
 

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 

ORPA Papír a.s.  
(platné od 1.11.2017) 

 
1. PŮSOBNOST 
1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky ("VNP") se použijí na nákupy materiálu, zboží, výrobku, dílu, 
software a souvisejících služeb ("Zboží") nabízeného a dodávaného dodavateli ("Prodávající"). Použijí 
se na všechny poptávky ze strany Kupujícího k předložení cenových kalkulací nebo jiných nabídek i na 
nabídky učiněné Prodávajícími a jsou nedílnou součástí objednávky ("Objednávka") předložené 
Kupujícím u Prodávajících. Pro účely těchto VNP se Objednávkou rozumí i smluvní vztah mezi 
Prodávajícím a Kupujícím vzniklý na základě Objednávky. Pro účely se rozumí ORPA Papír a.s. včetně 
jejich právních nástupců. Žádné podmínky obsažené v potvrzení objednávky, předchozích nabídkách 
nebo jiných dokumentech vydaných Prodávajícím nejsou pro Kupujícího závazné, a to ani tehdy, 
pokud nebyly výslovně odmítnuty. 
 
1.2. Prodávající a Kupující tímto vylučují pro smluvní vztahy, na které se vztahují tyto VNP, použití § 
1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ("Občanský 
zákoník") který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevu vůle 
smluvních stran. 
 
1.3. V případě, že nelze některá konkrétní ustanovení VNP z jakéhokoli důvodu použít, zůstávají 
všechny ostatní podmínky nedotčeny. 
 
1.4. Zvláštní ustanovení Objednávky, konkrétní podmínky dohodnuté písemně s Prodávajícími a 
veškeré dokumenty do nich začleněné, které mohou být s VNP v rozporu, mají přednost před 
příslušnými ustanoveními VNP. 
 
2. CENY - CENOVÁ KALKULACE - PLATEBNÍ PODMÍNKY - FAKTURACE 
 
2.1 Nabídky a cenové kalkulace Prodávajících jsou závazné přinejmenším 60 dnů ode dne jejich 
doručení Kupujícímu, pokud nebylo dohodnuto jinak. 
 
2.2 Všechny ceny uvedené v Objednávce jsou stanoveny jako pevné a nemohou se měnit bez 
souhlasu kupujícího. Zahrnují všechny náklady vynaložené prodávajícím na uskutečnění Objednávky, 
včetně dodávky Zboží na konečné místo určené Kupujícím, včetně obalu. 
  
2.3 Řádně vystavené faktury jsou splatné do 45 dnu ode dne doručení faktury Kupujícím. Kupující je 
však oprávněn platbu zadržet, pokud Prodávající nesplní požadavky stanovené v Objednávce. V 
takovém případě nevzniká Prodávajícímu nárok na úrok z prodlení (ani na část ceny), pokutu ani jinou 
náhradu. 
Vystavené faktury prodávajícím budou doručovány elektronicky na adresu fakturace@orpa.cz. 
 
3. KVALITA - BEZPEČNOST - UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
 
3.1 Dříve než předloží jakoukoli nabídku nebo cenovou kalkulaci si Prodávající obstará veškeré 
informace týkající se požadavku Kupujícího a předpokládaného použití Zboží (služby), aby mohl 
Kupujícímu poskytnout o navrhovaném Zboží (služby) všechny potřebné rady a informace. Prodávající 
garantuje kvalitu a jakost daného zboží či služby. Zavazuje se dodržovat principy ochrany a zlepšování 
bezpečnosti, zdraví a životního prostředí v souvislosti s dodávkou zboží (služby) v ORPA Papír a.s.. 
 



3.2 Prodávající Kupujícího informuje o veškerých relevantních informacích v oblastech bezpečnosti či 
ochrany životního prostředí, které se váží ke Zboží a/nebo jeho zpracování, manipulaci či použití. 
případě, že Prodávající poruší své povinnosti v oblasti bezpečnosti, zdraví nebo ochrany životního 
prostředí, má Kupující právo od Objednávky odstoupit, přičemž Prodávající nese veškeré výdaje a 
odpovědnost z toho plynoucí. Prodávající se zavazuje dle požadavku kupujícího k dodanému zboží 
(službě) poskytnout nezbytné atesty, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, …. 
 
4. DODÁVKA - PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA - BALENÍ - DOPRAVA 
 
4.1 Nebude-li dohodnuto jinak, prodává se veškeré Zboží (služba) dle podmínek incoterms DDP 
vykládkou v určeném místě Kupujícím.  
 
4.2 Před Dodávkou: 
Prodávající zkontroluje Zboží, zda odpovídá zadání uvedenému na Objednávce, požadavkům na 
kvalitu, hmotnost a fyzické rozměry a zda není Zboží nebo jeho obal poškozen. Zboží musí být 
zabaleno tak, aby nebylo během dopravy nebo manipulace poškozeno. Všechny položky musí být 
řádně označené podle (i) příslušných pravidel, a to zejména v případě nebezpečného Zboží, (i) pokynu 
Kupujícího, a značení musí přinejmenším uvádět číslo Objednávky Kupujícího, identifikační údaje 
Prodávajícího, čísla položek, místo Dodávky, popis, hmotnost a množství položek a všechna značení 
požadovaná pro účely 
rádné Dodávky a montáže. Pokud o to Kupující požádá, odeberou si Prodávající veškeré obalové 
materiály po uskutečnění Dodávky zpět. Obalové materiály a metody si zvolí Prodávající tak, aby 
minimalizovali náklady a splnili tyto cíle: ochrana, zajištění bezpečnosti, recyklovatelnost, úspora 
energie a likvidace. 
 
4.3 Doprava: 
Prodávající zajistí přepravu Zboží na místo určení tak, aby předešel poškození Zboží a obtížím s jeho 
vykládkou na místě doručení. 
 
4.4. Dodací lhůty stanovené v Objednávce jsou nezbytnou náležitostí těchto podmínek. Nebude-li 
Objednávka uskutečněna ve stanoveném termínu a v požadované kvalitě, má Kupující právo od 
Objednávky odstoupit nebo požadovat po Prodávajícím náhradu škody. 
 
Prodávající je povinen neprodleně písemně informovat Kupujícího o všech prodleních a zároveň 
dodat veškeré informace o důvodu a/nebo rozsahu prodlení, jakož i informace o úsilí, které 
Prodávající hodlá vynaložit, aby se prodlení vyhnul nebo aby urychlil Dodávku.  
V případě prodlení s Dodávkou má Kupující právo, aniž by tím byly dotčeny ostatní nápravné 
prostředky, které mu svědčí, na smluvní pokutu odpovídající 1 % hodnoty smluveného zboží za každý 
den z prodlení, maximálně však ve výši 10 %. Touto smluvní pokutou nejsou dotčena práva 
Kupujícího na náhradu škody. 
 
4.5. V případě porušení závazku prodávajícího z uzavřené smlouvy, který bude mít za následek 
nucené zastavení výroby kupujícím, zavazuje se prodávající k zaplacení smluvní pokuty kupujícímu ve 
výši vícenáklady, což činí 2 594 Kč za každou započatou hodinu nucené zastavení výroby.  
 
4.6. Vlastnické právo ke Zboží přechází bezpodmínečně na Kupujícího jeho dodáním. Nebude-li 
výslovně ujednáno jinak, není Prodávající oprávněn zadržet vlastnické právo ke Zboží do doby, než 
bude v plném rozsahu zaplaceno. Odpovědnost za nebezpečí majetkové újmy (škody) na Zboží však 
zůstává na Prodávajícím až do doby, než Kupující Zboží oficiální cestou převezme. 
 
 
 



 
 
 
 
5. TECHNICKÉ DOKUMENTY - PROVOZNÍ A SERVISNÍ MANUÁL 
Prodávající dodají Kupujícímu v termínech, na kterých se mohou strany dohodnout, nejpozději však 
při dodávce Zboží, všechny technické dokumenty týkající se Zboží, jako jsou provozní a servisní 
manuály, příručky školení, výkresy, technické záznamové listy, bezpečnostní listy k výrobkům, tovární 
kontrolní certifikáty, prohlášení o shodě a ostatní doklady. Nebude-li v Objednávce stanoveno jinak, 
musí dodávka software nebo zboží obsahujícího software obsahovat z důvodu údržby a/nebo 
adaptability všechny související zdrojové kódy a kódová označení výrobku. Tato technická 
dokumentace nebo jakékoli zvláštní nástroje související s Objednávkami zůstávají majetkem 
Kupujícího a považují se za nedílnou součást Zboží ve smyslu těchto VNP. 
 
6. ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST 
6.1 Prodávající je odpovědný za to, že Zboží bude odpovídat všem dohodnutým specifikacím a 
požadavkům, že bude odpovídat současnému stavu techniky a rozvoje a bude se hodit k účelu 
zamýšlenému Kupujícím, nebude mít žádné konstrukční vady, ani vady na materiálech či zpracování, 
bude uspokojivě splňovat požadavky na plnění předpokládané Kupujícím a rovněž všechny požadavky 
právních předpisu a norem, zvláště ty, které se týkají ochrany životního prostředí, bezpečnosti. 
Prodávající odpovídá za to, že technické specifikace v Objednávce jim stačí k tomu, aby mohli splnit 
konkrétní potřeby Kupujícího, a uznávají, že si tyto specifikace důkladně prostudovali. 
 
7.2 Záruka za jakost se sjednává na dobu 2 let od řádného dodání zboží nebo služby kupujícímu, 
pokud nebylo písemně dohodnuto jinak. 
 
7.3 Bude-li zjištěno, že některé Zboží má vady, má Kupující možnost dle vlastního uvážení na základě 
písemného oznámení doručeného Prodávajícím:  
(a) od Objednávky odstoupit ve smyslu ustanovení článku 11.2 (Ukončení smluvního vztahu);  
(b) Zboží akceptovat s odpovídající slevou na ceně; nebo  
(c) neodpovídající Zboží odmítnout a požadovat dodávku náhradního Zboží nebo provést nezbytné 
opravy na náklady Prodávajících. Veškeré zamítnuté Zboží, bez ohledu na důvod, bude vráceno 
Prodávajícím na jejich nebezpečí a náklady nebo je Kupující na nebezpečí Prodávajících uskladní ve 
svých skladech. Po uplynutí 15 dnu ode dne, kdy Prodávajícím bylo sděleno, že Zboží bylo zamítnuto, 
odpovídá Prodávající za skladné naúčtované za Zboží, které činí 55 Kč/den/m2. 
7.4 Pokud Prodávající nedodá vhodnou náhradu nebo nezajistí okamžitou opravu Zboží, má Kupující 
právo toto Zboží vyměnit nebo jej opravit prostřednictvím jiného dodavatele a následně vymáhat po 
Prodávajícím úhradu nákladu s tím spojených. 
7.5 Pro veškeré opravené nebo vyměněné Zboží platí ustanovení tohoto článku a záruční lhůta dle 
této Smlouvy začíná běžet znovu okamžikem nové dodávky nebo opravy. 
7.6 Prodávající odpovídá za veškeré škody včetně ušlého zisku a újmy nemajetkové, vzniklé 
Kupujícímu v důsledku prodlení s dodávkou, vad Zboží nebo jiných nedostatku v plnění Prodávajícího. 
7.7 Práva a nápravné prostředky Kupujícího stanovená ve VNP lze uplatnit vedle ostatních práv a 
nápravných prostředku, které Kupujícímu svědčí ze zákona. 
7.8 V každém případě platí, že žádná kontrola, souhlas ani přejímka Zboží nezprošťuje Prodávajícího 
odpovědnosti za vady ani jiná pochybení při plnění požadavku Objednávky.  
7.9 Poruchy vybavení, nedostatek materiálu nebo jiné důvody, které Kupující nemůže nijak ovlivnit a 
kvůli kterým nemůže objednané Zboží používat nebo se díky těmto důvodům sníží na jeho straně 
poptávka po Zboží, jsou důvodem, na základě kterého má Kupující právo dle vlastního uvážení 
dodávku objednaného Zboží bud pozastavit nebo odložit nebo Objednávku zcela či částečně 
vypovědět, aniž by mu tím vznikla jakákoli povinnost či odpovědnost. 
 



 
 
 
8. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
8.1 Prodávající je povinen zajistit, aby ani Zboží ani jeho prodej dle Objednávky nezasahovali do 
ochranných známek, patentu, autorských práv ani jiných práv třetích osob ani je nijak neporušovali.  
 
9. POVINNOST MLČENLIVOSTI - MAJETKOVÁ PRÁVA 
9.1 Veškeré písemné nebo ústní informace dodané Kupujícím Prodávajícímu o know-how, 
specifikacích, postupech a potřebách Kupujícího a veškeré technické informace, dokumenty a údaje 
se považují za důvěrné a bude s nimi i s jako takovými nakládáno a nesmí být poskytovány třetím 
osobám bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího přinejmenším po dobu 10 let ode dne, kdy 
byly Prodávajícímu poskytnuty. Tyto informace se budou používat výlučně za účelem plnění 
Objednávky nebo vypracování nabídek nebo cenových kalkulací. 
9.2 Vlastnická práva a autorská práva ke vzorům, výkresům, vzorkům a ostatním dokumentům, které 
byly poskytnuty Prodávajícímu, náleží Kupujícímu a tyto není dovoleno kopírovat ani poskytovat 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu. 
 
10. VYŠŠÍ MOC 
10.1 Smluvní strana postižená událostí, kterou nemohla nijak ovlivnit, ani ji přiměřeně předvídat či se 
jí vyhnout, včetně (nikoli však pouze) teroristických aktu, nepokojů, epidemie, záplav, zemětřesení 
nebo podobných živelných katastrof ("vyšší moc"), je povinna tyto události neprodleně písemně 
oznámit druhé straně a poskytnout jí veškeré důležité informace a doklady s tím související, a to 
zejména o době, o kterou muže tato událost zdržet termín plnění Objednávky. Stávky, které 
postihnou Prodávajícího, veřejnou dopravu nebo události jakéhokoli druhu (včetně těch, které jsou 
definovány jako události vyšší moci dle těchto podmínek), které postihnou subdodavatele nebo 
dodavatele Prodávajícího, se nepovažují za události Vyšší moci, které by omlouvaly neplnění 
Objednávky. 
10.2 V případě zásahu vyšší moci, který postihne Prodávající, má Kupující právo dle vlastního uvážení: 
(a) dohodnout s Prodávajícími na prodloužení dodací lhůty; nebo (b) odstoupit od Objednávky nebo 
jakékoli její části, aniž by mu tím vznikla jakákoli povinnost či odpovědnost, a požádat o vrácení všech 
již zaplacených částek. 
 
11. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 
11.1 V případě, že Prodávající nedodrží některou z podmínek Objednávky, má Kupující právo od 
Objednávky zcela či částečně odstoupit písemným odstoupením doručeným Prodávajícímu, a to bez 
ohledu na ostatní práva, která mu svědčí, a bez vzniku jakékoli povinnosti či odpovědnosti, a 
požadovat po Prodávajícím vrácení všech peněz jim za tuto Objednávku zaplacených, náhradu 
vícenákladů vynaložených na zajištění náhradního Zboží od jiného dodavatele a odškodnění za ztráty 
či újmy vzniklé Kupujícímu v důsledku porušení závazku prodávajícím. 
 
12. POJIŠTENÍ 
Prodávající je povinen uzavřít a udržovat v platnosti veškerá pojištění, která budou krýt jeho 
odpovědnost dle těchto VNP. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu předloží doklad o existenci 
pojištění dle požadavku Kupujícího na pojistné krytí a veškeré jeho požadavky splní, včetně pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám a odpovědnosti vůči Kupujícímu. 
 
13. SUBDODÁVKY 
Je-li Prodávající oprávněn zadat veškeré nebo některé ze svých povinností jako subdodávku třetím 
osobám, nese Prodávající v plném rozsahu veškeré náklady s těmito subdodávkami spojené a 
odpovědnost z toho plynoucí. Prodávající je povinen informovat všechny subdodavatele o 
ustanoveních těchto VNP, jakož i o ustanoveních příslušné Objednávky a poskytnout jim veškeré 



informace o požadavcích Kupujícího, zejména o příslušných pravidlech bezpečnosti, přičemž Kupující 
si vyhrazuje právo odmítnout subdodavatele, kteří tyto podmínky nebudou dodržovat. 
 
 
14. POSTOUPENÍ 
Prodávající není oprávněn Objednávku, práva z Objednávky plynoucí ani jakékoli pohledávky vůči 
Kupujícímu postoupit třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. 
 
15. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST - ROZHODNÉ PRÁVO 
15.1 Veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Objednávkou budou předloženy příslušným soudům 
dle místa zápisu Kupujícího do obchodního rejstříku. Kupující má však také právo předložit spor, jehož 
je Prodávající účastníkem, soudům příslušným dle místa rejstříkového zápisu Prodávajícího nebo 
soudům příslušným dle místa dodávky Zboží. 
 
16. PODVODY A UPLÁCENÍ 
Prodávající ručí za to a zavazuje se, že v souvislosti s touto Objednávkou nebo jinou smlouvou 
uzavřenou s Kupujícím nepředal ani nepředá žádný dar ani provizi, ani se nezavázal ani nezaváže, že 
zaplatí jakoukoli provizi kterémukoli ze zaměstnanců, zmocněnců, spolupracujících osob nebo 
zástupců Kupujícího. Pokud Prodávající nebo kdokoli jednající jeho jménem výše uvedená ustanovení 
poruší, má Kupující právo od Objednávky odstoupit a požadovat od Prodávajícího náhradu škody. 
 
17. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
17.1. Prodávající potvrzením objednávky, poptávky, smlouvy potvrzuje, že se seznámil s těmito 
všeobecnými nákupními podmínkami ORPA Papír a.s. 
 
Všeobecné nákupní podmínky jsou uveřejněny na stránkách www.orpa.cz 


