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I. Rozsah platnosti a účinnosti 
1. V souladu s obchodním zákoníkem Vám 
předkládáme všeobecné obchodní podmínky 
dodávek papíru a papírenských výrobků, které 
jsou nedílnou součástí kupních smluv. Tyto 
Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) se 
vztahují na všechny dodávky zboží a služeb, k 
nimž dochází mezi prodávajícím a kupujícím. 
2. Podmínky, které se zcela nebo zčásti 
odchylují od těchto VOP, těmto VOP odporují 
nebo je doplňují, jsou pro prodávajícího 
nezávazné, a to i tehdy, když jim prodávající 
neodporuje nebo když kupující prohlásí, že si 
přeje dodávat v souladu s takovými 
podmínkami.  
3. Pokud se jednotlivá ustanovení těchto VOP 
stanou neúčinnými, nebude tímto závazek ze 
smlouvy uzavřené na základě těchto VOP 
ovlivněn.   
 
II. Uzavření kupní smlouvy 
1. Kupní smlouva bude mezi stranami 
uzavřena na základě objednávky kupujícího 
akceptované prodávajícím. 
2. Objednávka ze strany kupujícího není pro 
prodávajícího závazná, dokud není 
prodávajícím výslovně písemně uvedeno, že ji 
akceptuje. 
 
III. Dodávka 
1. Množství dodávky je uvedeno v dodacích 
listech nebo na propustce na zboží. V případě, 
že zboží bude dodáváno na váhu, je povolena 
odchylka od sjednané hmotnosti v rozmezí + - 
7%. Fakturováno bude vždy skutečně dodané 
množství, vyjma zboží, které je dodáváno 
v ideální váze. 
2. Sjednaným místem plnění je místo 
podnikání prodávajícího. 
3. Prodávající vyvine veškeré úsilí, aby zboží 
bylo dodáno v preferované lhůtě dodání 
uvedené v objednávce. Nebude-li zboží možné 
vyrobit dříve, prodávající se zavazuje dodat 

zboží do 180 dnů ode dne doručení objednávky 
kupujícího prodávajícímu. 
4. Není-li dohodnuto jinak, dodání zboží se 
uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci k 
přepravě pro kupujícího. Za případné škody, 
způsobené poškozením nebo ztrátou zásilky 
odpovídá dopravce. Náhradu případné škody 
na dopravci uplatňuje kupující.  
5. Prodávající odešle se zbožím dodací list na 
zboží, případně další doklady, které se ke zboží 
vztahují. 
6. Pokud kupující nepředloží dopravní 
dispozice nebo nezajistí expedici v 
dohodnutém termínu, bude zboží uskladněno u 
prodávajícího. Za uskladněné zboží je 
prodávající oprávněn účtovat skladné ve výši 
500,- Kč/t za každý započatý týden po termínu 
dohodnutého převzetí zboží.    
7. Prodávající je oprávněn použít 
subdodavatele. 
8. Prodávající je oprávněn plnit před 
smluveným termínem dodání, příp. 
v částečných dodávkách. 
9. Zboží se stává majetkem kupujícího 
okamžikem jeho úplného zaplacení. 
10. Balení se provádí podle příslušných 
předmětných norem nebo způsobem obvyklým 
pro jednotlivé druhy výrobků, pokud není ve 
smlouvě dohodnuto jinak. Je-li zboží 
expedováno na paletách, jsou tyto kalkulovány 
v ceně zboží. Údaje o paletách na faktuře a 
dodacím listu slouží pouze k evidenčním 
účelům.  
11. Jakost musí odpovídat příslušným 
referencím pro jednotlivé zboží, pokud nebylo 
dohodnuto jinak. Veškeré vzorky předané 
prodávajícím kupujícímu jsou považovány za 
nezávazné exponáty, jejichž množství, velikost 
a vlastnosti jsou vyhrazeny a nejsou určeny 
k dalšímu prodeji.  
 
IV. Cena zboží, platební podmínky 
1. Cena bude vypočítána dle ceníku 
prodávajícího platného na příslušné období, 
pokud není v samostatné kupní smlouvě 
uvedeno jinak. K ceně se účtuje daň z přidané 
hodnoty.  
2. Není-li stanoveno jinak, ceny jsou ex works, 
bez poplatků za balení, přepravních nákladů a 
výdajů. 
3. Zaplacením se rozumí připsání platby na 
účet prodávajícího. 
4. V případě pozdního placení se kupující 
zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
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den prodlení. Tímto se prodávající nezříká, 
práva na zákonný úrok z prodlení, resp. 
náhradu případné škody. Je-li smluvené 
množství zboží dodáváno v několika zásilkách, 
je každá zásilka fakturována samostatně. 
  
V. Odpovědnost za vady 
1. Pro dodané zboží platí záruky v souladu 
s ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, v platném znění. 
2. Kupující je povinen prohlédnout zásilku při 
převzetí na skladě prodávajícího, zajišťuje-li si 
dopravu sám nebo při převzetí od dopravce, 
odeslal-li zboží prodávající. Vady, které při 
této prohlídce kupující zjistil, oznámí 
prodávajícímu písemnou reklamací nejpozději 
do 15 dnů po převzetí zboží. Pokud vady v této 
lhůtě neoznámí, nemůže již nároky z takto 
zjistitelných vad uplatňovat. Vady je povinen 
prokázat kupující.   
3. Skladování zboží musí odpovídat 
podmínkám stanoveným v příslušných 
technických listech jednotlivých vyráběných 
druhů papíru. 
4. Reklamace se uplatňuje písemnou formou s 
uvedením identifikace dodávky, vad dodávky a 
požadavků kupujícího. 
5. Prodávající je povinen se k reklamaci 
vyjádřit do 15 dnů od převzetí reklamace.   
6. V případě závadného zboží může 
prodávající zvolit opravu zboží nebo 
poskytnout nezávadnou náhradu. Kupujícímu 
může být udělena sleva pouze tehdy, jestliže 
oprava nebo nezávadná náhrada není možná 
nebo je pro prodávajícího nebo kupujícího 
nepřijatelná. 
7. V případě nesouhlasu prodávajícího s 
reklamací je kupující povinen prokázat 
kvalitativní vady za účasti prodávajícího. 
8. Způsobí-li prodávající svým vadným 
plněním kupujícímu prokazatelně škodu, 
sjednávají prodávající s kupujícím omezení 
odpovědnosti prodávajícího u řádně 
prokázaných a odůvodněných škodných 
událostí v rozsahu max. 15% z hodnoty 
dodaného zboží v rámci konkrétní dodávky, ze 
které škoda vznikla. 
 
VI. Závěrečná ustanovení 
1. Jak prodávající, tak kupující mohou od 
konkrétní kupní smlouvy odstoupit z důvodů 
uvedených v obchodním zákoníku. Je-li zboží 
dodáváno v několika samostatně 
fakturovaných dodávkách, může prodávající 
od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v 

prodlení se zaplacením některé z dodávek. 
Kupující může od smlouvy odstoupit 
zaplacením odstupného ve výši 20 % hodnoty 
objednaného zboží, jestliže nejde o 
individuálně určené zboží na zakázku, které 
není standardně skladem, a to pouze dříve než 
přijal byť jen částečné plnění na tuto smlouvu. 
2. Pokud není sepsána samostatná kupní 
smlouva, považují se za kupní smlouvu tyto 
VOP, ve spojení s potvrzenou objednávku. V 
případě platné kupní smlouvy je tato nadřazena 
VOP. 
 
 
 
 
 
........................                     ......................                                       
 Za prodávajícího                 Za kupujícího                        
 
 
 
 
 


