na bankovní účet CATC: 

 
              Jméno banky: Československá obchodní banka a.s. (ČSOB) 
              Adresa banky: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, ČR 
              Vlastník účtu: Czech Aviation Training Centre, s.r.o. 
              Číslo účtu: 12439281/0300 
              Měna účtu: EUR 
              IBAN: CZ 42 0300 0000 0020 5726 0304 
              SWIFT: CEKOCZPP 
 
6.3 Platby Zákazníka za Výcvikové služby CATC denominované 

v Kč jsou ze strany Zákazníka prováděny na základě faktur 
CATC a převáděny na bankovní účet CATC: 

 
              Jméno banky: Československá obchodní banka a.s. (ČSOB) 
              Adresa banky: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, ČR 
              Vlastník účtu: Czech Aviation Training Centre, s.r.o. 
              Číslo účtu: 2057260101/0300 
              Měna účtu: CZK (Kč) 
              IBAN: CZ 91 0300 0000 0020 5726 0101 
              SWIFT: CEKOCZPP 
              
6.4        Platby Zákazníka za Výcvikové služby CATC denominované 

v jiné měně než jsou EUR nebo CZK jsou ze strany Zákazníka 
prováděny na základě faktur CATC a převáděny na bankovní 
účet CATC uvedený ve Smlouvě. 

 
6.5          Veškeré bankovní poplatky spojené s bankovním převodem 

dle bodů 6.2 – 6.4 nese Zákazník. 
 
6.6       V případě, že Zákazník neuhradí Výcvikové služby dopředu, 

jak je uvedeno výše, je CATC oprávněn poskytnutí 
Výcvikových služeb Zákazníkovi odmítnout.       

 
6.7       Není-li platba provedena Zákazníkem v den její splatnosti 

uvedený na faktuře, pak má CATC právo požadovat její 
úrokové navýšení o 0,05% za každý den prodlení. 

 
6.8        Jestliže Zákazník neuhradí Výcvikové služby dopředu dle bodu 

6.1 a CATC nevyužije svého práva dle bodu 6.6 odmítnout 
Zákazníkovi poskytnutí Výcvikových služeb a Výcvikové 
služby Zákazníkovi poskytne, přičemž Zákazník poskytnuté 
Výcvikové služby neuhradí ani následně, je CATC oprávněn 
takovému Zákazníkovi kdykoliv v budoucnu odmítnout nebo 
přerušit poskytování Výcvikových služeb, a to až do doby 
úplného zaplacení dlužné částky.  

 
 
 
7. DANĚ A POPLATKY 

7.1        Zákazník přijímá plnou odpovědnost za úhradu všech Daní 
a Poplatků, vyplývajících z realizace Smlouvy nebo s realizací 
Smlouvy nějakým způsobem spojených, a bere na sebe 
veškeré náklady pro tyto účely vynaložené, včetně případných 
pokut a sankcí uplatněných v souvislosti se Smlouvou ze 
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strany vládních a Dohlížecích orgánů (s výjimkou vlády České 
republiky a Úřadu pro civilní letectví ČR). 

  
7.2         Pokud je CATC nucen takové Daně a Poplatky uhradit, pak je 

mu Zákazník povinen pokrýt tyto výdaje do 15 dnů od zaslání 
příslušného požadavku CATC Zákazníkovi. 

 
 
 
8. TECHNICKÁ ZÁVADA NA VÝCVIKOVÉM ZAŘÍZENÍ  

                CATC vyvine veškeré úsilí k zajištění Výcvikových zařízení 
v takovém provozuschopném stavu, který CATC umožní 
uspokojit požadavky Zákazníka na Výcvikové služby dle 
Smlouvy. Jestliže z důvodu závady nebo selhání nebude 
Výcvikové zařízení ve stavu umožňujícím provést nebo 
dokončit na něm kteroukoli Lekci nebo její část, pak CATC 
přijme veškerá opatření na nápravu tohoto stavu a zajistí, aby 
vzniklé zpoždění trvalo co nejkratší dobu. CATC ve spolupráci 
se Zákazníkem dále zajistí dostatečný náhradní čas na 
Výcvikovém zařízení, potřebný pro dokončení plánovaných 
Výcvikových služeb.  

 
 
 
 9. ODPOVĚDNOST A ODŠKODNĚNÍ 

9.1  Každá Strana nese veškerá rizika a odpovědnost za ztráty, 
poškození, smrt a poranění, zapříčiněné jejími úředníky, 
manažery, zaměstnanci, agenty nebo Studenty s výjimkou 
případů, kdy je taková ztráta nebo škoda způsobena 
úmyslným jednáním nebo hrubou nedbalostí druhé Strany. 
 

9.2 Smluvní odpovědnost CATC za Výcvikové služby je omezena 
vrácením všech plateb provedených Zákazníkem ve vztahu 
k příslušným Výcvikovým službám. 

 
9.3      Zákazník je zodpovědný za všechny škody na Výcvikových 

zařízeních nebo na Výcvikové bázi, které způsobí, resp. 
způsobených jeho úředníky, manažery, zaměstnanci, 
Studenty, agenty nebo jinými lidmi, kteří s ním mají smluvní 
vztah o Výcvikových službách (s výjimkou CATC a personálu 
CATC). 

 
 
 
10. VYŠŠÍ MOC 

10.1 Strany nejsou v prodlení v plnění svých závazků z důvodu 
zanedbání svých povinností v případě, že se jedná o působení 
nebo o výsledek působení Vyšší Moci, která mimo jiné 
zahrnuje válku nebo její hrozbu, výbuch, požár, povodeň, 
působení nepříznivých povětrnostních podmínek, pracovní 
spory, stávky, výluky a jiné protestní akce, občanské a jiné 
nepokoje, sabotáže, zemětřesení a přírodní katastrofy, 
zákazy, nařízení, jednání, opomenutí nebo opatření jakéhokoli 
vládního, parlamentního nebo místního orgánu.  

 
10.2       Důkazní břemeno okolností Vyšší moci nese ta smluvní strana, 

u které Vyšší moc nastala. Tato smluvní strana neprodleně 
uvědomí druhou smluvní stranu o této skutečnosti a pro 
verifikační účely jí poskytne nezbytné informace, jež lze 
rozumně žádat. 

 
10.3      Bude-li Vyšší moc přetrvávat období překračující dva měsíce, 

může kterákoliv smluvní strana odstoupit od této smlouvy bez 

závazku uhradit jakoukoliv platbu nebo kompenzaci, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného 
vyrozumění o odstoupení druhé smluvní straně. 

 
 
 

11. OMLUVITELNÉ ZPOŽDĚNÍ 

CATC vynaloží adekvátní úsilí ke splnění očekávaného 
a dohodnutého termínu pro zahájení, resp. pro poskytnutí 
Výcvikových služeb. CATC, nicméně nenese odpovědnost za 
přímé či nepřímé dopady pro Zákazníka zaviněné zpožděním 
při poskytnutí Výcvikových služeb.  

 

 

 
12.           POJIŠTĚNÍ 

  Zákazník je povinen udržovat veškeré pojistné krytí svých 
zaměstnanců, jako je pojištění obecné odpovědnosti za škody, 
úrazové a/nebo životní pojištění, pojištění léčebních výloh 
včetně dentálních služeb, pojištění osobního majetku, 
pojištění škod na majetku a odpovědnost vůči třetím stranám, 
přičemž CATC se na nákladech na výše uvedená pojistná 
krytí nepodílí přímým ani nepřímým způsobem.  

 
 
 
13.           DŮVĚRNOST 

 Jakákoli smlouva mezi Zákazníkem a CATC je oběma 
Stranami považována za důvěrnou, a proto nesmí být bez 
předchozího písemného souhlasu druhé Strany Smlouva nebo 
její část zpřístupněna třetí straně. V případě pronájmu 
Výcvikového zařízení CATC s instruktorem nebo v případě 
poskytnutí komplexního, modulárního nebo typového Výcviku 
Zákazník výslovně opravňuje CATC shromažďovat 
a archivovat specifické informace o Studentech včetně jejich 
výsledků během Výcvikového kursu. CATC není oprávněn 
předávat tyto informace třetí straně, pokud pro zveřejnění 
neobdrží písemný souhlas odpovědného zástupce Zákazníka. 
Uvedený souhlas není nutný v případě předávání informací 
Dohlížecímu orgánu Zákazníka nebo Studenta, pokud si tyto 
informace Dohlížecí orgán vyžádá.  

 

 
 
14. DOKUMENTACE 

14.1   Veškerý studijní materiál, který CATC používá při poskytování 
Výcvikových služeb nebo který zapůjčuje Studentům pro účely 
Výcviku, je považován za vlastnictví CATC a je určen 
výhradně k potřebám takového Výcviku. Pokud není 
dohodnuto mezi Zákazníkem a CATC jinak, je Student 
povinen vrátit CATC veškeré takto poskytnuté materiály 
a dokumentaci. Zákazník je navíc povinen zajistit, aby 
Studenti nebo jiné osoby pracující pro Zákazníka v žádném 
případě nepoužívali tyto materiály jako součást provozní 
pracovní dokumentace pro provoz letadel. 

 
14.2     S výjimkou předložení Dohlížejícímu orgánu není Zákazník 

oprávněn dokumentaci ve vlastnictví CATC v jakékoli formě 
a za jakýmkoli účelem kopírovat, předávat, přepisovat, ukládat 
na libovolné nosiče dat nebo překládat do jiných jazyků, 
využívat pro své vlastní potřeby nebo poskytnout třetí straně, 
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pokud k tomu nezíská výslovné povolení oprávněného 
zástupce CATC. 

 
   
 
15. UKONČENÍ 

15.1     Po podpisu Smlouvy se tyto Všeobecné podmínky stávají 
závaznými pro obě Strany, vstupují v platnost ve stejný den 
jako Smlouva a jsou platné po dobu platnosti Smlouvy.  

 
15.2  Každá ze Stran může vypovědět Smlouvu jako celek nebo její 

jednotlivé (specifické) části (Výcviku), její přílohy nebo dodatky 
bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

 
15.3       Právo kterékoli Strany vypovědět Smlouvu odůvodněně 

zůstává nedotčeno. Kvalifikovaným důvodem může být 
zahájení insolvenčního řízení nad druhou Stranou nebo jeho 
zamítnutí soudem z důvodu nedostatku majetku druhé Strany. 
CATC je rovněž oprávněno odůvodněně zrušit Smlouvu, 
pokud je zákazník v prodlení s platbou vůči CATC vice než dva 
měsíce a platbu neprovedl ani na základě zaslané písemné 
upomínky. Pokud má oznámení o ukončení odůvodněný 
charakter, pak je Smluva zrušena s okamžitou účinností na 
konci dne, kdy je oznámení doručeno druhé Straně.   

15.4 Oznámení o ukončení musí být provedeno písemně. 

 
 

16. ODDĚLITELNOST 

 V případě, že některé ustanovení Všeobecných podmínek 
bude legislativní úpravou, vlivem zákona nebo rozhodnutím 
kompetentního soudu prohlášeno za neplatné, zbylá 
ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti.  

 
 
 
17. OZNÁMENÍ A ZPRÁVY 

Jakékoli oznámení, žádost, požadavek, schválení, souhlas 
nebo jiné sdělení, provedené v souvislosti se Všeobecnými 
podmínkami nebo se Smlouvou, musí být předáno písemně a 
- je-li předáno osobně, tak je považováno za doručené 

okamžikem předání příjemci,  
- je-li zasláno doporučenou poštou, tak je považováno za 

doručené v okamžiku podpisu příjemce na doručence, 
- je-li zasláno faxem nebo elektronickou poštou, pak je 

považováno za doručené na základě času, uvedeném 
na elektronickém potvrzení příjmu. 
 

 
18. ZŘEKNUTÍ SE PRÁV  

 Žádná opomenutí, zpoždění nebo přílišná benevolence na 
straně CATC při uplatňování svých pravomocí a práv 
nemohou být považovány za zřeknutí se těchto pravomocí, 
práv na odškodnění nebo na použití jiného opravného 
prostředku dle této smlouvy, nemohou mít vliv na zákonná 
práva CATC a neopravňují Zákazníka k neplnění svých 
povinností v plném rozsahu a smyslu.  

 
 
19. ROZHODNÉ PRÁVO 

 Všeobecné podmínky a Smlouva se řídí právem České 
republiky.  

Strany neodvolatelně souhlasí, že veškeré spory, vyvolané 
v souvislosti se Všeobecnými podmínkami a/nebo se 
Smlouvou budou řešeny pod jurisdikcí soudů České republiky.   
 
 
Platnost Smlouvy a souhlas se Všeobecnými podmínkami 
stvrzují v obě zúčastněné Strany svými podpisy (k níže 
uvedenému datu): 
 
 
 
 
Jménem 
 
Czech Aviation Training Centre, s.r.o. 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Funkce: 
 
 
 
Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jménem 
 
Zákazníka 
 
Datum: 
 
Jméno: 
 
Funkce: 
 
 
 
Podpis: 
 
 
 
 
 
 

 


