
Všeobecné obchodní podmínky společnosti JIP - Papírny Větřní, a.s. 

V jejich znění od 1. 7. 2017 

 
I. 

Úvod 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti JIP - Papírny Větřní, a.s., se 

sídlem ve Větřní, Papírenská 2, 382 11, IČO: 45022526, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. B, vložka č. 477 (dále je „Dodavatel“) jsou nedílnou 

součástí kupních smluv, resp. smluv o dílo (dále společně jen „smlouva“) uzavřených mezi 

Dodavatelem a zákazníkem. 

2. Otázky výslovně neupravené ve VOP se řídí v souladu s § 1751 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku (dále případně jen „ObčZ“) Všeobecnými podmínkami prodeje pro výrobce 

papíru a lepenky v EHS (dále jen „CEPAC“), které byly vydány v roce 1991 Evropským sdružením 

celulózového, papírenského a lepenkářského průmyslu. V případě konfliktu mezi VOP a CEPAC, 

mají VOP přednost před úpravou obsaženou v CEPAC.  

3. Podmínky sjednané výslovně v písemné smlouvě, dodatkem ke smlouvě a potvrzené písemné 

objednávce mají před těmito VOP a CEPAC přednost. 

4. VOP, obchodní podmínky CEPAC jakož i Vzorová kupní smlouva jsou dostupné na webové stránce 

Dodavatele www.jip.cz. 

 

II. 

Objednávky 

1. Objednávka zákazníka musí obsahovat následující informace: 

a) Odkaz na případnou nabídku (datum) 

b) Množství poptávaného výrobku 

V případě rolí  

• plošná hmotnost (gramáž na m2) 

• šířka rolí 

• průměr rolí 

• vnitřní průměr jader 

• způsob (typ) balení 

• ostatní technické specifikace 

V případě archů  

• plošná hmotnost (gramáž na m2) 

• rozměry archů  

• způsob (typ) balení 

• ostatní technické specifikace 

c) Název produktu odkazem na ochrannou známku, Dodavatelem užívaný název, případně 

odkazem na zaslané vzorky 

d) Požadovaný termín dodání  

e) Dodací adresu a způsob dodání dle parit INCOTERMS 2010 

f) Fakturační adresu 

g) Smluvenou cenu 
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h) Platební podmínky 

i) Potvrzení o tom, že zákazník obdržel od Dodavatele aktuální znění VOP a CEPAC 

j) Potvrzení o tom, že zákazník se s VOP a CEPAC seznámil a souhlasí s nimi 

 

III. 

Uzavírání Kupních smluv 

1. Zákazník vyplněnou a podepsanou objednávku, případně vyplněnou Vzorovou kupní smlouvu 

zašle na kontaktní adresu Dodavatele (viz dále).  

2. Kupní smlouva mezi Dodavatelem a zákazníkem je uzavřena okamžikem, kdy zákazníkovi dojde 

elektronicky potvrzená Vzorová kupní smlouva ze strany Dodavatele. 

3. V případě, že zákazník zašle Dodavateli pouze objednávku, která neobsahuje náležitosti obsažené 

v čl. II. těchto podmínek, případně další potřebné informace, zašle Dodavatel zákazníku návrh na 

doplnění objednávky (dále případně jen „Výzva k doplnění“), které bude požadavek na doplnění 

příslušných informací obsahovat.  

4. V případě, že zákazník zašle Dodavateli pouze objednávku, která nebude obsahovat potvrzení 

zákazníka o tom, že se seznámil a souhlasí s VOP a CEPAC, je zákazník povinen písemně potvrdit 

Dodavateli, že se s těmito dokumenty seznámil, a že s podmínkami v nich obsažených jakožto 

nedílnou součástí smlouvy souhlasí. Za tímto účelem zašle Dodavatel zákazníku potvrzení 

objednávky (dále případně jen „Potvrzení objednávky“), které bude toto ujednání obsahovat. 

Současně s Potvrzením objednávky budou zákazníku zaslány rovněž VOP a CEPAC. Smlouva mezi 

Dodavatelem a zákazníkem je v takovém případě uzavřena okamžikem, kdy Dodavateli dojde 

zákazníkem odsouhlasené a podepsané Potvrzení objednávky.  

5. Jestliže zákazník Dodavateli odsouhlasené a podepsané Potvrzení objednávky nezašle ve lhůtě tří 

pracovních dnů od doručení Potvrzení objednávky zákazníku, má se za to, že zákazník návrh 

smlouvy neakceptoval a smlouva tak uzavřena není. 

 

IV. 

Kupní cena 

1. Kupní cenu uvede do objednávky zákazník na základě cenové nabídky Dodavatele. Pokud není 

v cenové nabídce uvedeno jinak, kupní cena nezahrnuje dopravu ani DPH. 

2. Ke kupní ceně bude následně připočítána platná sazba DPH (v případě prodeje plátci do 

tuzemska), případně dalších daní a celních nebo jiných poplatků platných v době expedice 

produktu. 

 

V. 

Platební podmínky 

1. Dodavatel je oprávněn požadovat po zákazníkovi přiměřenou zálohu před dodáním zboží. Výši 

zálohy, její splatnost a ostatní platební detaily budou zákazníku zaslány v Potvrzení objednávky, 

respektive ve formě zálohové faktury. 

2. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dní od data vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak. 
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3. Zákazník je povinen uhradit Dodavateli sjednanou kupní cenu za sjednaných podmínek a v souladu 

s vystavenou fakturou. 

4. Dodavatel vystavuje daňový doklad (originál faktury) ne dříve, než v termínu zdanitelného plnění, 

tj. v termínu expedice, společně s dodacím listem.  

5. V případě pozdního placení se zákazník zavazuje zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý den prodlení. Dodavatel má dále právo na zákonný úrok z prodlení a 

náhradu případné škody vzniklé z porušení povinnosti. Je-li smluvené množství zboží dodáváno v 

několika zásilkách, je každá zásilka fakturována samostatně. 

6. U dodávek v rámci Evropské unie se zákazník zavazuje oznámit Dodavateli veškeré skutečnosti 

týkající se jeho DPH (VAT). Zejména je povinen neprodleně oznámit Dodavateli změnu svého VAT 

či ukončení plátcovství. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zákazník Dodavateli za 

případnou škodu. 

VI. 

Dodací podmínky 

1. Dodavatel předá výrobek zákazníkovi v termínu dle Potvrzení objednávky a dále se dodací 

podmínky řídí dle konkrétních parit INCOTERMS 2010 

2. Výrobek se stává majetkem zákazníka okamžikem jeho úplného zaplacení. Toto ustanovení se 

nedotýká ujednání o přechodu nebezpečí škody na zákazníka. 

3. Ocitne-li se zákazník v prodlení s převzetím výrobku neposkytnutím součinnosti, je Dodavatel 

oprávněn po zákazníku požadovat náhradu vzniklé škody, náklady případného transportu a 

náklady spojené s uskladněním výrobku. Okamžikem prodlení zákazníka s převzetím zboží na něj 

přechází rovněž nebezpečí škody na výrobku, jestliže toto nebezpečí již nenesl dříve. 

 

VII. 

Záruční podmínky a reklamace  

1. Reklamace a záruky Dodavatele za kvalitu se řídí ustanoveními CEPAC. 

 

VIII. 

Odpovědnost Dodavatele 

1. Dodavatel neodpovídá za prodlení, způsobené cizím zaviněním např. nedostatkem energie, 

obtížemi s dovozem, provozních a přepravních poruch, stávek, vyšší moci anebo v případě 

prodlení na straně jeho dodavatelů. Lhůta k plnění se v těchto případech přiměřeně prodlužuje o 

dobu, po kterou prodlení trvá. V případě, že Dodavatel nebude schopen plnit ani po přiměřeném 

prodloužení lhůty k plnění, jsou zákazník a stejně tak i Dodavatel oprávněni od smlouvy odstoupit. 

V těchto případech není povinna ani jedna smluvní strana nahradit druhé straně vzniklé škody 

včetně ušlého zisku. 

2. Dodavatele je povinen upozornit zákazníka o existenci a důvodech takového zpoždění či celkové 

neschopnosti dodat dodávku ve smluveném termínu. 
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IX. 

Řešení sporů 

1. Smlouva mezi Dodavatelem a zákazníkem se bude bez ohledu na sídlo (případně domicil) 

zákazníka řídit českým právem. 

2. Strany se výslovně dohodly na tom, že případné spory mezi nimi budou řešeny především smírnou 

cestou. Pokud ke smíru nedojde, budou veškeré spory mezi stranami vyplývající ze smlouvy, 

řešeny ve smyslu čl. 25 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1215/2012 

ze dne 12. prosince 2012 výlučně u věcně příslušného soudu v Českých Budějovicích. Toto 

ustanovení platí i pro subjekty z nečlenských států Evropské unie. 

 

X. 

Závěrečné ustanovení 

1. Dodavatel si vyhrazuje právo VOP změnit. Změna je účinná od okamžiku vyvěšení nového znění 

VOP na internetových stránkách Dodavatele nebo od data uvedeného ve VOP. Smlouvy uzavřené 

před změnou VOP zůstávají změnou nedotčeny.  

2. Kontaktní adresa Dodavatele pro písemnou komunikaci je JIP - Papírny Větřní, a.s., Papírenská 2, 

382 11 Větřní. 

3. Veškeré úkony Dodavatele a zákazníka lze činit taktéž v telefaxové či elektronické podobě, a to na 

faxové číslo +420 387 707 274 a e-mailovou adresu info@jip.cz 

4. Dodavatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy, pokud nebyl závazek zákazníka uhradit 

kupní cenu zcela splněn a zákazník se ocitne v úpadku. 

5. Pokud si některá ustanovení VOP vzájemně odporují, případně pokud se některá ustanovení VOP 

stanou neplatnými či neúčinnými (např. pro rozpor se kogentním zákonným ustanovením) nemá 

tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení VOP, která zůstávají nadále platná a účinná. Namísto 

neplatného či rozporného ustanovení se užije úprava obsažená v CEPAC; chybí-li, užije se 

ustanovení ObčZ. Neúčinnost, respektive neplatnost ustanovení VOP či CEPAC nemají vliv na 

platnost uzavřené smlouvy.   

6. V případech potřeby překladu smluv a těchto VOP do jiného jazyka se má za to, že pro jejich 

výklad je rozhodující jejich česká verze.  

7. Toto znění VOP nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 7. 2017. 


