ZLIN AIRCRAFT a.s.
Všeobecné obchodní podmínky
ke kupní smlouvě
I. Úvodní ustanovení
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky ke kupní smlouvě (dále také jako „VOP“)

společnosti ZLIN AIRCRAFT a.s., IČ 278 94 134, se sídlem Otrokovice, Letiště
1887, PSČ 765 02 (dále také jako „prodávající“) platí pro veškeré dodávky zboží
a jiné obchodní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a jeho zákazníky (dále
také jako „kupující“) a ve svém aktuálním znění tvoří nedílnou součást a obsah
kupní smlouvy.
2. Kupujícím se pro účely VOP rozumí zákazník – fyzická či právnická osoba, která

provede závaznou objednávku či uzavře s prodávajícím kupní smlouvu.
3. Každý, kdo uzavře kupní smlouvu s prodávajícím, která odkazuje na VOP nebo

zašle prodávajícímu závaznou objednávku, akceptuje platné VOP beze zbytku.
4. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají před zněním VOP přednost.
5. Tímto se vylučuje použití obchodních či dodacích podmínek kupujícího, pokud

nejsou prodávajícím písemně akceptovány.
II. Předmět kupní smlouvy
1. Předmětem kupní smlouvy je zboží vyráběné nebo dodávané prodávajícím

dle technických podmínek výrobce.
2. Prodávající si vyhrazuje právo na změny svých výrobků i po uzavření kupní

smlouvy zejména na základě technických novinek nebo nových právních předpisů.
III. Proces sjednávání kupní smlouvy
1. Proces sjednávání kupní smlouvy je tvořen těmito dokumenty v následujícím

časovém pořadí, které může být měněno pouze prodávajícím nikoliv kupujícím:
(1) poptávka kupujícího,
(2) nabídka prodávajícího,
(3) objednávka kupujícího, a

(4) potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.
2. Poptávku ze strany kupujícího lze učinit pouze:

•

elektronicky

•

poštou

•

telefaxem

•

prostřednictvím internetového formuláře na internetových stránkách
www.zlinaircraft.eu

3. Prodávající na základě poptávky kupujícího jedním ze způsobů uvedených v čl. III.

odst. 2. těchto VOP zašle kupujícímu nabídku s omezenou dobou platnosti.
4. Kupující na základě nabídky prodávajícího dle čl. III. odst. 3. těchto VOP vyhotoví

objednávku. Prodávající vylučuje, aby na základě jeho nabídky byla vyhotovena
objednávka s jakýmikoliv dodatky nebo odchylkami. V případě, že bude
objednávka obsahovat dodatky nebo odchylky, nebude na takovou objednávku
prodávající reagovat.
Objednávku ze strany kupujícího lze učinit:
•

odesláním objednávky prodávajícímu elektronicky, poštou nebo telefaxem;

•

odesláním návrhu písemné kupní smlouvy.

5. Každá objednávka kupujícího musí obsahovat zejména následující náležitosti:

a) specifikaci předmětu koupě, jednotkovou a celkovou cenu zboží;
b) požadované množství zboží;
c) termíny a podmínky dodávek zboží.
6. V případě, že objednávka kupujícího je v souladu s nabídkou prodávajícího v době

její platnosti, je kupní smlouva uzavřena:
•

doručením písemného potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky kupujícího
elektronicky, poštou nebo telefaxem ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů
ode dne doručení objednávky, pokud prodávající kupujícímu neoznámí jinak;

•

oboustranným podpisem písemné kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím
a kupujícím.

7. Uzavřením kupní smlouvy ztrácí platnost veškeré podmínky, které byly ujednány

mezi prodávajícím a kupujícím před jejím podpisem, s výjimkou těchto VOP.
Veškeré změny nebo doplňky kupní smlouvy musí být učiněny písemně na
základě oboustranné
dohody ve formě dodatků ke konkrétní kupní smlouvě.

Ústní dohody za účelem změny či
doplnění kupní smlouvy jsou neplatné.
Smluvní strany jsou povinny se bez zbytečného odkladu
vzájemně informovat
o všech skutečnostech, které mohou mít vliv, důsledky pro plnění kupní smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že v případě, je-li sjednáván obsah kupní smlouvy,
nebude na toto jednání aplikováno ustanovení § 1726 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění. Při uzavírání kupní smlouvy se rovněž
nepřihlíží k ustanovení § 1744 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
IV. Kupní cena
1. Kupní cenu stanoví kupní smlouva. Změna kupní ceny po uzavření kupní smlouvy
je možná pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. V případě výrazného
zvýšení vstupních nákladů prodávajícího na výrobu zboží po uzavření kupní
smlouvy je prodávající oprávněn přiměřeně zvýšit kupní cenu o vstupní náklady a
kupující je povinen zvýšenou kupní cenu zaplatit. V případě, že kupujícím je
spotřebitel, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit dle ustanovení § 1814 písm.
i) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Kupní cena se v kupní smlouvě uvádí v konkrétní měně. Kupující je povinen
zaplatit kupní cenu před možností si předmět kupní smlouvy prohlédnout a k
ustanovení § 2119 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se
nepřihlíží.
3. Pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak, kupní cena zboží je stanovena za
podmínky „EXW“ ZLIN AIRCRAFT a.s., Letiště 1887, 765 02 Otrokovice,
v souladu s mezinárodními obchodními podmínkami INCOTERMS 2010.
4. Pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak, není cena za balení zahrnuta do
výše kupní ceny.
5. Ke kupní ceně bude účtována příslušná sazba DPH dle platných právních
předpisů.
6. Pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak, kupující dále uhradí prodávajícímu
nad rámec výše kupní ceny všechny výlohy, poplatky a náklady, které nejsou
součástí předmětu nabídky prodávajícího při výrobě, prodeji a službách, jako např.
daně, cla, pojištění, poplatky za skladování, dovozní poplatky a podobně.
7. V případě, že nebude prokazatelně kupujícímu dodáno veškeré zboží uvedené
v kupní smlouvě, snižuje se kupní cena o cenu za nedodané položky.
8. Hodnota objednávky kupujícího musí vždy ve svém součtu dosáhnout částky
alespoň 3.000 Kč. Prodávající nebude přihlížet k objednávce, které nedosáhne
hodnoty alespoň 3.000 Kč.

9. Prodávající má právo domáhat se uzavření nové kupní smlouvy v případě, že
vznikne zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním prodávajícího nebo neúměrné
zvýšení nákladů na plnění z kupní smlouvy, apod., přičemž k ustanovení § 1765
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se nepřihlíží.
V. Platební a fakturační podmínky
1. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu za zboží či službu, včetně případných
dalších poplatků (např. dopravného) a DPH do data splatnosti uvedeného na
faktuře, nebo zálohové faktuře. Fakturu lze zaslat elektronicky nebo poštou,
zálohovou fakturu pouze elektronicky, jejichž přijetí kupující do jednoho (1)
pracovního dne písemně prodávajícímu potvrdí. Pokud kupní smlouva nestanoví
jinak, je kupující povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu za zboží před jeho
převzetím na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím, a to ve výši 100
% celkové kupní ceny. Pokud kupní smlouva nestanoví jinak, je splatnost faktury
sedm (7) kalendářních dnů ode dne vystavení faktury prodávajícím kupujícímu.
2. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zálohy, a to až do výše
100 % celkové kupní ceny, a to kdykoliv v průběhu realizace kupní smlouvy. Na
zálohovou platbu vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu.
3. Každá z faktur vystavená prodávajícím a předaná kupujícímu musí obsahovat tyto
zákonem stanovené náležitosti, zejména: označení faktury, identifikační číslo,
firmu a sídlo prodávajícího a kupujícího, označení bankovního spojení
prodávajícího, název a číslo dodaného zboží, datum dodání a fakturovanou cenu
zboží, případně též další náležitosti vyžadované právními předpisy.
4. Kupující může do data splatnosti fakturu vrátit prodávajícímu, pokud faktura
obsahuje nesprávné cenové údaje, nesprávné náležitosti nebo v ní chybí některá
z náležitostí uvedených v tomto článku. To nezbavuje kupujícího povinnosti
zaplatit kupní cenu do data splatnosti stanoveného na faktuře původní.
5. Kupující není oprávněn započíst k tíži kupní ceny případné pohledávky vůči
prodávajícímu. Kupující není oprávněn postoupit pohledávky vůči prodávajícímu
třetí osobě. Prodávající je oprávněn započíst vůči kupujícímu jakékoliv peněžité
nároky a případně postoupit pohledávku na třetí osobu.
6. Je-li kupující v prodlení s placením jakékoliv faktury, je prodávající oprávněn
účtovat kromě zákonného úroku z prodlení za každý den prodlení i smluvní pokutu
ve výši 0,5 % denně z nezaplacené částky faktury a kupující je povinen tuto
smluvní pokutu uhradit do sedmi (7) kalendářních dnů poté, co mu byla
prodávajícím vyfakturována. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok
prodávajícího domáhat se náhrady škody dle platných právních předpisů.

Pokud dojde k prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, zákonného úroku nebo
též smluvní pokuty, je prodávající oprávněn přerušit dodávku dalšího objednaného
zboží.
VI. Termín, místo a podmínky dodání
1. Prodávající se zavazuje dodat zboží a kupující se zavazuje zboží převzít v termínu
stanoveném v kupní smlouvě. Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, prodávající
je oprávněn dodat zboží kupujícímu i před stanoveným termínem dodání a kupující
není oprávněn takové předčasné plnění odmítnout.
2. Místem dodání zboží je, pokud kupní smlouva nestanoví jinak, za podmínky „EXW“
ZLIN AIRCRAFT a.s., Letiště 1887, 765 02 Otrokovice, v souladu s mezinárodními
obchodními podmínkami INCOTERMS 2010.
3. Prodávající je povinen předat kupujícímu spolu s předmětem koupě doklady,
které jsou nutné k převzetí a užívání zboží.
4. Prodávající je povinen dodat předmět koupě zabalený způsobem obvyklým u
tohoto druhu zboží a tak, aby balení zaručovalo ochranu zboží při případné
nakládce, vykládce a přepravě.
5. Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu:
a) dodací list, ve kterém prodávající uvede následující informace:
•
•
•
•

název a kompletní adresu prodávajícího;
název a kompletní adresu kupujícího;
počet dodaných kusů;
názvy dílčích položek předmětu koupě;

b) příslušné certifikáty (jsou-li právními předpisy požadovány).
6. Prodávající je povinen včas kupujícímu oznámit, že zboží je připraveno k předání

nebo že bylo předáno k odeslání prvnímu dopravci.
7. Kupující je povinen potvrdit převzetí dodávky zboží podpisem dodacího listu

odpovědnou osobou. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na
kupujícího až zaplacením celkové kupní ceny, totéž platí i pro způsob placení
kupní ceny ve splátkách. K ustanovení § 1099 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, se nepřihlíží.
8. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je prodávající oprávněn účtovat

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení. Tím není
dotčen nárok na náhradu škody, která prodávajícímu v souvislosti s prodlením
převzetí vznikne.

VII. Přechod nebezpečí škody na zboží
1. Nebezpečí škody (ztráta, zničení, odcizení, poškození, znehodnocení, apod.)

na zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od
prodávajícího.
2. Pokud je kupující v prodlení s převzetím zboží na skladě prodávajícího,

přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v době, kdy prodávající
umožnil kupujícímu se zbožím nakládat a na termín dodání byl prodávajícím
včas upozorněn.
3. Předává-li prodávající zboží dopravci za účelem přepravy kupujícímu,

přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží okamžikem jeho předání
prvnímu dopravci. Škoda na věci vzniklá po přechodu nebezpečí škody na
věci na kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.
4. Dojde-li k zastavení či zadržení dodání zboží v důsledku nezaplacení faktur

kupujícím nebo na základě pokynu kupujícího, je kupující povinen všechny
tyto dodatečně vzniklé náklady prodávajícímu uhradit.
VIII. Kvalita zboží a záruční podmínky
1. Prodávající dodává zboží v množství požadovaném zákazníkem, jakosti a

provedení dle technických podmínek výrobce.
2. Záruční podmínky pro zboží jsou stanoveny dle příslušných Technických

podmínek (TPF). Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu nebo od dojití
zboží do místa určení. K ustanovení § 2115, věty druhé, zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, se nepřihlíží.
3. Kupující má právo nepřevzít předmět koupě, pokud má zboží zjevné kvalitativní,

kvantitativní, eventuálně dokladové (certifikační) vady.
4. V reklamačním protokolu je kupující povinen reklamované neshody či vady

jednoznačně popsat a specifikovat způsob reklamace. Reklamační protokol je
uveřejněn na webových stránkách www.zlinaircraft.eu.
5. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od kupní smlouvy.
6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez

zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující

změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která
se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či
oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo
odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy
odstoupit.
7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na

odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující
neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může
prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může
prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba
nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neoznámí-li kupující vadu zboží
včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od
kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu,
v jakém ji obdržel.
8. Reklamace množstevních

vad, kdy dodané zboží neodpovídá množství
uvedenému na dodacím listě, je přípustná ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů od
převzetí nebo obdržení dodávky zboží, jinak nárok z reklamace zaniká. Kupující je
povinen doložit číslo dodacího listu a faktury.

9. Zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat v okamžiku dodání či převzetí

dodávky zboží, jinak nárok z reklamace zaniká.
10. Skryté vady zboží je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění, nejpozději však do pěti (5) kalendářních dnů ode dne jejich zjištění,
nejpozději však do konce záruční doby.
11. Neoznámení vad ve výše uvedených lhůtách znamená, že kupující dodávku bez

připomínek přijal.
12. Pokud bude zjištěno, že reklamovaná vada vznikla v důsledku nesprávného

užívání, neodborné montáže nebo nešetrné manipulace se zbožím, kupujícímu
nárok na reklamaci zaniká.
13. Prodávající je povinen reagovat na reklamaci kupujícího do čtrnácti (14)

kalendářních dnů od písemného obdržení reklamačního protokolu spolu
s reklamovaným předmětem koupě, tj. sdělit kupujícímu své stanovisko k
oprávněnosti reklamace.
14. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci kupujícího do třiceti (30) pracovních dnů,

počítáno od data, kdy fyzicky obdržel od kupujícího předmět koupě spolu s
příslušným reklamačním protokolem. V případě nutnosti vypracování znaleckého
posudku či jiného odborného posouzení se tato lhůta přiměřeně prodlužuje.
15. Nárok na reklamaci nebo nárok vyplývající z odpovědnosti za vady na straně

kupujícího nevzniká v případě, pokud kupující užil jiné než originální části nebo

komponenty dodané prodávajícím (OEM), nebo pokud poškození zboží vzniklo
jako důsledek nesprávného užívání, neodborné montáže, nešetrné manipulace
kupujícím nebo nešetrné manipulace dopravcem.
16. V případě, že reklamace byla neoprávněná, je kupující povinen uhradit

prodávajícímu bez zbytečného odkladu a v plné výši fakturovanou částku za
neoprávněně reklamovaný předmět koupě a také prokázané náklady vynaložené
prodávajícím při řešení takovéto reklamace, a to včetně příp. smluvní pokuty,
pokud byla prodávajícím kupujícímu zaplacena.
IX. Odstoupení od kupní smlouvy
1. Poruší-li některá ze smluvních stran závažným a podstatným způsobem své
povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, má druhá smluvní strana právo od kupní
smlouvy odstoupit. Odstoupení nemá vliv na nárok na náhradu škody, vzniklé
porušením této kupní smlouvy.
2. Podstatným porušením kupní smlouvy na straně kupujícího se rozumí zejména
nepřevzetí zboží do tří (3) kalendářních dnů od oznámení, že je zboží připraveno
k převzetí nebo bezdůvodné nepřevzetí zboží od dopravce, nezaplacení kupní
ceny nebo smluvní pokuty do data splatnosti.
3. Při podstatném zhoršení majetkových poměrů kupujícího (zejména v případě
prohlášení konkurzu či vstupu do likvidace či zahájení insolvenčního řízení) nebo
při prodlení kupujícího s placením jakékoliv pohledávky prodávajícího, je
prodávající oprávněn prohlásit všechny stávající pohledávky za okamžitě splatné
a požadovat jejich zaplacení. Prodávající je oprávněn zadržet i dosud nesplněné
dodávky a má právo odstoupit ze všech kupních smluv, aniž by to znamenalo
porušení kupní smlouvy.
4. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím bez oprávněného důvodu po
potvrzení objednávky, je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 50
% z hodnoty celkové kupní ceny. Tím není dotčen nárok na náhradu škody, která
prodávajícímu případně vznikla v souvislosti s tímto odstoupením od kupní
smlouvy.
5. V případě nesplnění jakýchkoliv jiných smluvních povinností vyplývajících z kupní
smlouvy kupujícím, je prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10 %
z hodnoty celkové kupní ceny za každé jednotlivé nesplnění smluvní povinnosti,
pokud není stanoveno v kupní smlouvě jinak. Tím není dotčen nárok na náhradu
škody, která prodávajícímu případně vznikla v souvislosti s tímto nesplněním
smluvní povinnosti.

6. Odstoupením od kupní smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která
prodávajícímu případně vznikla v souvislosti s konkrétním odstoupením od
kupní smlouvy.
X. Vyšší moc
1. Smluvní strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností z kupní
smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen
„vyšší moc“). Za případy vyšší moci se považují zejména stávka, epidemie,
požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, revoluce, povstání a embargo.
2. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění sankcí proti smluvní straně postižené
vyšší mocí.
3. Smluvní strana dovolávající se postižení vyšší mocí musí tuto skutečnost
neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně a provést veškerá možná
opatření ke zmírnění následků neplnění smluvních povinností.
4. V případě trvání vyšší moci po dobu delší než pětačtyřicet (45) pracovních
dnů jsou obě smluvní strany oprávněny od kupní smlouvy odstoupit.
XI. Řešení sporů
1. Prodávající a kupující se zavazují řešit všechny spory vznikající z kupní smlouvy
a/nebo v souvislosti s ní především dohodou.
2. Všechny spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří
odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány s konečnou
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Místem konání
rozhodčího řízení bude Praha, jednacím jazykem čeština.
XII. Zvláštní ujednání
1. Prodávající je originálním (původním) výrobcem dodávaného zboží. Z toho titulu
smí být zboží nabyté kupujícím od prodávajícího využito jen pro vlastní potřebu
kupujícího, tzn. vlastníka finálního produktu nebo jeho provozovatele či
prodávajícím pověřeného obchodního zástupce.
2. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího zboží
dále zcizovat třetím osobám, jinak kupující odpovídá za veškeré škody, které
vzniknou prodávajícímu nedodržením této podmínky. Současně je v případě
zjištění porušení této podmínky kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní
pokutu, jejíž výše činí, pokud nebylo v kupní smlouvě dohodnuto jinak, v každém

jednotlivém případě 50 % z hodnoty celkové kupní ceny, tím není dotčen nárok
prodávajícího na náhradu škody.
XIII. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí platnými právními
předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění.
2. K obchodním zvyklostem a obchodní praxi mezi smluvními stranami kupní
smlouvy na základě ustanovení § 558 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, se nepřihlíží. Rovněž se nepřihlíží k ustanovení § 1744 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Veškeré údaje obsažené v kupní smlouvě se dle ustanovení § 1730 zák. č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, považují za důvěrné a nesmí být
pod peněžitou sankcí zneužity ani prozrazeny. Pokud kupující poruší tuto
povinnost, je prodávající oprávněn požadovat po něm zaplacení smluvní
pokuty ve výši 30 % z hodnoty celkové kupní ceny.
4. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP bude v rozporu s právními
předpisy, nebudou tím nikterak dotčena ostatní ustanovení těchto VOP.
5. Prodávající může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit. Změna VOP je
účinná od jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího, neníli v nich uvedeno jinak.
6. Tyto VOP jsou veřejně přístupné na internetových stránkách www.zlinaircraft.eu a
nabývají účinnosti dnem jejich zveřejněním.

