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ABS-LA-003cz/0  Platné od 7.května 2015 
 

VOP jsou závazné pro všechny zaměstnance a/nebo zástupce osoby využívající služby hangárování a parkování 
(dále jen „Klient“) při hangárování a při parkování letounů na parkovacích plochách ABS Jets na mezinárodním 
letišti V. Havla – Jih v Praze – LKPR/PRG.  
Kromě výše uvedených VOP se Klient rovněž zavazuje dodržovat předpisy provozovatele LKPR/PRG, tedy 
Letiště Praha, a.s. (dále jen „Letiště“).  

Prohlášení & Definice 
1. ABS Jets je vlastníkem objektů určených pro hangárování letounů nazvaných „ABS Jets Hangár C“ a „ABS Jets 

Hangár N“ umístěných na Letišti V. Havla – Jih v Praze;  
2. ABS Jets poskytuje nájemní prostor určený pro hangárování letounů a je autorizovaným držitelem platných 

povolení a licencí k provozování této činnosti prostřednictvím vlastních, plně vyškolených zaměstnanců. 
3. ABS Jets je držitelem pojištění odpovědnosti za škody vyplývající z  vlastnictví nebo využívání budov/objektů 

v souvislosti s prováděním jiných leteckých činností, z odpovědnosti provozovatele hangáru, z dodávek služeb 
souvisejících s leteckou přepravou a prováděním oprav letecké techniky, (souhrnně nazývané „Premises, 
Products, Hangarkeepers and Grounding Liability“), které kryje škody vzniklé v souvislosti s hangárováním a 
poskytováním služeb odbavení letounů; 

4. Hangárováním letounu se rozumí poskytování služeb hangárování a umístění Letounu v Hangáru C a/nebo 
Hangáru N; 

5. Parkováním letounu se rozumí poskytnutí parkovacího stání na provozní ploše před Hangárem N. 

Vstup a pohyb v hangárech a na parkovacích plochách  
1. Hangáry a parkovací plochy ABS Jets se nacházejí v neveřejné části letiště s omezeným přístupem (SRA). 

V souladu s platnými právními předpisy má proto Letiště právo umožnit časově omezený vstup nebo omezit či 
zakázat přístup a pohyb osob do příslušných prostor a může tak učinit i bez uvedení důvodu. V takovém případě 
společnost ABS Jets nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, která tím vznikla. 

2. Klient je oprávněn vstupovat do hangáru a na parkovací plochy a pohybovat se v nich a na nich pouze 
s vědomím a/nebo v doprovodu zaměstnance a/nebo zástupce ABS Jets (dále jen „Doprovod”) a v 
„Návštěvním režimu“ případně s vlastním IDC, pokud je jeho držitelem. 

3. Klient může být kdykoliv podroben bezpečnostní prohlídce, kontrole věcí vnášených/vynášených z a do prostor 
anebo testu na přítomnost alkoholu či psychotropních látek. Při pobytu v příslušných prostorách je Klient 
povinen řídit se pokyny doprovázející osoby a viditelně nosit návštěvnickou nebo identifikační kartičku 
připevněnou na oděv. 

4. Za účelem ochrany civilního leteckého provozu před nezákonnou činností a zajištěním bezpečnosti osob a 
majetku, provozuje ABS Jets ve svých hangárech a na parkovacích plochách kamerový systém se záznamem 
(CCTV). 

Práva a povinnosti Klienta při hangárování a parkování letounů  
1. Klientovi vzniká právo na hangárování a parkování letounu na základě platného smluvního vztahu případně 

objednávky služby v případě krátkodobého parkování. ABS Jets si vyhrazuje právo poskytnout po nezbytně 
nutnou dobu Klientovi z provozně omluvitelných a ospravedlnitelných důvodů alternativní parkovací stání na 
provozní ploše před Hangárem N nebo jiný hangárovací prostor v lokalitě Letiště V. Havla – Jih. 

2. ABS Jets si vyhrazuje právo určovat pořadí a umístění letounů. ABS Jets si vyhrazuje právo odepřít plnění až do 
doby, kdy budou splněny nebo dostatečně zajištěny povinnosti ze strany Klienta.  

3. Po přistání bude letoun ponechán jeho posádkou na stanovené pozici ve stavu, který umožňuje jeho přetah. 
4. Přetah letounů provádí výhradně ABS Jets s využitím příslušného technického vybavení. Přetah nesmí být 

prováděn Klientem či jinou handlingovou organizací, v opačném případě je povinen nahradit veškerou vzniklou 
majetkovou i nemajetkovou újmu. 

5. Z odůvodnitelných provozních nebo bezpečnostních důvodů je ABS Jets na dobu nezbytně nutnou oprávněna 
odmítnout provést přetah nebo manipulaci s letounem. V takovém případě je Klient povinen řídit se tímto 
rozhodnutím až do jeho odvolání.  

6. Klient musí předat požadavky na hangárování a parkování letounů ABS Jets prokazatelně nejméně dvě hodiny 
předem prostřednictvím písemné či elektronické objednávky. Písemná forma je zachována, i pokud je 
objednávka učiněna elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachytit obsah a určení 
Klienta. 

7. Pro účely ověření vlastníka či provozovatele příslušného letounu je Klient povinen na požádání předložit kopii 
dokladů prokazující tuto skutečnost. 

Manipulace s palivem 
1. Jakákoliv manipulace s palivem v hangárech a na parkovacích plochách je přísně ZAKÁZÁNA.  
2. Tankování paliva do letounů provádí výhradně dodavatel paliva schválený Letištěm, a to na stanovených 

místech a za použití zařízení, k tomu určenému.  
3. Jakýkoliv únik paliva a dalších provozních kapalin je nutno neprodleně oznámit hasičskému záchrannému sboru 

(dále jen „HZS LP“) prostřednictvím zaměstnance handlingu ABS Jets anebo přímo na nouzové číslo HZS LP 
– viz část kontakty níže. 

4. Klient je povinen přijmout veškerá opatření nezbytná k tomu, aby byla rizika omezena na minimum, aby bylo 
ochráněno zdraví a bezpečnost osob a aby se zabránilo újmě na životě, zdraví, majetku a životním prostředí.  

Hnací jednotky letadel  
1. Spouštění a motorové zkoušky proudových, vrtulových i pomocných (APU) pohonných jednotek se provádí 

výlučně mimo hangáry, na vyhrazených a k tomu určených místech letištní plochy, a v dostatečné a bezpečné 
vzdálenosti od budov, a to vždy po předchozí domluvě se zaměstnancem oddělení handling ABS Jets. 

2. Letiště je oprávněno stanovit čas a místo pro provoz hnacích jednotek a bude-li to nezbytné, rovněž jej omezit 
nebo zakázat. V takovém případě společnost ABS Jets nenese žádnou odpovědnost za vzniklou škodu. 

Ochrana bezpečnosti a zdraví při práci a požární ochrana  
1. Klient se zavazuje informovat všechny své zaměstnance a/nebo zástupce o možných rizicích a o nutnosti 

dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární ochrany. Dále se Klient zavazuje dát jim pokyn, aby svou činnost 
prováděli tak, aby zabránili vzniku požáru, vlastního zranění nebo zranění dalších osob a poškození zdraví, 
majetku nebo životního prostředí. 

2. Zaměstnanci a/nebo zástupci Klienta jsou povinni se seznámit s provozem a pracovišti ABS Jets, Evakuačními 
plány, umístěním lékárniček první pomoci a hasicích zařízení a s nouzovými telefonními čísly. 

3. Při práci jsou zaměstnanci a/nebo zástupci Klienta povinni:  
a. Používat stanovené ochranné prostředky a pomůcky a dodržovat bezpečnostní nápisy, oznámení, signály 

a pokyny; 
b. Dodržovat zákaz konzumace alkoholu a používání psychotropních látek na pracovištích ABS Jets a 

povinnost podrobit se testům na přítomnost alkoholu a psychotropních látek;  
c. Dodržovat absolutní zákaz kouření a používání otevřeného ohně;  
d. Neprodleně ABS Jets informovat o všech pracovních úrazech, k nimž došlo;  

e. Provádět svou činnost se zvláštní pozorností, zejména při práci s elektrickými přístroji, stroji, kabely a 
spotřebiči;  

f. Nakládat s chemickými látkami a provádět technické práce, opravy, práce ve výškách nebo nebezpečné 
práce pouze za přítomnosti osob, které jsou k tomu způsobilé ze zdravotního a technického hlediska a 
které mají příslušné oprávnění. Toto oprávnění musí být schopni na požádání předložit. 

g. Při jakékoliv činnosti na letounu vždy použít zemnící kabel, pokud je tak vyžadováno s ohledem na 
vykonávanou činnost. 

4. V hangárech a na parkovacích plochách je přísně ZAKÁZÁNO provádět zejména následující rizikové činnosti:  
a. Řezání a sváření s pomocí plamene nebo elektrického oblouku, broušení a řezání vysokootáčkovými 

přístroji nebo s použitím otevřeného ohně;  
b. Práškování, stříkání a mechanická aplikace aerosolů, rozpouštědel, barev a lepidel;  
c. Otevírání, rozebírání a plnění akumulačních článků a baterií.  

Životní prostředí a nakládání s odpady  
1. ABS Jets zajistí v prostorách hangáru dostupnost pitné vody osvětlení a odpovídající hygienické podmínky. 
2. ABS Jets provádí pravidelné čištění a desinfekci všech příslušných prostor. Poplatky za pravidelnou spotřebu 

vody, elektrické energie a tepla a za odvoz běžného komunálního odpadu, k nimž dochází při hangárování a 
parkování letadel, jsou zahrnuty v ceně služeb účtované Klientovi. 

3. Klient je povinen provozovat svou činnost způsobem šetrným k životnímu prostředí, neplýtvat produkty nebo 
zdroji a shromažďovat vyprodukovaný odpad v nádobách k tomu určených. 

4. Klient nesmí v hangárech a na parkovacích plochách produkovat nebezpečný, toxický anebo radioaktivní opad a 
nesmí tam nechávat věci a zařízení, které jsou takovým odpadem znečištěny nebo poškozeny. 

5. V oprávněných případech jsou zaměstnanci a/nebo zástupci ABS Jets oprávněni nepřijmout nebo zabránit 
nakládání s odpadem Klienta. 

Odpovědnost  
1. Klient je povinen nahradit veškerou majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou úmyslným porušením dobrých 

mravů, porušením zákona, porušením smluvní povinnosti nebo těchto VOP. V takovém případě je Klient 
povinen uhradit tuto škodu v plné výši. 

2. ABS Jets neodpovídá za škodu na zdraví a majetku Klienta, která vznikla v důsledku nedbalosti, úmyslného 
jednání nebo opomenutí Klienta. 

3. Klient je povinen informovat ABS Jets o veškerých škodách neprodleně po jejich vzniku. 
4. ABS Jets nenese odpovědnost za škodu, která nebyla nahlášena neprodleně po přejímce příslušného letounu 

po jeho přetahu, parkování nebo hangárování. 

Povinnost udržovat mlčenlivost a důvěrnost informací  
1. Pořizování audiovizuálních záznamů v hangárech a na parkovacích plochách je bez vědomí provozovatele 

hangáru přísně ZAKÁZÁNO.  
2. Klient se zavazuje považovat veškeré informace získané nebo zpřístupněné v souvislosti s hangárováním nebo 

parkováním za důvěrné a za předmět obchodního tajemství. Klient se zavazuje udržovat tyto informace 
v tajnosti, dokud se nestanou veřejně známými jiným způsobem než porušením závazků Klienta (dále jen 
„Informace“). Informace, které jsou považovány za tajné a důvěrné, zahrnují zejména:  

a. Jména klientů ABS Jets;  
b. Flotilu letadel klientů ABS Jets;  
c. Jména cestujících společnosti ABS Jets nebo jejích klientů;  
d. Smluvní ceny a podmínky;  
e. Nepovolené audiovizuální záznamy související se společností ABS Jets nebo jejími Klienty;  
f. Veškeré informace, které nejsou výslovně uvedeny výše, ale které by mohly mít potenciální negativní 

obchodní důsledky pro společnost ABS Jets nebo její Klienty nebo které by mohly vyvolat nežádoucí 
pozornost médií. 

3. Klient je povinen dodržovat svou povinnost zachovávat mlčenlivost a důvěrnost Informací, přijmout všechna 
možná opatření za účelem zabránění úniku Informací třetím osobám, nesdělovat tyto Informace jakýmkoliv 
třetím osobám a neumožnit třetím osobám tyto Informace získat. 

4. Klient je povinen neprodleně informovat ABS Jets, pokud se dozví o porušení své povinnosti zachovávat 
mlčenlivost a důvěrnost Informací. 

Smluvní pokuta: 
1. Společnost ABS Jets je oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,00 EUR (slovy: sto tisíc euro) za 

jakékoliv porušení povinností plynoucích z těchto VOP, zejména za porušení povinnosti zachovávat důvěrnost 
Informací. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Závěrečná ustanovení  
1. Tyto VOP se řídí právními předpisy České republiky. 
2. Veškeré právní spory, které vzniknou v souvislosti s těmito VOP, rozhoduje Rozhodčí soud při Hospodářské 

komoře ČR a Agrární komoře ČR v souladu s jeho Řádem třemi rozhodci. 
3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy o hangárování nebo Objednávky na poskytování hangárování. 

V případě rozporu mezi podmínkami Smlouvy o hangárování nebo Objednávky na poskytování hangárování  a 
těmito VOP, mají přednost ustanovení zmíněné Smlouvy nebo Objednávky. 

4. ABS Jets je oprávněna VOP jednostranně měnit či upravovat. Jestliže Klient nesouhlasí se změnou, má právo 
smlouvu vypovědět v 3 měsíční výpovědní lhůtě.  

5. Tyto VOP jsou vypracovány v českém nebo v anglickém jazyce. 
6. Aktuální verze VOP je Klientovi k dispozici na http://www.absjets.com/cs/dokumenty/vseobecne-obchodni-

podminky nebo v písemné podobě na žádost u handlingu ABS Jets.  
 

http://www.absjets.com/cs/dokumenty/vseobecne-obchodni-podminky
http://www.absjets.com/cs/dokumenty/vseobecne-obchodni-podminky

