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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

SPOLEČNOSTI PAPERA S.R.O. (VOP) KE 

SMLOUVĚ O NÁJMU ČI SERVISU ZAŘÍZENÍ  
 
 
ÚVOD 
  
Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti PAPERA 
s.r.o., IČ: 25945653, sídlem Hálkova 2217/13, 568 02 
Svitavy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16618, upravují 

ostatní podmínky nájmu a servisu tiskových zařízení,  
vzniklého na základě samostatné smlouvy mezi společností 
jako pronajímatelem (dodavatelem) a nájemcem 
(objednatelem) s tím, že práva a povinnosti ve VOP  
upravené se použijí pouze v případě, nestanoví-li smlouva 
mezi pronajímatelem (dodavatelem) a nájemcem 
(objednatelem) jinak.   
 
1. DEFINICE POJMŮ 
Následující pojmy mají pro účely těchto VOP, a pokud není 
sjednáno jinak i pro účely smlouvy o nájmu či servisu 
zařízení (dále smlouva), následující význam.  
 
Běžné provozní hodiny pronajímatele – kalendářní den, na 
který nepřipadá svátek nebo den pracovního volna a klidu, v 
době od 08:00 hodin do 16:00 hodin.  
 
B&C – Base plus Click, způsob určení ceny nájemného, při 
kterém je nájemce bez ohledu na počet výtisků povinný 
zaplatit pronajímateli nájemné v dohodnuté paušální sazbě 
sjednané ve smlouvě, v dohodnuté ceně za každou 
černobílou ekvivalentní stranu ve smlouvě, v dohodnuté 
ceně za každou barevnou ekvivalentní stranu za příslušný 
kalendářní měsíc (nájemce platí nájemné v paušální sazbě 
společně se sazbou za každou černobílou ekvivalentní 
stranu a společně se sazbou za každou barevnou 
ekvivalentní stranu vytisknutými za kalendářní měsíc).  
 
BOC – Base or Click, způsob určení ceny nájemného, při 
kterém je nájemce při počtu výtisků od 0 do 1.999 
černobílých ekvivalentních stran za kalendářní měsíc 
povinen pronajímateli zaplatit nájemné v paušální sazbě 
sjednané ve smlouvě. Při překročení sjednaného počtu 
výtisků podle předchozí věty je nájemce povinen zaplatit 
cenu za každou jednotlivou černobílou ekvivalentní stranu 
dohodnutou ve smlouvě, a to podle počtu výtisků za 
příslušný kalendářní měsíc. Nájemce je zároveň vedle 
nájemného v paušální sazbě nebo vedle nájemného ve výši 
ceny za každou jednotlivou černobílou ekvivalentní stranu 
povinen zaplatit i nájemné ve výši ceny za každou 
jednotlivou barevnou ekvivalentní stranu dohodnutou ve 
smlouvě, a to podle počtu výtisků za příslušný kalendářní 
měsíc.  
 
CPP – Cost per Page, způsob určení ceny nájemného, při 

kterém je nájemce bez ohledu na počet výtisků povinen 
zaplatit pronajímateli nájemné ve výši  ceny za každou 
jednotlivou černobílou  ekvivalentní stranu dohodnuté ve 
smlouvě  a ve výši ceny za každou jednotlivou barevnou 
ekvivalentní stranu dohodnuté ve smlouvě, vždy za 
příslušný kalendářní měsíc (nájemce neplatí nájemné v 
paušální sazbě, ale jen cenu každé černobílé  ekvivalentní 
strany a cenu každé barevné ekvivalentní strany vytisknuté 
za kalendářní měsíc).     
 
Connector, programové vybavení (software) umožňující 
zabezpečené spojení zařízení a komunikaci zařízení se 
servisním pultem provozovaným pronajímatelem za účelem 
dálkového poskytnutí informací o stavu počítadla 
ekvivalentních stran a stavu množství tiskových náplní v 
zařízení.  
 

DPH, daň z přidané hodnoty, uplatňovaná v souladu s 

platným a účinným zákonem o DPH  
 
Ekvivalentní strana, ukazatel množství vytisknutých 
stran, na základě kterého se určuje výše nájemného za 
užívání zařízení, a který představuje přepočet zařízením 
reálně vytisknutých stran v závislosti na ploše potisku a 
jeho pokrytí atramentem… /tiskovou náplní (podle technické 
normy ISO/IEC 19752 pro zařízení používající laserovou 
technologii tisku resp. podle technické normy ISO/IEC 
24711 pro zařízení používající atrament) není ekvivalentem 
zohledněné. Přepočítává se velikost výtisků ze všech 
použitelných formátů na formáty A4. Počet ekvivalentních 
stran se určuje zvlášť pro černobílé strany a zvlášť pro 
barevné strany.  
 
Místo instalace zařízení, místo definované ve smlouvě, na 
kterém je zařízení umístěno pro potřeby nájemce, určené 
adresou budovy, označením podlaží, popřípadě číslem nebo 
označením místnosti, ve které je zařízení umístěno.  
 
Následující pracovní den (NPD), následující kalendářní 
den, na který nepřipadá svátek, nebo den pracovního volna 
nebo klidu, v čase od 08:00 do 16:00.  
 
Odměna za provozní servis, odměna sjednaná ve 
smlouvě v souladu s těmito VOP za provozní servis 
 
Nájemné, měsíční úplata sjednaná ve smlouvě za 
přenechání zařízení k užívání nájemci v souladu s těmito 
VOP  
 
Spotřební materiál, spotřební materiál nutný k provozu 
zařízení, např. tiskové náplně, fotoválce. Za spotřební 
materiál se nepovažuje papír v zařízení používaný k tisku, 
kopírování, faxování nebo jakémukoliv jinému výstupu z 
provozu zařízení. 
 
Strana formátu A4, vytisknutá strana formátu papíru A4 
podle technické normy ČSN EN ISO 216 a také jakéhokoliv 
nižšího formátu.  
 
Strana formátu A3, vytisknutá strana formátu papíru A3 
podle technické normy ČSN EN ISO 216 a také jakéhokoliv 
nižšího formátu přesahujícího formát A4 
 

Zařízení, technické zařízení, kterým se rozumí tiskárna, 
multifunkční zařízení umožňující tisk, kopírování, skenování, 
faxování nebo vazbu dokumentů, a kterákoliv jiná 
kancelářská technika, definovaná ve smlouvě, používající 
strany formátu A4 nebo strany formátu A3. 
 
Servisní pult, pronajímatelovo provozní pracoviště 
poskytující vzdálenou technickou podporu nájemcům. Toto 
pracoviště zpracovává požadavky zařízení, telefonické nebo 
písemné požadavky nájemců, monitoruje zařízení připojené 
Connectorem na pult HP SDS.  
 
Nájemce, právnická nebo fyzická osoba, která s 
pronajímatelem uzavře smlouvu. 
 
 
Smlouva, smlouva uzavřená mezi pronajímatelem a 
nájemcem nájmu či servisu zařízení  
 
2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU 

 
2.1. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem 
vznikne uzavřením smlouvy mezi pronajímatelem a 
nájemcem, jejímž předmětem je: 

a) nájem zařízení 
b) nájem a budoucí koupě zařízení  
c) poskytování provozního servisu zařízení 
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d) kombinace předmětů smlouvy dle písmen a) a 

c), nebo b) a c)  tohoto bodu smlouvy 
 

2.2. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem je 
smluvním vztahem založeným mezi podnikateli v rámci 
jejich podnikatelské činnosti. 
 
2.3. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Všeobecné 
obchodní podmínky. Odchylná ujednání ve smlouvě mají 
přednost před těmito VOP. 
 
3. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
3.1. Předmětem smluvního závazku založeného 
smlouvou  

a) je v případě smlouvy podle bodu 2.1.písm. a) 
těchto VOP závazek pronajímatele přenechat 
nájemci za sjednané nájemné užívání zařízení na 
sjednanou dobu dle smlouvy a také závazek 
nájemce zařízení od pronajímatele převzít a 
zaplatit mu nájemné sjednané ve smlouvě.  

b) je v případě smlouvy podle bodu 2.1. písm. b) 
těchto VOP závazek pronajímatele přenechat 
nájemci do užívání na sjednanou dobu zařízení dle 
smlouvy a závazek nájemce zařízení od 
pronajímatele převzít a platit pronajímateli 
sjednané nájemné a dále právo nájemce jako 
kupujícího od pronajímatele jako prodávajícího 
koupit zařízení po dobu trvání smluvního závazku 
anebo po jeho skončení za dohodnutou kupní cenu.  

c) je v případě smlouvy podle bodu 2.1. písm. c) 
těchto VOP závazek pronajímatele jako zhotovitele 
v dohodnutém rozsahu pro nájemce jako 
objednatele obstarávat a zajišťovat provozní servis 
zařízení a také závazek nájemce platit 
pronajímateli za obstarávání provozního servisu 
zařízení sjednanou odměnu. 

d) je v případě smlouvy podle bodu 2.1. písm. d) 
těchto VOP dohodnutá kombinace smluvních 
závazků uvedených v písmenech a) a c) nebo b) a 
c) tohoto bodu VOP. 

 
4. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZAŘÍZENÍ 

 
4.1. Pronajímatel je povinen na svoje náklady dopravit 
zařízení do místa instalace zařízení a umístit zařízení v místě 

instalace podle pokynů nájemce. Pronajímatel je také 
povinen nainstalovat zařízení, přičemž instalace zařízení 
standardně zahrnuje následující úkony. 

a) elektrické zapojení zařízení, nájemce zodpovídá za 
to, že zařízení je možné bezpečně a v souladu s 
technickými normami zapojit do elektrické sítě 
nájemce. 

b) konfigurace zařízení podle dopředu dohodnutých 
požadavků nájemce (síťové nastavení v síti 
nájemce, výchozí nastavení služeb, instalace 
Connectoru, nastavení, počítání apod.). 

c) instalace ovladačů zařízení na jednom ks PC 
d) zaškolení obsluhy zařízení, maximálně tří osob 

určených nájemcem (obsluha zařízení, způsob 
používání zařízením odevzdání návodu na používání 
zařízení/uživatelské příručky zařízení). 

 
4.2. Zařízení musí být umístěno výlučně v místě 
instalace zařízení a bez předchozího písemného souhlasu 
pronajímatele nesmí být přemístěno jinam. 
 
4.3. Nájemce je povinen zařízení od pronajímatele 
převzít v místě instalace zařízení v termínu a čase určeném 
pronajímatelem. Nepřevzetí zařízení nájemcem řádně a včas 
se považuje za podstatné porušení smlouvy. O odevzdání a 
převzetí zařízení se vyhotoví písemný záznam, za který se 
považuje zkušební strana zařízení o stavu zařízení 
vytisknutá po instalaci zařízení a podepsaná pověřenými 

pracovníky pronajímatele a nájemce. Převzetím zařízení 

nájemce potvrzuje, že akceptuje technický stav zařízení, 
potvrzuje funkčnost zařízení a seznámení s obsluhou a 
způsobem zařízení, o této skutečnosti je nájemce povinen 
pověřeného pracovníka nájemce podepisujícího písemný 
záznam poučit. 
 
4.4. Za účelem odevzdání a převzetí zařízení včetně 
instalace zařízení jsou pronajímatel a nájemce povinni 
poskytnout si navzájem veškerou potřebnou součinnost. 
Nájemce je zejména povinen umožnit pronajímateli přístup 
do místa instalace zařízení a instalaci zařízení, a to v 
běžných provozních hodinách pronajímatele. 

 
 
4.5. Zařízení odevzdané nájemci zůstává ve výlučném 
vlastnictví pronajímatele a nájemce je povinen užívat 
zařízení výlučně s jeho obvyklým účelem a v souladu s 
pokyny pronajímatele a návodem na použití 
zařízení/uživatelskou příručkou zařízení. 
 
4.6. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli instalaci 
Connectoru na server nebo PC nájemce připojený do stejné 
vnitřní sítě nájemce jako zařízení, které je nájemce povinen 
za tímto účelem pronajímateli zpřístupnit a kteréje nájemce 
povinen ponechat připojené a schopné dálkově komunikovat 
se servisním pultem pronajímatele 24/7 (24 hodin/7 dní v 
týdnu). 
 
5. PROVOZNÍ SERVIS ZAŘÍZENÍ 

 
5.1. Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci řádné a 
nerušené užívání zařízení, pokud tyto VOP nebo smlouva 
nestanoví jinak. Za tím účelem je pronajímatel povinen 
vykonávat provozní servis zařízení, sestávající z oprav, 
údržby a /nebo jakékoliv jiné péče o zařízení za podmínek 
těchto VOP a smlouvy. 
 
5.2. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv opravy 
a/nebo údržbu zařízení, a to ani na svoje vlastní náklady. 
Jakékoliv opravy či údržbu zařízení je oprávněn vykonávat 
pronajímatel, pokud tyto VOP nebo smlouva nestanoví 
jinak. 
 
5.3. Jakékoliv vady zařízení je nájemce povinen 
bezodkladně, nejpozději však následující pracovní den 

(NPD) od jejího vzniku, oznámit pronajímateli, jinak 
odpovídá pronajímateli za vzniklou škodu a nemá nároky, 
které by mu jinak náležely při nemožnosti anebo omezené 
možnosti, užívat zařízení pro vady zařízení.  Nájemce není 
oprávněn vykonávat jakékoliv opravy nebo technické zásahy 
do zařízení sám nebo prostřednictvím třetí osoby, pokud 
tyto VOP nebo smlouva nestanoví jinak. Porušení jakékoliv 
povinnosti uvedené v tomto bodu VOP se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 
 
5.4. Pronajímatel je povinen reagovat prostřednictvím 
servisního pultu provozovaného pronajímatelem nejpozději 
následující pracovní den (NPD) po nahlášení potřeby 
opravy/odstranění vady zařízení nájemcem. V případě, že k 
nahlášení potřeby opravy/odstranění vady zařízení ze strany 
nájemce dojde po 16.00 hod, potřeba opravy/odstranění 
vady zařízení ze strany nájemce se považuje za nahlášenou 
až následující pracovní den (NPD) a pronajímatel je povinen 
reagovat prostřednictvím servisního pultu do 16.00 hod 
následujícího pracovního dne (NPD), tj. druhý pracovní den 
po nahlášení potřeby opravy/odstranění vady ze strany 
nájemce. Povinnost pronajímatele reagovat podle tohoto 
bodu VOP pronajímatel splní tím, že nájemci potvrdí 
evidenci nahlášení potřeby opravy/odstranění vady zařízení 
a dálkovým přístupem prostřednictvím servisního pultu 
diagnostikuje příčinu vady zařízení. 
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5.5. Pronajímatel je povinen provést opravu/odstranění 

vady zařízení, řádně nahlášenou nájemcem, nejpozději do 
dvou následujících pracovních dnů (NPD) po splnění 
povinnosti reagovat podle bodu 5.4. těchto VOP. 
Pronajímatel provede opravu/odstranění vady zařízení řádně 
nahlášené nájemcem, přednostně dálkovým přístupem 
prostřednictvím servisního pultu pronajímatele. V případě, 
že to není možné, pronajímatel provede opravu/odstranění 
vady zařízení fyzicky v místě instalace zařízení. Pokud není 
možno vadu odstranit ve lhůtě podle tohoto bodu VOP, ani 
postupem podle předchozí věty, je pronajímatel povinen 
provést výměnu vadného zařízení, a to buď stejným 
zařízením anebo zařízením se srovnatelnými technickými 
parametry. Na předání a převzetí vyměněného zařízení 
podle předchozí věty, se použije postup uvedený v bodě 
4.3. těchto VOP. Písemný záznam o předání a převzetí 
zařízení se považuje za změnu smlouvy v části definice 
zařízení. 
 
5.6. V případě, že opravu/odstranění vady zařízení 
pronajímatel provede výměnou náhradních dílů, zůstávají 
náhradní díly vždy majetkem pronajímatele, a to i v 
případě, že tyto díly dodal pronajímatel nájemci na náklady 
nájemce. 
 
5.7. V případě, že k poruše zařízení/vzniku vady na 
zařízení dojde v důsledku nesprávného užívání zařízení 
nájemce, nebo osob, kterým nájemce umožnil k zařízení 
přístup, hradí náklady vynaložené pronajímatelem na 
opravu/odstranění vady nájemce. 
 
5.8. Pronajímatel je na základě žádosti nájemce nebo 
na základě údajů o stavu tiskových náplní zařízení 
zjištěných dálkovým přístupem prostřednictvím servisního 
pultu pronajímatele, povinen zabezpečit výměnu tiskových 
náplní v zařízení tak, aby bylo nájemci umožněno stálé 
užívání zařízení. 
 
5.9. Nájemce je povinen snášet omezení či nemožnost 
užívání zařízení v přiměřeném rozsahu na provedení oprav a 
údržby zařízení pronajímatelem, bez nároku na jakoukoliv 
náhradu. 
 
6. NÁJEMNÉ 

 
6.1. Nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné za 

přenechání zařízení k užívání. 
 
6.2. Nájemné je stanoveno v Kč, bez DPH v závislosti 
na počtu ekvivalentních stran v kalendářním měsíci. V 
nájemném je zahrnut spotřební materiál (například tiskové 
náplně do zařízení). 

 
 
6.3. Pokud je předmětem smlouvy závazek uvedený v 
bodě 3.1. písm. a) těchto VOP, nájemné se určí jedině z 
následujících způsobů : 

a) způsob B&C - Base plus Click. Při tomto způsobu 
určení nájemného se nájemce zavazuje k 
minimální době trvání smlouvy, porušení povinnosti 
nájemce dodržet dohodnutou dobu trvání smlouvy, 
se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

b) způsob CPP – Cost per Page. Při tomto způsobu 
určení nájemného se nájemce zavazuje alespoň k 
minimálně sjednanému počtu výtisků 
ekvivalentních stran po dobu trvání smlouvy, 
porušení povinností nájemce dodržet alespoň 
minimální dohodnutý počet výtisků po dobu trvání 
smlouvy se považuje za podstatné porušení 
smlouvy, nebo  

c) způsob BOC-Base or Click. 
Pronajímatel a nájemce se ve smlouvě, jejímž předmětem 
je závazek uvedený v bodě 3.1. písm. a) těchto VOP 

dohodnou na jednom z výše uvedených způsobů k určení 

nájemného. 
 
6.4. Pokud je předmětem smlouvy závazek uvedený v 
bodě 3.1. písm. b) těchto VOP, určí se nájemné následovně: 

a) způsob B&C - Base plus Click. Při tomto způsobu 
určení nájemného se nájemce zavazuje k 
minimální době trvání smlouvy, porušení povinnosti 
nájemce dodržet dohodnutou dobu trvání smlouvy, 
se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

b) způsob CPP – Cost per Page. Při tomto způsobu 
určení nájemného se nájemce zavazuje alespoň k 
minimálně sjednanému počtu výtisků 
ekvivalentních stran po dobu trvání smlouvy, 
porušení povinností nájemce dodržet alespoň 
minimální dohodnutý počet výtisků po dobu trvání 
smlouvy se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

Pronajímatel a  nájemce se ve smlouvě, jejímž předmětem 
je závazek uvedený v bodě 3.1. písm. b) těchto VOP 
dohodnou na jednom z výše uvedených způsobů k určení 
nájemného. 
6.5. Nájemce bere na vědomí, že v případě sjednání 
nájemného způsobem CPP- Cost per Page, je pronajímatel 
po uplynutí každých šesti měsíců trvání smlouvy oprávněný 
průběžně hodnotit dodržování minimálního počtu (objemu) 
výtisků ekvivalentních stran, ke kterému se ve smlouvě 
zavázal. Pokud pronajímatel zjistí, že počet výtisků nájemce 
je nejméně o 20 % za dané období menší než byl sjednaný 
minimální objem výtisků ekvivalentních stran, je nájemce 
povinen na výzvu pronajímatele zaplatit pronajímateli 
smluvní pokutu ve výši určené jako součin ceny za 
jednotlivou ekvivalentní stranu a počtu ekvivalentních stran 
chybějících pro dané období do dosažení minimálního počtu 
(objemu) výtisků ekvivalentních stran sjednaného ve 
smlouvě. 
 
7. ODMĚNA ZA PROVOZNÍ SERVIS 
 
7.1. Pokud je předmětem smlouvy závazek uvedený v 
bodě 3.1. písm. c) těchto VOP, je nájemce povinen zaplatit 
pronajímateli dohodnutou odměnu za provozní servis, pokud 
tyto VOP nestanoví jinak. 
 
7.2. Odměna za provozní servis se určí jako paušální 
poplatek v měně Kč bez DPH za kalendářní měsíc. V ceně 

odměny za provozní servis jsou zahrnuty: 
a) provedení oprav zařízení v běžných provozních 

hodinách pronajímatele včetně dodávky náhradních 
dílů pro zařízení a jejich výměny v případě, že jde 
o provedení opravy zařízení, za kterou odpovídá 
pronajímatel.  

b) provedení údržby zařízení v běžných provozních 
hodinách pronajímatele, za kterou odpovídá 
pronajímatel.  

c) cestovní náklady pronajímatele pro provedení 
opravy a údržby zařízení, za které odpovídá 
pronajímatel v běžných provozních hodinách 
pronajímatele. 

d) náhrada za ztrátu času za dobu provozního servisu, 
pokud tyto VOP nestanoví jinak. 

- pronajímatel a nájemce si mohou ve smlouvě dohodnout i 
individuální způsob určení odměny za provozní servis. 
 
7.3. Pokud je předmětem smlouvy závazek uvedený v 
bodě 3.1. písm. a) nebo b) těchto VOP, nájemce není 
povinen platit pronajímateli odměnu za provozní servis a 
pronajímatel vykonává provozní servis bez nároku na tuto 
odměnu. V takovémto případě je však nájemce povinen 
nahradit pronajímateli náklady na provozní servis a ztrátu 
času za každou i započatou hodinu provádění provozního 
servisu ve výši určené ceníkem provozovatele servisu v 
případě, že: 
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a) pronajímatel při prohlídce zařízení zjistí, že 

nájemcem oznámená vada či porucha zařízení se 
na zařízení nevyskytuje, 

b) pronajímatel vykoná na základě žádosti nájemce 
provozní servis zařízení mimo běžné provozní 
hodiny pronajímatele, 

c) pronajímatel zabezpečí na základě žádosti nájemce 
přesun zařízení mimo původní místo instalace 
zařízení 

d) potřeba provozního servisu zařízení byla způsobena 
v důsledku připojení serveru nebo PC nájemce, 
vnitřních sítí nájemce, nedostatečnou péčí nájemce 
o zařízení a/nebo vyšší mocí. 

 
8. DALŠÍ POPLATKY 

 
8.1. Jakékoliv činnosti vykonávané pronajímatelem na 
základě požadavku nájemce při instalaci zařízení nad rozsah 
dohodnuté instalace zařízení uvedených v bodě 4.1. těchto 
VOP, nejsou součástí nájemného ani odměny za provozní 
servis a nájemce je za tyto činnosti povinen pronajímateli 
zaplatit úplatu ve výši určené ceníkem pronajímatele za 
každou i započatou hodinu trvání těchto činností, jinak 
úplatu obvyklou. 
 
8.2. Nájemce je povinen pronajímateli oznámit potřebu 
činností podle bodu 8.1. těchto VOP a tyto si u 
pronajímatele objednat před instalací zařízení na místě 
instalace zařízení, jinak je pronajímatel oprávněn odmítnout 
tyto činnosti vykonat v čase instalace zařízení. 
 
9. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
9.1. Jakékoliv úplaty (například nájemné, odměna za 
provozní servis, další poplatky) uvedené v těchto VOP, 
ceníku pronajímatele a/nebo dohodnuté ve smlouvě, jsou 
dohodnuté jako ceny bez DPH. Pronajímatel je oprávněn k 
dohodnutým úplatám připočítat DPH podle zákona o DPH 
nebo jiných právních předpisů a tuto daň je nájemce 
povinen zaplatit společně s dohodnutými úplatami. 
 
9.2. Fakturaci dohodnutých úplat podle těchto VOP a 
smlouvy pronajímatel vykonává měsíčně, vždy k 
poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. 
9.3. Pronajímatel je povinen fakturu doručit nájemci bez 
zbytečného odkladu po jejím vystavení. Splatnost faktury je 

14 dní od vystavení faktury, pokud se pronajímatel s 
nájemcem písemně nedomluví jinak. Faktura musí mít 
všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona. 
Nájemce souhlasí s tím, že případné nedostatky faktury ani 
její vrácení nájemce pronajímateli nemají vliv na povinnost 
nájemce zaplatit fakturovanou částku, pokud je z faktury 
zřejmá: identifikace, výše úplaty a způsob určení úplaty za 
příslušný kalendářní měsíc. 
 
9.4. Nájemce souhlasí s tím, že je pronajímatel 
oprávněn vystavit i elektronickou fakturu ve smyslu zákona 
a tuto nájemci doručit prostřednictvím kontaktního emailu 
nájemce. 

 
9.5. Faktura pronajímatele se považuje za zaplacenou 
dnem připsání celé fakturované částky na bankovní účet 
pronajímatele uvedený ve smlouvě nebo na faktuře. 

 
9.6. V případě prodlení nájemce se zaplacením faktury 
pronajímatele, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky. 
Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozí věty není 
dotčeno právo pronajímatele vůči nájemci na náhradu škody 
za toto prodlení. 
 
10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

 

10.1. Nájemce je povinen užívat zařízení jako řádný 

hospodář a tak, aby nedocházelo k jeho poškození a 
opotřebení nad obvyklou míru a udržovat zařízení v čistotě. 
Nájemce je povinen poučit všechny osoby, kterým umožní 
přístup a užívání zařízení o způsobu užívání zařízení a 
pravidlech jeho užívání v souladu s VOP smlouvou a 
návodem k použití zařízení. Nájemce je povinen neumožnit 
přístup k zařízení a jeho užívání osobám, které nebyly řádně 
poučeny o způsobu a pravidlech užívání zařízení. 
 
10.2. Nájemce je povinen používat v zařízení výlučně 
spotřební materiál (například tiskové náplně do zařízení) 
dodaný pronajímatelem nebo jím pověřenou osobou. 
Zákazník je oprávněný vykonávat výměnu tiskových náplní 
v zařízení jen v případě pověření pronajímatele. V případě 
potřeby je povinen s dostatečným předstihem upozornit 
pronajímatele na potřebu výměny tiskové náplně v zařízení. 

 
10.3. Nájemce je povinen chránit zařízení před 
poškozením, ztrátou, zničením nebo zneužitím. Nájemce je 
povinen přijmout všechna potřebná opatření, která lze od 
něj rozumně požadovat na zabezpečení zařízení proti 
krádeži, poškození, neoprávněnému užívání anebo zničení. 

 
10.4. Nájemce po celou dobu užívání zařízení odpovídá 
za vznik škody na zařízení, za jeho ztrátu, zničení, krádež a 
poškození, vše s výjimkou běžného opotřebení zařízení při 
jeho řádném užívání. 

 
10.5. Nájemce je povinen zajistit trvalé připojení zařízení 
do elektrické sítě a k internetu (za účelem dálkového 
odpočtu počítadla ekvivalentních stran, hladiny tiskových 
náplní, diagnostikování příčiny vad a provádění 
oprav/odstranění vad zařízení dálkovým přístupem 
prostřednictvím servisního pultu pronajímatele). Pokud z 
objektivních důvodů dojde k přerušení připojení zařízení na 
internet, nájemce je povinen nejpozději první pracovní den 
po skončení kalendářního měsíce oznámit elektronicky 
pronajímateli stav počítadla ekvivalentních stran. V případě, 
že nájemce nesplní řádně a včas oznamovací povinnost dle 
předchozí věty, je povinen zaplatit pronajímateli na výzvu 
pronajímatele smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč. 

 
10.6. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli nebo jím 
pověřeným osobám přístup k zařízení, a to v běžných 
provozních hodinách nájemce, zejména za účelem kontroly, 

zda nájemce užívá zařízení řádným způsobem, k odpočtu 
počítadla ekvivalentních stran, kontroly správnosti počítadla 
ekvivalentních stran, kontroly hladiny tiskových náplní, 
výměny tiskových náplní, kontroly celkového technického 
stavu zařízení, odstraňování poruch a havarijního stavu 
zařízení a dalších činností vykonávaných pronajímatelem na 
základě smlouvy, těchto VOP či z titulu vlastnického práva 
pronajímatele. 

 
10.7. Nájemce není oprávněn přenechat zařízení do 
pronájmu či jinak umožnit užívání zařízení třetí osobou. 
Porušení povinnosti nájemce dle předchozí věty se považuje 
za podstatné porušení smlouvy a nájemce odpovídá za 
škodu na zařízení způsobenou třetími osobami, jako by 
škodu způsobil sám. 

 
10.8. Pronajímatel je povinen zabezpečit likvidaci odpadu 
vzniklého provozem zařízení (likvidaci obalů ze spotřebního 
materiálu, obalů z prázdných tiskových náplní apod.). Za 
odpad se pro účely této smlouvy nepovažuje papír, který je 
používaný v zařízeních pro tisk, kopírování, faxování apod., 
ani jakékoliv jiné výstupy z provozu zařízení. 
10.9. V případě prodlení nájemce s plněním jakékoliv jeho 
povinnosti podle smlouvy zákona nebo těchto VOP je 
pronajímatel oprávněn: 

a) pozastavit jakékoliv plnění, ke kterému je 
pronajímatel jinak povinen ze smlouvy, VOP nebo 
zákona  
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b) požadovat po nájemci zaplacení zálohy na budoucí 

úplaty dle smlouvy či VOP, maximálně do výše 
součtu úplat za předchozí dva měsíce trvání 
smlouvy.  

Shora uvedené nároky je pronajímatel oprávněn uplatňovat 
společně, samostatně nebo v kombinaci s jinými nároky 
pronajímatele ze smlouvy VOP či právního předpisu. 
 
 
11. TRVÁNÍ A SKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

 
11.1. Pokud je předmětem smlouvy závazek uvedený v 
bodě 3.1. písmeno a) těchto VOP, uzavírá se smlouva na 
dobu neurčitou. Uvedené platí i v případě, že je součástí 
smlouvy vedle závazku dle bodu 3.1. písmeno a) těchto VOP 
i závazek uvedený v bodě 3.1. písm. c) těchto VOP. 
 
11.2. Pokud je předmětem smlouvy závazek uvedený v 
bodě 3.1. písm. b) těchto VOP, uzavírá se smlouva na dobu 
určitou, a to na dobu uvedenou ve smlouvě. Uvedené platí i 
v případě, že je součástí smlouvy vedle závazku dle bodu 
3.1. písmeno b) těchto VOP i závazek uvedený v bodě 3.1. 
písm. c) těchto VOP. 

 
11.3. Pokud je předmětem smlouvy samostatný závazek 
uvedený v bodě 3.1. písm. c) těchto VOP, smlouva se 
uzavírá na dobu neurčitou. 

 
11.4. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou je možno za 
podmínek smlouvy či těchto VOP ukončit: 

a) písemnou dohodou smluvních stran 
b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran  
c) jednostranným odstoupením od smlouvy 

11.5. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou, 
uplynutím této doby smlouva zaniká. Smlouvu uzavřenou na 
dobu určitou je možno za podmínek smlouvy či těchto VOP 
před uplynutím dohodnuté doby ukončit: 

a) písemnou dohodou smluvních stran 
b) jednostranným odstoupením od smlouvy  
c) zaplacením odstupného ze strany nájemce  
d) doručením písemného oznámení nájemce podle 

bodu 12.1. těchto VOP pronajímateli 
 

11.6. V případě písemné dohody smluvních stran o 
ukončení smlouvy smlouva zaniká uplynutím dohodnutého 
dne. 

 
11.7. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna i bez 
uvedení důvodu vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu 
neurčitou, a to doručením písemné výpovědi druhé smluvní 
straně. Výpovědní doba činí dva měsíce a začíná plynout od 
prvního dne kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 
druhé smluvní straně. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s 
tím, že vypovědět smlouvu ze strany nájemce je možné 
nejdříve po: 

a) uplynutí minimální doby trvání smlouvy, ke které 
se ve smlouvě zavázal, pokud je nájemné sjednáno 
způsobem uvedeným v bodě 6.3.  písm. a) těchto 
VOP 

b) dosažení minimálního počtu (objemu) výtisků 
ekvivalentních stran po dobu trvání smlouvy, pokud 
je nájemné sjednáno způsobem uvedeným v bodě 
6.3. písm. b) těchto VOP 
 

11.8. Pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v 
případě, že: 

a) nájemce užívá zařízení v rozporu se smlouvou nebo 
VOP 

b) nájemce je v prodlení s plněním jakéhokoliv 
peněžitého závazku vyplývajícího pro nájemce ze 
smlouvy nebo z těchto VOP a k nápravě nedojde 
ani po písemné výzvě pronajímatele, ve které byla 

nájemci poskytnuta dostatečná lhůta ke sjednání 

nápravy 
c) nájemce podstatně poruší smlouvu 
d) možnost odstoupení přiznává pronajímateli právní 

předpis 
- odstoupení pronajímatele od smlouvy nabývá účinnosti a 
smlouva zaniká dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení od smlouvy nájemci. Nájemce bere na vědomí, 
že v případě jednání nájemce dle písm. a) až d) tohoto VOP 
a porušení příslušné povinnosti nájemce, ke které se toto 
jednání nájemce váže, je bez ohledu na skutečnost, zda 
dojde či nedojde k odstoupení od smlouvy, je nájemce 
povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 
určené (i) jako součin měsíční paušální sazby nájemného a 
počtu započatých (ale neskončených) kalendářních měsíců, 
které zbývají do uplynutí minimální doby trvání smlouvy v 
případě, že se smluvní strany ve smlouvě dohodly na 
nájemném dle bodu 6.3. písm. a) těchto VOP, a nebo do 
uplynutí dohodnuté doby trvání smlouvy v případě, že se 
smluvní strany ve smlouvě dohodly na nájemném podle 
bodu 6.4. písm. a) těchto VOP, nebo (ii) součin ceny za 
jednotlivou ekvivalentní stranu a počtu ekvivalentních stran, 
které zbývají do dosažení minimálního počtu výtisků 
ekvivalentních stran dohodnutého ve smlouvě v případě, že 
se smluvní strany ve smlouvě dohodly na nájemném dle 
bodu 6.3. písm. b) nebo bodu 6.4. písm b) těchto VOP 
……………….. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
pronajímatele na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy 
pronajímatelem není dotčeno právo pronajímatele na 
zaplacení smluvní pokuty vůči nájemci. 
 
11.9. Nájemce je oprávněn od smlouvy odstoupit v 
případě, že se zařízení stane bez zavinění zákazníka 
nezpůsobilé k dohodnutému užívání a k nápravě nedojde ani 
po písemné výzvě nájemce pronajímateli, ve které nájemce 
poskytl pronajímateli dostatečnou lhůtu k uskutečnění 
nápravy. 
Odstoupení nájemce od smlouvy nabývá účinnosti a 
smlouva zaniká dnem doručení písemného oznámení 
nájemce o odstoupení od smlouvy pronajímateli. 
 
11.10. Nájemce je oprávněn zrušit smlouvu uzavřenou na 
dobu určitou doručením písemného oznámení nájemce o 
využití práva podle bodu 11.5. písm. c) těchto VOP 
pronajímateli a zaplacením odstupného ve výši určené jako  

a) součin měsíční paušální sazby nájemného a počtu 
započatých (ale neskončených) kalendářních 
měsíců, které zbývají do uplynutí dohodnuté doby 
trvání smlouvy v případě, že se smluvní strany ve 
smlouvě dohodly na nájemném dle bodu 6.4. písm. 
a) těchto VOP, nebo  

b) součin ceny za jednotlivou ekvivalentní stranu a 
počtu ekvivalentních stran, které zbývají do 
dosažení minimálního počtu (objemu) výtisků 
ekvivalentních stran dohodnutého ve smlouvě v 
případě, že se smluvní strany ve smlouvě dohodly 
na nájemném za užívání zařízení podle bodu 6.4. 
písm. b) těchto VOP. 

Na zaplacení odstupného podle tohoto bodu VOP se 
přiměřeně vztahují ustanovení těchto VOP, které upravují 
platební podmínky. 
  
11.11. Ukončení smlouvy se žádným způsobem nedotýká 
práva na uplatnění nároků vyplývajících z porušení smlouvy 
včetně nároků na náhradu škody, smluvních ustanovení 
týkajících se volby práva, řešení sporu mezi smluvními 
stranami a ostatních ustanovení, které podle smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
 
11.12.  V případě ukončení smlouvy, jejímž předmětem je 
závazek uvedený v bodě 3.1. písm. a) nebo písm b) těchto 
VOP, je nájemce povinen zařízení vrátit pronajímateli do tří 
dní ode dne  ukončení smlouvy, pokud se smluvní strany 
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nedohodnou jinak, případně poskytnout pronajímateli 

veškerou potřebnou součinnost k demontáži a odvozu 
zařízení z místa instalace zařízení. Povinnost dle předchozí 
věty neplatí v případě, že dojde k převodu vlastnického 
práva k zařízení na nájemce podle části 12 těchto VOP. 
Vrácení zařízení pronajímatel a nájemce potvrdí svými 
podpisy předávacího protokolu. V případě, že nájemce 
odmítne tento protokol podepsat, nebo neposkytne jinou 
potřebnou součinnost k vrácení zařízení, je pronajímatel 
oprávněn vyhotovit předávací protokol sám a nájemce je 
jím vázaný. 

 
11.13.  Nájemce bere na vědomí, že v případě, že po 
ukončení smlouvy zařízení nevrátí ve lhůtě podle bodu 
11.12. těchto VOP, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní 
pokutu ve výši hodnoty zařízení. Hodnota zařízení je pro 
určení výše smluvní pokuty dle předchozí věty uvedena ve 
smlouvě. 

 
11.14. Po skončení smluvního vztahu je pronajímatel 
oprávněn provést kontrolu zařízení, zejména kontrolu 
technického stavu zařízení. Nájemce má právo požádat 
pronajímatele o sdělení termínu kontroly zařízení, aby se jej 
nájemce mohl zúčastnit. Pronajímatel je povinen umožnit v 
pronajímatelem určeném termínu nájemci přítomnost při 
kontrole zařízení. 
Výsledek kontroly zařízení je pronajímatel povinen oznámit 
nájemci bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.   
Pokud pronajímatel kontrolou zjistí poškození zařízení nebo 
jeho části, neúplnost zařízení, anebo jakékoliv jiné vady 
zařízení, s výjimkou běžného opotřebení v rámci řádného 
užívání,  

a) které je možno opravit tak, aby bylo zařízení 
způsobilé v souladu s technickými požadavky 
pronajímatele k dalšímu provozu, je nájemce 
povinen nahradit pronajímateli všechny náklady, 
které pronajímateli při provádění opravy vznikly, a 
to ve lhůtě sedmi dnů od doručení výzvy 
pronajímatele nájemci k úhradě těchto nákladů.   

b) které není možno opravit, je nájemce povinen 
zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 
hodnoty zařízení s DPH. Hodnota zařízení je pro 
účely určení smluvní pokuty dle předchozí věty 
určena ve smlouvě 

 
12. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ O KOUPI ZAŘÍZENÍ 

 
12.1. Je-li předmětem smlouvy závazek dle bodu 3.1. 
písmeno b) těchto VOP, je nájemce oprávněn koupit zařízení 
od pronajímatele do svého vlastnictví, a to na základě 
doručení písemného oznámení nájemce pronajímateli o 
uplatnění práva koupě zařízení, a to nejpozději do lhůty pro 
vrácení zařízení dle bodu 11.12. těchto VOP. Doručením 
písemného oznámení dle předchozí věty pronajímateli v 
průběhu trvání smlouvy smlouva zaniká. 
V případě, že nájemce neuplatní právo koupě zařízení ve 
stanovené lhůtě, právo koupě zařízení zaniká. 
  
12.2. Uplatní-li nájemce řádně právo koupě zařízení, 
platí, že doručením písemného oznámení o uplatnění práva 
koupě nájemcem pronajímateli je uzavřena kupní smlouva 
na zařízení. Nájemce má postavení kupujícího a 
pronajímatel prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy dle 
předchozí věty přechází nebezpečí vzniku škody na zařízení 
a nebezpečí nahodilé zkázy na kupujícího. Vlastnické právo 
k zařízení přechází na nájemce až úplným zaplacením kupní 
ceny podle bodu 12.3. těchto VOP, s čímž nájemce výslovně 
souhlasí. 
 
12.3. Uplatní-li nájemce řádně právo koupě zařízení a 
kupní smlouva bude uzavřena způsobem předpokládaným v 
bodě 12.2. těchto VOP 

a) po skončení smlouvy, je nájemce povinen 

pronajímateli zaplatit kupní cenu ve výši 1,- Kč bez 
DPH, nebo  

b) b) v průběhu trvání smlouvy, je nájemce povinen 
zaplatit pronajímateli kupní cenu ve výši určené 
jako (i)   jako součin měsíční paušální sazby 
nájemného a počtu započatých (ale neskončených) 
kalendářních měsíců, které zbývají do uplynutí 
minimální doby trvání smlouvy v případě, že se 
smluvní strany ve smlouvě dohodly na nájemném 
dle bodu 6.3. písm. a) těchto VOP, a nebo do 
uplynutí dohodnuté doby trvání smlouvy v případě, 
že se smluvní strany ve smlouvě dohodly na 
nájemném podle bodu 6.4. písm. a) těchto VOP, 
nebo (ii) součin ceny za jednotlivou ekvivalentní 
stranu a počtu ekvivalentních stran, které zbývají 
do dosažení minimálního počtu výtisků 
ekvivalentních stran dohodnutého ve smlouvě v 
případě, že se smluvní strany ve smlouvě dohodly 
na nájemném dle bodu 6.3. písm. b) nebo bodu 
6.4. písm. b) těchto VOP.  

Na zaplacení kupní ceny podle tohoto bodu VOP se 
přiměřeně vztahují ustanovení těchto VOP, které upravují 
platební podmínky. 
 
12.4. Nájemce bere na vědomí, že na výši kupní ceny 
stanovené podle bodu 12.3. těchto VOP  nemá vliv 
poškození ani nadměrné opotřebení zařízení, za které je 
odpovědný nájemce. Pronajímatel nájemci neposkytuje v 
souvislosti s prodejem zařízení (jakožto věci opotřebené) 
záruku za jakost. 
 
13. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A KOMUNIKACE 
 
13.1. Písemnosti, které si smluvní strany doručují 
navzájem podle smlouvy nebo těchto VOP, se doručují jako 
doporučené zásilky, pokud tyto VOP nebo dohoda smluvních 
stran nestanoví jinak. Povinnost smluvní strany doručit 
písemnost druhé smluvní straně se považuje za splněnou 
dnem převzetí zásilky nebo dnem odmítnutí jejího převzetí 
smluvní stranou, která je adresátem zásilky. Pokud se v 
případě doručování prostřednictvím pošty vrátí zásilka jako 
nedoručená nebo nedoručitelná, považuje se za doručenou 
pátým dnem od uložení zásilky na poště. Pro doručování 
zásilek podle smlouvy nebo těchto VOP je rozhodná adresa 
smluvní strany uvedená ve smlouvě nebo nová adresa 

oznámená řádně dle následující věty. Pronajímatel a 
nájemce se zavazují navzájem si písemně oznámit bez 
zbytečného odkladu změnu adresy pro doručování zásilek 
podle předcházející věty. 
 
13.2. V případě, že se podle smlouvy, těchto VOP nebo 
dohody smluvních stran nepožaduje doručení informací v 
písemné formě, postačí doručení těchto informací 
prostřednictvím emailu na kontaktní údaje smluvních stran 
uvedených ve smlouvě. Takovéto informace se považují za 
doručené dnem jejich obdržení adresátem, pokud k němu 
dojde před 16.00 hod místního času v kterýkoliv pracovní 
den a v ostatních případech v nejbližší pracovní den 
následující ode dne doručení informace. 
 
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
14.1. Pronajímatel je oprávněn splnit kteroukoliv 
povinnost vyplývající mu ze smlouvy nebo těchto VOP 
prostřednictvím jím pověřené osoby, pokud to takovéto 
plnění, povaha plnění, tyto VOP nebo smlouva, výslovně 
nevylučují. 
 
14.2. Smlouva a tyto VOP se řídí a vykládají podle 
platných a účinných ustanovení právních předpisů České 
republiky. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou 
výslovně upraveny ve smlouvě nebo v těchto VOP, se řídí 
zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
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14.3. K řešení jakýchkoliv sporů vzniklých mezi 
smluvními stranami ze smlouvy, těchto VOP, anebo v 
souvislosti s nimi jsou věcně a místně příslušné soudy 
pronajímatele v České republice. 

 
14.4. Nájemce není oprávněn postoupit jakékoliv právo 
vyplývající pro nájemce ze smlouvy nebo z těchto VOP na 
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
pronajímatele. 

 
14.5. Jakákoliv smluvní pokuta podle smlouvy nebo 
těchto VOP je splatná do sedmi dnů ode dne doručení výzvy 
oprávněné smluvní strany k úhradě smluvní pokuty povinné 
smluvní straně.  Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty 
uvedené ve smlouvě nebo těchto VOP není dotčeno právo 
oprávněné smluvní strany na splnění povinnosti 
zabezpečené smluvní pokutou ani nárok na náhradu škody, 
která vznikla porušením smluvní pokutou zajištěné 
povinnosti. 

 
14.6.  Pokud kterékoliv ustanovení smlouvy nebo těchto 
VOP, anebo jejich část, je nebo se stane neplatným nebo 
nevynutitelným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného 
orgánu veřejné moci, nebude mít tato neplatnost nebo 
nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních 
ustanovení smlouvy nebo těchto VOP, pokud přímo z jeho 
obsahu nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatních 
ustanovení. 

 
14.7. Nájemce podpisem smlouvy potvrzuje, že 

a) obdržel, a že se v plném rozsahu seznámil se 
zněním smlouvy a těmito VOP  

b) smlouva a tyto VOP jsou pro něj srozumitelné a 
určité 

c) porozuměl veškerému obsahu smlouvy a těchto 
VOP a bude ho respektovat a dodržovat 

d) není si vědomý žádných právních či faktických 
omezení, které by mu bránily v řádném plnění 
závazků ze smlouvy nebo těchto VOP 

 
14.8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 
března 2018. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změnu 
VOP (§ 1752 Občanského zákoníku). 
 
Ve Svitavách dne 1.3.2018 

 
 
      
    PAPERA s.r.o.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      
 


