
Obchodní a dodací podmínky firmy Černý - BioPro s.r.o. 
 
IČO 04233476, U Kříže 7, Praha 5 (dále Prodávající) jsou nedílnou součástí všech kupních smluv. 

Jsou součástí Ceníku osiv 2015-2016 a jsou i k stažení na internetové adrese www.cerny-biopro.cz. 

 

1. Objednání zboží 

1.1. Pro objednání osiv používejte prosím přednostně elektronické formuláře, které naleznete na 

adrese www.cerny-biopro.cz, dále uvádějte celou adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, IČO a 

plátci DPH i DIČ. Při objednání osiv jiným způsobem je vždy nutné uvést objednací číslo odrůdy, typ 

balení a počet balení. 

 

2. Způsob expedice 

2.1. Expedice osiv probíhá celoročně.  

2.2. Osiva objednáváme u našich dodavatelů podle konkrétních požadavků zákazníků. Osiva 

s výjimkou směsí letniček nedržíme skladem. V závislosti od termínu objednání se doba dodání 

většinou pohybuje od 2 do 4 týdnů.  

 

3. Uzavření kupní smlouvy  

3.1. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní 

ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky 

(emailem, písemně, či telefonicky). 

3.2. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím u objednávky osiv vzniká doručením objednávky 

(akceptací). Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními 

podmínkami, včetně reklamačního řádu (ke stažení na www.cerny-biopro.cz), a že jim rozumí a 

souhlasí s nimi. 

3.3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s 

osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu. 

 

4. Ceny zboží a platební podmínky 

4.1. Prodávající si vyhrazuje právo vyžadovat platbu předem nebo na dobírku. Při prvním nákupu 

požaduje Prodávající platbu předem nebo na dobírku.   

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující 

uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby: 

 v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce 

 bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2800828905 / 2010, vedený u 

společnosti  Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); Při odběru osiv na fakturu požaduje 

Prodávající její uhrazení do 14 dní po obdržení zboží. 

4.3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s 

balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní 

cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

4.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s 

uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit 

kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 

4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, 

vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad 

– fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.  

4.6. Ceny osiv jsou v tištěném ceníku uváděny bez DPH (sazba DPH pro osiva je 15%). Ceny 

uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku.  

4.7. Ceny osiv se mohou mírně odchylovat (maximálně o stejné procento jak se změnil kurz Kč k 

zahraniční měně mezi dnem vydání ceníku a dnem prodeje osiva) od cen uvedených v ceníku 

v závislosti na aktuálním kurzu koruny k zahraničním měnám a dalším vlivům.  

http://www.cerny-biopro.cz/
http://www.cerny-biopro.cz/
http://www.mall.cz/reklamacni-rad


4.8. Slevy - Dodávky osiv v celkové hodnotě vyšší než 10 000 Kč bez DPH účtujeme dle ceníku č. 2, 

kde jsou ceny o 5 % nižší. 

4.9. Smluvní pokuta při nedodržení lhůty splatnosti - Při odběru osiv na fakturu požadujeme její 

uhrazení do 14 dní po obdržení zboží. V případě opožděné platby účtujeme za každý den prodlení 0,3 

% z dlužné částky.  

4.10. V případě že Kupující neodebral objednané osivo a Prodávajícímu vznikla tímto škoda, je 

povinen Kupující tuto škodu uhradit. 

 

5. Přeprava a dodání zboží 

 Přeprava zboží je zajišťována Českou poštou nebo společností PPL. 

Prodávající splní svůj závazek řádným a včasným předáním zboží Kupujícímu či jím objednanému 

dopravci nebo řádným a včasným doručením zboží Kupujícímu prostřednictvím pošty nebo zásilkové 

služby.  

Prodávající může prodávané zboží dodat po částech. Jestliže je zboží dodáváno v částečných 

dodávkách, je Prodávající oprávněn fakturovat každou zásilku zvlášť. 

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko 

a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

5.2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v 

objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je 

Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvěstě korun českých) 

za každý započatý kalendářní týden nebo je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

5.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným 

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s 

opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v 

případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu 

svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. 

Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. 

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky 

Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány. 

 

6. Odpovědnost za vady, záruky a reklamace 

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční 

odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními 

§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb.).  

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, 

zejména, že je bez vad. Zboží je dodáváno se zárukou zřetelně označenou na každém kusu (datum 

exspirace). Zjistí-li Kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a 

doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. 

6.3. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti 

Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny U Kříže 7, 15800 Praha 

5. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího 

reklamované zboží. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, 

reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se 

k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. 

6.4. Firma Černý-BioPro s.r.o. ručí za kvalitu dodaných osiv až do výše částky účtované za příslušné 

osivo. Další nároky nemohou být uznány. K případné reklamaci je třeba přiložit sáček od 

reklamovaného osiva, na kterém je uvedena partie dodaného osiva. 

 

7. Výhrada dobré sklizně a jejího úspěšného zpracování 

7.1. Schopnost Prodávajícího realizovat dodávky zboží je podmíněna obvyklou sklizní a jejím 

úspěšným zpracováním. Pro případ špatné sklizně nebo objektivních potíží s jejím zpracováním si 

Prodávající vyhrazuje právo zboží nedodat. Současně je ovšem nadále povinen dodat Kupujícímu 



zboží v množství na trhu dostupném, anebo se pokusit dodat zboží, které je s objednaným zbožím 

srovnatelné. Kupující není v takové situaci oprávněn nárokovat na Prodávajícím náhradu škody, 

takováto skutečnost se považuje za vyšší moc. 

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

8.2. Kupující bere na vědomí, že dodaná balení semen (tzv. zahradnická balení) nejsou opatřena 

obrázkem kultivaru a návodem na pěstování. Kupující souhlasí s tím, že potřebné kultivační informace 

si v případě potřeby vyhledá na webových stránkách Prodávajícího a proto uvedení těchto informací 

na vlastním balení semen nepožaduje. Neuvedení těchto údajů na jednotlivém balení osiv není 

důvodem k reklamaci a Kupující tento stav plně akceptuje. 

 

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení 

9.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, 

identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně 

vše jen jako „osobní údaje“). 

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a 

povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a 

obchodních sdělení Kupujícímu. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě, 

kromě externího dopravce, kterému jsou osobní údaje Kupujícího předány pouze v rozsahu nutném 

pro doručení zboží.  

Tyto obchodní a dodací podmínky platí do vydání nových obchodních a dodacích podmínek. Aktuální 

naleznete vždy na www.cerny-biopro.cz. 


