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OBCHODNÍ PODMÍNKY  
 

Článek I. - Úvodní ustanovení 
I.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen 

„obchodní podmínky“ nebo „OP“) jsou 
vydány prodávajícím - obchodní 
společností ARBOEKO s.r.o., se sídlem 
Obříství - Obříství, Bedřicha Smetany 
230, PSČ 277 42, IČO 27926826, DIČ 
CZ27926826, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 127019 (dále jen 
„prodávající“) ve smyslu ustanovení § 
1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku a upravují 
vzájemná práva a povinnosti mezi 
prodávajícím a kupujícím - podnikající 
právnickou či fyzickou osobou (tj. platí 
pro všechny případy prodeje zboží třetím 
osobám, které nejsou spotřebiteli) při 
prodeji zboží a poskytování služeb, 
vyplývající z uzavřených kupních smluv, 
přičemž se stávají nedílnou součástí 
každého smluvního vztahu uzavřeného 
mezi smluvními stranami, určují a 
doplňují některé části jeho obsahu, 
nestanoví-li konkrétní smlouva jinak. 
Prodávající OP zveřejňuje na svých 
internetových stránkách na adrese 
https://www.arboeko.com/ 
 
 
 
 
 

I.2. Tyto obchodní podmínky jsou pro 
smluvní strany závazné od okamžiku 
uzavření smlouvy, v případě, že jsou 
kupujícímu známé, nebo byly přiloženy 
ke smlouvě, nebo na ně smluvní strany 
odkázaly nebo si jejich platnost pro 
konkrétní obchodní případ sjednaly jiným 
způsobem. Tyto obchodní podmínky jsou 
závazné pro všechny ústně uzavřené 
smlouvy dle čl. II.3. těchto obchodních 
podmínek. Má se za to, že tyto obchodní 
podmínky jsou druhé smluvní straně 
známy v případě, že se již jednou staly 
součástí kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Dále se má se 
za to, že smluvní strany si sjednaly 
použití obchodních podmínek, a že se 
seznámily s jejich obsahem pokud 
připojily svůj podpis na smlouvu či 
objednávku, kde je odkaz na tyto 
obchodní podmínky, a to i v případě, že 
podpis smluvních stran není připojen na 

WARUNKI HANDLOWE  
 

Artykuł I. - Postanowienia wstępne 
I.1. Niniejsze warunki handlowe (dalej tylko 

„warunki handlowe” lub „WH”) 
wydawane są przez sprzedającego - 
spółkę ARBOEKO s.r.o., z siedzibą: 
Obříství - Obříství, Bedřicha Smetany 
230, kod pocztowy 277 42, REGON 
(IČO) 27926826, NIP (DIČ) 
CZ27926826, wpisaną w Rejestrze 
Handlowym prowadzonym przez Sąd 
Miejski w Pradze, Oddział C, plik 127019 
(zwana dalej "sprzedającym") w 
odniesieniu do postanowienia  § 1751 i 
nast. czeskiej Ustawy nr 89/2012 Zb., 
kodeks cywilny i uregulują wzajemne 
prawa i obowiązki między sprzedającym a 
kupującym - prowadzenie działalności 
gospodarczej przez osobę prawną lub 
fizyczną (tj. dotyczy wszystkich 
przypadków sprzedaży towarów osobom 
trzecim, które nie są konsumentami) 
podczas sprzedaży towarów i usług 
wynikających z zawartych umów kupna, 
przy czym stają się jednocześnie 
integralną częścią wszelkich stosunków 
umownych zawartych między stronami 
umowy, określają i uzupełniają niektóre 
części ich treści, chyba że konkretna 
umowa kupna stanowi inaczej. 
Sprzedający publikuje WH na swojej 
stronie internetowej 
https://www.arboeko.com/. 

 
I.2. Niniejsze warunki są wiążące dla stron od 

momentu zawarcia umowy, jeżeli są 
kupującemu znane lub zostały dołączone 
do umowy lub zostały wskazane przez 
strony umowy lub ich obowiązywanie dla 
konkretnego przypadku zostało pomiędzy 
stronami uzgodnione w inny sposób. 
Niniejsze warunki handlowe są wiążące 
dla wszystkich ustnie zawartych umów 
zgodnie z art. II.3. niniejszych warunków 
handlowych. Przyjmuje się, że te warunki 
są znane drugiej stronie, jeśli już raz stały 
się częścią wcześniej zawartej umowy 
kupna między sprzedającym a kupującym. 
Ponadto uważa się, że strony zgodziły się 
na wykorzystanie warunków handlowych, 
i że zapoznały się z ich treścią, jeśli 
dołączyły swój podpis do umowy lub 
zamówienia, w którym jest podany link do 
tych warunków, a to nawet w przypadku 
gdy na warunkach handlowych nie jest 
załączony podpis stron umowy. 
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samotných obchodních podmínkách. 
  

I.3. Za právní jednání učiněná písemně jsou 
pro účely těchto obchodních podmínek 
považována faxová a elektronická 
sdělení, umožňujícími zachycení obsahu 
a určení jednající osoby za předpokladu, 
že jejich obsah bude určitý a 
srozumitelný a dané právní jednání učiní 
osoba uvedená ve smlouvě nebo jinak 
označená smluvní stranou za osobu 
oprávněnou za ní jednat (dále jen 
„oprávněná osoba“). 

 
 

Článek II. - Vznik smlouvy 
II.1. Veškeré nabídky vystavené prodávajícím 

jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně 
označeny jako závazné. 
 

II.2. Návrhem na uzavření smlouvy (dále jen 
„objednávka“) se rozumí písemná listina 
označená zejména jako Objednávka nebo 
Návrh na uzavření smlouvy, obsahující 
zejména přesnou identifikaci kupujícího, 
odvolávku na nabídku či specifikaci 
zboží, u rostlin latinský název, počet kusů 
a velikost, kupní cenu, termín dodání, 
datum a podpis osoby oprávněné jednat 
za kupujícího. Podání kupujícího bez 
těchto náležitostí není prodávající 
povinen považovat za objednávku dle 
těchto OP.  
 
 
 

II.3. Jednotlivá kupní smlouva (dále jen 
„smlouva“) je platně uzavřena v 
okamžiku, kdy oprávněná osoba 
prodávajícího potvrdí přijetí objednávky, 
a to způsobem dle článku I.3. těchto 
obchodních podmínek. Zákazníci 
elektronického obchodu dostávají 
potvrzení objednávky automaticky ze 
systému.  
 

II.4. Smlouva je také platně uzavřena v 
případě, že se kupující osobně dostaví do 
provozovny prodávajícího, ústně provede 
objednávku zboží, převezme objednané 
zboží a následně podepíše fakturu – 
daňový doklad. V tomto případě slouží 
kupujícím podepsaný daňový doklad jako 
dodací list. 

 
Článek III. - Dodací podmínky 

III.1. Prodávající je povinen dodat zboží v 

 
 

I.3. Jako czynności prawne dokonane 
pisemnie dla celów niniejszych warunków 
handlowych uważa się również czynności 
faksowe i elektroniczne, pozwalające na 
przechwycenie treści i działanie osoby 
przy założeniu, że ich treść jest jasna i 
zrozumiała, a dane czynności prawne 
uczyni osoba określona w umowie lub 
wyznaczona w inny sposób przez stronę 
umowy jako osoba upoważniona do 
działania w jej imieniu (zwana dalej 
„osobą upoważnioną”). 

 
Artykuł II. - Powstanie umowy  

II.1. Wszystkie oferty złożone sprzedającym 
nie są wiążące, o ile nie są wyraźnie 
oznaczone jako wiążące. 
 

II.2. Propozycja zawarcia umowy (zwana dalej 
„zamówieniem”) oznacza pisemny 
dokument oznaczony w szczególności 
jako Zamówienie lub Wniosek zawarcia 
umowy, zawierający w szczególności 
dokładną identyfikację kupującego, 
odniesienie do oferty lub specyfikacji 
towarów, u roślin nazwę łacińską, liczbę 
sztuk i wielkość, cena zakupu, data 
dostawy, data i podpis osoby 
upoważnionej do działania w imieniu 
kupującego. Zamówienie kupującego nie 
zawierającego w/w wymogów 
sprzedający nie jest zobowiązany uważać 
za zamówienie wg niniejszych WH.  
 

II.3. Poszczególna umowa kupna (zwana dalej 
„umową”) zostaje wiążąco zawarta z 
chwilą, w której upoważniona osoba 
sprzedającego potwierdzi otrzymanie 
zamówienia w sposób określony w art. 
I.3. niniejszych warunków handlowych. 
Klienci sklepu internetowego otrzymują 
automatycznie potwierdzenie zamówienia 
z systemu.  
 

II.4. Umowa jest również ważna, jeżeli 
kupujący osobiście stawi się w zakładzie 
sprzedającego, ustnie zamówi towar, 
przejmie zamówiony towar, a następnie 
podpisze fakturę - dokument podatkowy. 
W takim przypadku taki podpisany 
dokument podatkowy służy kupującemu 
jako dowód dostawy. 

 
Artykuł III. - Warunki dostawy 

III.1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć 
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množství, jakosti a provedení dle 
uzavřené kupní smlouvy (dále jen 
„zboží“). Není-li ve smlouvě určena 
jakost nebo provedení zboží, je 
prodávající povinen dodat zboží v jakosti 
a provedení podle příslušné normy nebo 
v jakosti a provedení odpovídající 
sjednanému účelu. 
 
 

III.2. Zboží bude dodáno v souladu s těmito 
obchodními podmínkami a podmínkami 
stanovenými zákonem, není-li 
v individuální smlouvě stanoveno jinak.  
 
 

III.3. Dokladem prokazujícím dodání zboží je 
dodací list, který je kupující povinen 
potvrdit a předat prodávajícímu při 
odběru zboží nebo bez zbytečného 
odkladu po odběru zboží doručit 
prodávajícímu. V případech, kdy součástí 
závazku prodávajícího dle smlouvy je 
zajištění dopravy zboží do určitého místa, 
je dokladem prokazujícím dodání zboží 
přepravní doklad potvrzený kupujícím 
nebo osobou jím pověřenou. Pro účely 
těchto OP se přepravními doklady rozumí 
zejména nákladní listy CMR, CIM, B/L. 
 
 
 
 
 

III.4. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 
zboží se všemi doklady a dokumentací, 
která k němu náleží. 
 

III.5. Kupující je povinen učinit veškeré úkony 
potřebné k tomu, aby prodávající mohl 
objednané zboží dle sjednaných 
podmínek dodat. 
 

III.6. V případě prodlení s úhradou splatného 
peněžitého závazku kupujícího má 
prodávající právo pozastavit dosud 
nesplněné dodávky zboží ze všech smluv 
uzavřených s kupujícím až do doby jejich 
splnění, aniž to znamená jakékoliv 
porušení smlouvy či prodlení s plněním 
na straně prodávajícího. 
 
 

III.7. Prodávající je oprávněn dodat zboží po 
částech a/nebo předčasně, pokud takové 
dodání kupující neodmítne bez 
zbytečného odkladu poté, kdy byl 

towar w ilości, jakości i wykonaniu 
zgodnie z zawartą umową kupna 
(zwanych dalej „towarem”). Jeśli jakość 
lub wykonanie towaru nie są określone w 
umowie, sprzedający jest zobowiązany do 
dostarczenia towaru w jakości i 
wykonaniu zgodnie z odpowiednim 
standardem lub jakością i wykonaniem 
odpowiadającymi uzgodnionemu celowi. 
 

III.2. Towar zostanie dostarczony zgodnie z 
niniejszymi warunkami handlowymi i 
warunkami określonymi przez prawo, o 
ile w ramach indywidualnej umowy nie 
uzgodniono inaczej.  
 

III.3. Dokumentem potwierdzającym dostawę 
towaru jest dowód dostawy, który 
kupujący jest zobowiązany potwierdzić i 
przekazać sprzedającemu przy dostawie 
towaru lub bez zbędnej zwłoki po 
odebraniu towaru doręczyć 
sprzedającemu. W przypadkach, kiedy 
częścią zobowiązania sprzedającego wg 
umowy jest zapewnienie transportu 
towaru do określonego miejsca, 
dokumentem potwierdzającym dostawę 
towaru jest dokument przewozowy 
potwierdzony przez kupującego lub osobę 
przez niego upoważnioną. Dla celów 
niniejszych WH dokumentami 
przewozowymi są w szczególności CMR, 
CIM, B / L. 
 

III.4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć 
towar kupującemu wraz z wszelką 
dokumentacją dotyczącą towaru. 
 

III.5. Kupujący zobowiązany jest do podjęcia 
wszelkich niezbędnych kroków w celu 
zapewnienia, by sprzedający mógł wg 
ustaleń dostarczyć zamówiony towar. 
 

III.6. W przypadku zwłoki kupującego z zapłatą 
należnego zobowiązania pieniężnego, 
sprzedający ma prawo zawiesić 
niezrealizowane dostawy towaru 
wynikające ze wszystkich umów 
zawartych z kupującym do czasu 
zapłacenia, bez naruszenia umowy lub 
opóźnienia z realizacją zobowiązań ze 
strony sprzedającego. 
 

III.7. Sprzedający jest zobowiązany do 
natychmiastowego poinformowania 
kupującego o tym fakcie. Sprzedający jest 
uprawniony do dostarczenia towaru w 
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prodávajícím informován o připravenosti 
zboží k dodání. Postupem dle tohoto 
ustanovení nevzniká prodlení na straně 
prodávajícího. Kupující není oprávněn 
požadovat předčasné dodání zboží. 
 
 
 
 
 

 
III.8. Jestliže kupující v objednávce uvede 

rostliny jako tzv. „podzimní dodávku“, 
musí být zboží předáno kupujícímu  
nejdéle do 15. prosince téhož roku. 
V téže lhůtě je prodávající povinen zboží 
vyexpedovat v případě, kdy předmětem 
prodeje bude také zajištění dopravy.  
 
 
 

III.9. Jestliže kupující v objednávce uvede 
rostliny jako tzv. „jarní dodávku“ musí 
být zboží předáno kupujícímu nejdéle:  

a) u prostokořenných rostlin před 
15. dubna daného roku; 

b) u kontejnerovaných rostlin před 
20. května daného roku; 

c) u ostatních rostlin před 15.května 
daného roku. 

 
 
 

Článek IV. - Obaly 
IV.1. Zboží bude dodáváno v obalu vhodném 

pro dohodnutý druh zboží, tak aby 
odpovídalo dohodnutým přepravním 
podmínkám (CC-vozíky, palety či 
přepravky), které nejsou součástí ceny.  
 
 

IV.2. Při dodávání zboží v těchto obalech se 
vyžaduje jejich okamžité vrácení nebo je 
požadována jejich okamžitá výměna za 
stejné nepoškozené obaly. V případě, že 
odběratel obaly nevymění nebo nevrátí 
do 3 dnů, budou mu účtovány dle 
platného ceníku. 

 
 

 
Článek V. - Kvalita  

V.1. Prodávající ručí za to, že zboží bude 
dodáno v živém stavu, dobré kondici bez 
mechanického poškození, a že druh, 
kultivar, velikost a množství odpovídají 
objednávce. Pěstované rostliny jsou pod 

częściach i/lub przedwcześnie, jeżeli 
kupujący nie odmówi takiej dostawy bez 
zbędnej zwłoki po tym, kiedy został przez 
sprzedającego poinformowany o 
gotowości towaru w celu dostarczenia. 
Działaniem zgodnie z tym 
postanowieniem nie stanowi po stronie 
sprzedającego opóźnień. Kupujący nie jest 
uprawniony do żądania wcześniejszej 
dostawy towaru. 
 

III.8. Jeśli kupujący w zamówieniu określi 
rośliny jako „dostawę jesienną”, towar 
musi zostać przekazany kupującemu nie 
później niż 15 grudnia tego samego roku. 
W tym samym okresie sprzedający 
zobowiązany jest do wyekspedowania 
towaru, w przypadku gdy przedmiotem 
sprzedaży będzie również zapewnienie 
transportu. 
 

III.9. Jeśli kupujący w zamówieniu określi 
rośliny jako „dostawę wiosenną”, towar 
musi zostać przekazany kupującemu nie 
później niż: 
a) w przypadku roślin o gołych 
korzeniach przed 15 kwietnia danego 
roku; 
b) w przypadku roślin kontenerowych 
przed 20 maja danego roku; 
c) w przypadku innych roślin przed 15 
maja danego roku. 

 
Artykuł IV. - Opakowania 

IV.1. Towar będzie dostarczany w 
opakowaniu odpowiednim dla 
uzgodnionego rodzaju towaru, aby spełnić 
uzgodnione warunki transportu (wózki 
CC, palety i skrzynki transportowe), które 
nie są wliczane w cenę. 

 
IV.2. Przy dostarczaniu towaru w danych 

opakowaniach wymagany jest ich 
natychmiastowy zwrot lub wymagana jest 
ich natychmiastowa wymiana za takie 
same nieuszkodzone opakowania. Jeśli 
kupujący nie wymieni lub nie zwróci 
opakowań w ciągu 3 dni, zostanie 
obciążony ich kosztami zgodnie z 
obowiązującym cennikiem. 
 

Artykuł V. - Jakość  
V.1. Sprzedający gwarantuje, że towar zostanie 

dostarczony żywy, w dobrym stanie bez 
uszkodzeń mechanicznych oraz że rodzaj, 
odmiana, wielkość i ilość odpowiadają 
zamówieniu. Uprawiane rośliny podlegają 
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pravidelnou kontrolou Ústředního 
kontrolního a zkušebního ústavu 
zemědělského. 
 

V.2. Rostliny se zemním balem budou řádně 
zabaleny do plachetek, větší baly budou 
navíc ještě opatřeny drátěným košem. 
Pokud to vyžadují podmínky transportu, 
budou větve svázány. 

 
 
Článek VI. - Cena a platební podmínky 

VI.1. Kupní cena zboží (dále jen „cena“) je 
stanovena jako smluvní ve smyslu 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je 
uvedena v kupní smlouvě, příp. 
v potvrzení objednávky. 
 

VI.2. Cena je stanovena bez DPH, která je 
účtována zvlášť v souladu s platnými 
právními předpisy. Toto neplatí, pouze 
pokud je plnění uskutečněno v režimu 
přenesené daňové povinnosti a povinnost 
přiznat a zaplatit DPH má kupující.  
 
 
 

VI.3. Cena nezahrnuje také náklady na 
dopravu, a gelování u prostokořenných 
stromů, nedohodnou-li se strany 
v individuální kupní smlouvě jinak.  
 

VI.4. Ceny uvedené v nabídce zahrnují 
substrát, drátěné zpevnění balu, jutu 
anebo kontejner, pokud se jedná 
o rostliny dodávané s balem či 
v kontejneru. Nebude-li cena ujednána 
předem, bude stanovena dle platného 
ceníku prodávajícího. 
 
 

VI.5. Cena bude kupujícím uhrazena na 
základě faktury - daňového dokladu 
prodávajícího, se splatností 30 dní ode 
dne vystavení faktury, není-li ve smlouvě 
a/nebo na faktuře stanoveno jinak. V 
případě ujednání platby ceny předem, 
vystaví prodávající před dodáním zboží 
podle smlouvy zálohovou fakturu se 
splatností v den jejího vystavení, která se 
nepovažuje za daňový doklad. Po 
provedení úhrady bude prodávajícím 
vystaven daňový doklad o přijaté platbě a 
zboží bude odesláno kupujícímu. 
 
 
 

regularnej kontroli Centralnego Instytutu 
Nadzoru i Badań w Rolnictwie.  
 
 

V.2. Rośliny z bryłą korzeniową w ziemi będą 
odpowiednio zapakowane do tkaniny z 
juty, większe bryły korzeniowe będą 
również umieszczone w siatce drucianej. 
Jeśli będą tego wymagały warunki 
przewozu, gałęzie zostaną związane. 

 
Artykuł VI. - Cena i warunki płatności  

VI.1. Cena kupna towaru (dalej tylko „cena”) 
określona jako umowna w rozumieniu 
czeskiej Ustawy nr 526/1990 Zb., o 
cenach i podana jest w umowie kupna, ew. 
w potwierdzeniu zamówienia. 
 

VI.2. Cena ustalana jest bez podatku VAT, 
który naliczany jest oddzielnie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
Postanowienie to nie stosuje się tylko w 
przypadku, gdy transakcja jest 
przeprowadzana na zasadzie odwrotnego 
obciążenia, a kupujący ma obowiązek 
złożyć odprowadzić podatek VAT. 
 

VI.3. Cena nie obejmuje również kosztów 
transportu i żelowania dla drzew o gołych 
korzeniach, chyba że strony uzgodnią 
inaczej w indywidualnej umowie kupna. 
 

VI.4. Ceny podane w ofercie obejmują 
substrat, wzmocnienie druciane bryły 
korzeniowej, jutę lub pojemnik (kontener), 
jeżeli chodzi o rośliny dostarczane z bryłą 
korzeniową lub w pojemnikach. Jeśli cena 
nie zostanie uzgodniona z góry, zostanie 
ustalona zgodnie z obowiązującym 
cennikiem sprzedającego. 
 

VI.5. Cena zostanie zapłacona przez 
kupującego na podstawie faktury - 
dokumentu podatkowego sprzedającego, z 
terminem płatności 30 dni od daty 
wystawienia faktury, chyba że określono  
inny termin płatności w umowie i/lub 
fakturze. W przypadku uzgodnienia 
zapłaty ceny z góry, sprzedający wystawi 
przed dostawą towaru zgodnie z umową 
fakturę zaliczkową z terminem płatności w 
dniu jej wydania, która nie uważa się za 
dokument podatkowy. Po dokonaniu 
zapłaty sprzedający wystawi 
pokwitowanie – dokument podatkowy 
odnośnie otrzymanej zapłaty, a towar 
zostanie wysłany do kupującego. 
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VI.6. Cena bude uhrazena převodním příkazem 
na bankovní účet prodávajícího uvedený 
na faktuře (případně ve smlouvě). Cena 
se považuje za uhrazenou v okamžiku 
připsání peněžní částky na bankovní účet 
prodávajícího. 
 

VI.7. V případě prodlení s úhradou splatného 
peněžitého závazku je prodávající 
oprávněn požadovat smluvní úrok z 
prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 
za každý den tohoto prodlení a zároveň 
požadovat veškeré další náklady a škody 
vzniklé z důvodu prodlení s placením.  
 
 

VI.8. V odůvodněných případech (např. špatná 
platební morálka stávajícího kupujícího, 
uzavírání smlouvy s novým zákazníkem), 
je prodávající oprávněn požadovat též 
zálohu na cenu, a to až do výše 100%, 
popř. též platbu při převzetí zboží.   
 

Článek VII. - Přechod vlastnictví, nebezpečí 
škody na zboží 

VII.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na 
kupujícího okamžikem převzetí zboží 
nebo v souladu s dohodnutými dodacími 
podmínkami. V případě prodlení 
kupujícího s převzetím zboží přechází 
nebezpečí škody na zboží okamžikem, 
kdy mělo být zboží převzato od 
prodávajícího. Při prodlení s převzetím 
zboží je prodávající oprávněn kupujícímu 
účtovat náklady vzniklé s uchováváním 
zboží, jeho manipulací či likvidací. 
 
 

VII.2. Prodávající je povinen umožnit 
kupujícímu, aby nabyl vlastnické právo 
ke zboží. Toto vlastnické právo nesmí být 
omezeno právy jiných osob. Vlastnické 
právo ke zboží přechází na kupujícího v 
okamžiku plného uhrazení ceny za zboží 
včetně DPH (dále jen „výhrada 
vlastnického práva“). 

 
 

Článek VIII. - Odpovědnost za vady 
VIII.1. Kupující je povinen zboží prohlédnout a 

přesvědčit se o jeho vlastnostech a 
množství ihned při jeho převzetí. V 
případě zjištění vad je kupující povinen 
prodávajícímu vady vytknout ihned při 
jeho převzetí, nejpozději do 6 pracovních 
dnů od zjištění vad zboží při jeho 
prohlídce.  

VI.6. Cena będzie opłacana przelewem na 
konto bankowe sprzedającego podane na 
fakturze (lub w umowie). Cenę uznaje się 
za zapłaconą, gdy środki pieniężne zostaną 
przypisane na konto bankowe 
sprzedającego. 
 

VI.7. W przypadku opóźnienia z zapłatą 
należnego zobowiązania finansowego, 
sprzedający uprawniony jest żądać  
odsetki za zwłokę w wysokości 0,05% z 
zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia i 
zarówno żądać wszelkie koszty o szkodę 
powstałe w wyniku złoki z zapłatą.  

 
 

VI.8. W uzasadnionych przypadkach (np. złe 
morale płatnicze obecnego kupującego, 
zawarcie umowy z nowym klientem), ma 
sprzedający prawo zażądać zaliczkę na 
cenę, i to do wysokości aż 100%, ew. 
dokonania zapłaty przy odbiorze towaru. 
 

Artykuł VII. – Przejście prawa własności, 
ryzyko uszkodzenia towaru 

VII.1. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi 
na kupującego z chwilą przyjęcia towaru 
lub zgodnie z ustalonymi warunkami 
dostawy. W przypadku opóźnienia 
kupującego w przejęciu towaru ryzyko 
uszkodzenia towaru przechodzi na niego z 
chwilą, w jakiej powinien towar przejąć od 
sprzedającego. W przypadku opóźnienia w 
przejęciu towaru ma sprzedający prawo 
obciążyć kupującego kosztami 
związanymi z przechowywaniem towaru, 
jego obsługą lub likwidacją. 

 
VII.2. Sprzedający jest zobowiązany 

umożliwić kupującemu nabycie własności 
do towaru. Takie prawo własności nie 
może być ograniczone prawami innych 
osób. Tytuł własności do towaru 
przechodzi na kupującego z chwilą pełnej 
zapłaty ceny za towar, w tym podatku 
VAT (zwanego dalej „zastrzeżenie prawa 
własności”). 

 
Artykuł VIII. - Odpowiedzialność za wady 

VIII.1. Kupujący zobowiązany jest do 
sprawdzenia towaru i zweryfikowania jego 
właściwości i ilości w chwili jego 
otrzymania. W przypadku stwierdzenia 
wad, kupujący zobowiązany jest je 
niezwłocznie oznajmić sprzedającemu, 
najpóźniej w ciągu 6 dni roboczych od 
wykrycia wady w czasie kontroli. 
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VIII.2. Nenarašené a nerostoucí dřeviny, jakož 
i skryté vady na dřevinách, dodaných v 
předchozí sezóně podzim/jaro je kupující 
povinen tyto vady vytknout 
prodávajícímu neprodleně po tom, co je 
zjistil nebo při vynaložení odborné péče 
zjistit měl a mohl, nejpozději však do 31. 
května dalšího roku. V případě 
nedodržení lhůt dle tohoto článku OP 
ztrácí kupující nároky z vad zboží. 
Uplatněním nároků z vad zboží je 
vyloučen nárok kupujícího na náhradu 
škody způsobené vadou zboží. 
 
 
 
 

VIII.3. Reklamace se nevztahuje na případy 
poškození rostlin způsobené zásahem 
kupujícího, způsobené jinou osobou, 
zvířaty, zvěří, přírodními živly, vyšší 
mocí a rovněž způsobené chorobami a 
škůdci rostlin, jejichž inkubační doba je 
kratší než doba, která uplynula mezi 
převzetím sadebního materiálu kupujícím 
a vznikem poškození chorobami nebo 
škůdci. Za sazenice, u nichž nelze 
uplatnit reklamaci, se považují ty, které 
odumřely v důsledku nedokonalé péče. 
Dále nelze uplatnit reklamaci na sazenice 
v případě odcizení, mechanického 
poškození kupujícím, chemickými 
látkami, třetí osobou nebo zvířaty. 
Reklamace se také nevztahuje na rostliny 
poškozené přírodními živly, látkami 
škodlivého charakteru, nevhodným 
stanovištěm  a při známkách úmyslného 
poškození. Pro uznání reklamace je nutné 
dodržení technologických postupů při 
výsadbě. 
 
 
 
 

VIII.4. Vady musí být vytknuty vždy v 
písemném oznámení o vadách, v němž je 
kupující povinen přesně specifikovat, v 
čem spočívá vada zboží a přiložit důkazy 
o vadě či vadách, tj. kupující musí 
doložit, kdy a jakým způsobem sadební 
materiál založil, kdy a kam vysázel a 
doložit celý průběh nakládání s tímto 
sadebním materiálem od jeho převzetí od 
prodávajícího, vč. fotodokumentace 
vadného zboží. U poškození rostlin 
vlivem transportu musí být také doložena 
fotodokumentace poškozených rostlin na 

VIII.2. Niewykiełkowane i nierosnące gatunki 
drzewiaste, jak również ukryte wady roślin 
drzewiastych, dostarczone w poprzednim 
sezonie jesień/wiosna, kupujący jest 
zobowiązany oznajmić je sprzedającemu 
natychmiast po ich wykryciu lub które 
przy okazaniu należytej profesjonalnej 
opieki stwierdzić powinien i mógł, 
najpóźniej jednak do 31.05. roku 
następnego. W przypadku niedotrzymania 
terminów określonych w niniejszym 
artykule WH kupujący traci wszelkie 
prawa z tytułu wad towaru. Roszczeniem 
praw z tytułu wad towaru kupujący traci 
prawo do odszkodowania za szkody 
spowodowane wadliwym towarem. 
 

VIII.3. Reklamacja nie ma zastosowania do 
przypadków uszkodzeń roślin 
spowodowanych interwencją kupującego, 
spowodowanych przez inne osoby, 
zwierzęta, elementy naturalne, siłę 
wyższą, a także spowodowane chorobami 
roślin i szkodnikami, których okres 
inkubacji jest krótszy niż czas, jaki upłynął 
między przejęciem materiału 
sadzeniowego a powstaniem uszkodzenia 
w wyniku choroby lub szkodników. Za 
sadzonki, u których nie można złożyć 
reklamacji uważa się te, które odumarły w 
wyniku nieodpowiedniej opieki. Ponadto 
nie można złożyć reklamacji w przypadku 
kradzieży, uszkodzenia mechanicznego 
przez kupującego, substancji 
chemicznych, osoby trzeciej lub zwierząt. 
Reklamacja nie dotyczy również roślin 
uszkodzonych przez żywioł, substancje o 
szkodliwym charakterze, 
nieodpowiedniego siedliska  oraz przy 
oznaku celowego uszkodzenia. Aby uznać 
reklamację, konieczne jest przestrzeganie 
procedur technologicznych podczas 
sadzenia. 

 
VIII.4. Wady muszą być oznajmiane zawsze w 

formie pisemnego zawiadomienia o 
wadzie, w którym kupujący jest 
zobowiązany do dokładnego określenia 
wady towaru i dołączenia dowodu wady 
czy wadach, tj. kupujący musi udowodnić, 
kiedy i jak założono materiał sadzeniowy, 
kiedy i gdzie został posadzony oraz 
udokumentować całe dysponowanie z tym 
materiałem sadzeniowym od momentu 
jego otrzymania od sprzedającego, w tym 
fotodokumentacja wadliwego towaru. W 
przypadku uszkodzeń roślin 
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autě před jejich vyložením z auta. 
 
 
 
 
 

VIII.5. Prodávající je povinen se k vadám zboží 
vyjádřit do 30-ti pracovních dnů od 
doručení mu písemného oznámení o 
vadách, nebude-li dohodnuta lhůta jiná. 
V případě, že dojde k uznání vad zboží 
prodávajícím, přísluší kupujícímu práva z 
vad zboží ve formě slevy z kupní ceny či 
výměny vadného zboží za zboží bez vad. 
Konkrétní právo z vad zboží určí kupující 
v písemném oznámení o volbě práva z 
vad zboží, které bude součástí písemného 
oznámení o vadách. 
 
 
 
 

VIII.6. S reklamovaným zbožím je kupující 
povinen nakládat pouze s předchozím 
písemným souhlasem prodávajícího. 
Nakládání s reklamovaným zbožím bez 
předchozího písemného souhlasu 
prodávajícího, které by vyřízení nároku z 
vad zboží znesnadňovalo nebo 
znemožňovalo je považováno za 
podstatné porušení smlouvy. Pokud 
kupující poruší uvedené povinnosti a 
rovněž neumožní prodávajícímu 
přesvědčit se o existenci vady, event. mu 
neumožní přístup ke zboží, neposkytne 
prodávajícímu na jeho žádost vzorky 
dotčeného zboží, jsou tyto skutečnosti 
důvodem pro odmítnutí nároků 
kupujícího z vad zboží prodávajícím. 
 
 

VIII.7. Reklamace vady zboží neopravňuje 
kupujícího pozastavit (zadržet) úhradu 
kupní ceny zboží, či její části, ani 
odmítnout převzetí další dodávky zboží. 
 

VIII.8. V případě, že kupujícímu vznikne újma 
v důsledku porušení jakýchkoliv 
povinností prodávajícího dle kupní 
smlouvy (např. v též důsledku vadné 
dodávky zboží), aniž by zde byly dány 
okolnosti vylučující odpovědnost za 
škodu, bude prodávající zavázán pouze k 
úhradě skutečné škody prokazatelně 
vyčíslené kupujícím, nikoliv však k 
úhradě ušlého zisku. Souhrnná 
odpovědnost prodávajícího za škody 

spowodowanych transportem konieczne 
jest również przedstawienie 
fotodokumentacji uszkodzonych roślin w 
samochodzie przed ich wyładunkiem z 
samochodu.  
 

VIII.5. Sprzedający jest zobowiązany do 
złożenia stanowiska wobec zgłoszonych 
wad towaru w ciągu 30 dni roboczych od 
doręczenia pisemnego zawiadomienia o 
wadach, chyba że uzgodniono inny termin. 
Jeżeli sprzedający uzna wady towaru, 
przysługują kupującemu prawa z tytułu 
wad w postaci zniżki na cenę zakupu lub 
wymiany wadliwego towaru za towar bez 
wad. Szczególne prawo z tytułu wad 
towaru zostanie określone przez 
kupującego w pisemnym zawiadomieniu o 
wyborze prawa z tytułu wad towaru, które 
będzie częścią pisemnego zawiadomienia 
o wadach. 

 
VIII.6. Kupujący uprawniony jest rozporządzać 

z reklamowanym towarem wyłącznie za 
uprzednią pisemną zgodą sprzedającego. 
Rozporządzanie z reklamowanym 
towarem bez uprzedniej pisemnej zgody 
sprzedającego, które utrudniłoby lub 
uniemożliwiłoby reklamację wad towaru, 
uznaje się za istotne naruszenie umowy. 
Jeśli kupujący naruszy wyżej wymienione 
obowiązki i nie pozwoli sprzedającemu na 
weryfikację istnienia wad, ostatecznie, 
jeżeli nie zezwoli mu na dostęp do towaru, 
nie dostarczy sprzedającemu na jego 
żądanie przedmiotowe próbki towaru, są 
takie fakty podstawą do odrzucenia 
roszczeń kupującego z tytułu wad 
towarów. 

 
 
VIII.7. Reklamacja wad towaru nie uprawnia 

kupującego do zawieszenia płatności ceny 
zakupu towaru lub jego części, ani do 
odmowy przejęcia towaru. 

 
VIII.8. W przypadku, gdy kupujący poniesie 

szkody w wyniku naruszenia 
któregokolwiek ze zobowiązań 
sprzedającego wynikających z umowy 
kupna (np z powodu wadliwej dostawy 
towaru), aniżeli istniały by tutaj 
okoliczności wyłączające 
odpowiedzialność za szkodę, sprzedający 
ponosi odpowiedzialność tylko za 
rzeczywistą szkodę wykazaną przez 
kupującego, ale nie  za utracony zysk. 
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vzniklé kupujícímu porušením povinností 
prodávajícího z kupní smlouvy, v žádném 
případě nepřekročí 100% (sto procent) 
kupní ceny. 
 
 
 

 
Článek IX.- Závěrečná ustanovení 

IX.1. Prodávající se zabývá výhradně 
velkoobchodní činností, maloobchod 
neprovozuje.  
 

IX.2. V případě rozdílných ujednání mezi 
smlouvou a těmito obchodními 
podmínkami mají přednost vždy 
ustanovení smlouvy. 
 

IX.3. Ve všech ostatních záležitostech 
neupravených smlouvou ani obchodními 
podmínkami se vzájemný vztah obou 
smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění a 
ostatními platnými předpisy českého 
právního řádu. 
 
 

IX.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě 
sporu vzniklého v souvislosti se 
smlouvou se pokusí vyřešit ho dohodou. 
Jestliže nebude vzájemné dohody 
dosaženo, má každá ze smluvních stran 
právo obrátit se na příslušný soud v 
České republice dle věcné i místní 
příslušnosti určené dle místa sídla 
prodávajícího. 
 
 

IX.5. Smluvní pokuty stanovené v těchto 
obchodních podmínkách je kupující 
povinen zaplatit do 30 dnů od doručení 
vyúčtování ze strany prodávajícího. 
Smluvní pokutu je možné jednostranně 
započítat na úhradu jakýchkoliv dluhů 
prodávajícího vůči kupujícímu (i 
nesplatných). Povinnost zaplatit smluvní 
pokutu nevylučuje právo na náhradu 
škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní 
pokutu. 
 
 

IX.6. Informace o zpracování osobních údajů 
je umístěna na webu 
https://www.arboeko.com/pl v záložce 
GDPR. 
 

Łączna odpowiedzialność sprzedającego 
za szkody poniesione przez kupującego z 
tytułu naruszenia zobowiązań 
sprzedającego wynikających z umowy 
kupna w żadnym wypadku nie może 
przekroczyć 100% (stu procent) ceny 
kupna. 

 
Artykuł IX. – Postanowienia końcowe 

IX.1. Sprzedający zajmuje się wyłącznie 
handlem hurtowym, nie prowadzi 
sprzedaży detalicznej. 

 
IX.2. W przypadku rozbieżności pomiędzy 

umową a niniejszymi warunkami 
handlowymi, postanowienia umowy mają 
zawsze pierwszeństwo. 

 
IX.3. We wszystkich innych sprawach 

nieuregulowanych umową lub warunkami 
handlowymi wzajemne stosunki między 
obiema stronami umowy regulują 
odpowiednie przepisy czeskiej Ustawy nr 
89/2012 Zb., kodeks cywilny w 
obowiązującym brzmieniu oraz inne 
obowiązujące przepisy czeskiego 
porządku prawnego. 

 
IX.4. Strony umowy uzgodniły, że w 

przypadku sporu wynikającego z umowy 
kupna będą próbować rozwiązać go w 
drodze polubownej. Jeżeli nie zostanie 
osiągnięte wzajemne porozumienie, każda 
ze stron umowy będzie miała prawo 
zwrócić się do właściwego sądu w 
Republice Czeskiej, ustalonego zgodnie z 
właściwością rzeczową i miejscową wg 
siedziby sprzedającego. 

 
IX.5. Kary umowne określone w niniejszych 

warunkach handlowych kupujący 
zobowiązany jest zapłacić w ciągu 30 dni 
od otrzymania rozliczenia od 
sprzedającego. Kara umowna może zostać 
jednostronnie potrącona z zapłatą 
jakiegokolwiek długu sprzedającego 
wobec kupującego (nawet jeszcze 
niepłatnych). Obowiązek zapłaty kary 
umownej nie wyłącza prawa do 
odszkodowania za szkody w wysokości 
przekraczającej wysokość kary umownej. 

 
IX.6. Informacje o przetwarzaniu danych 

osobowych znajdują się na stronie 
https://www.arboeko.com/pl w zakładce 
RODO. 
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IX.7. Tyto obchodní podmínky nabývají 
platnosti a účinnosti dne 1.8.2019 
 

IX.8. Tyto obchodní podmínky jsou 
vyhotoveny ve dvou jazykových verzích 
- české a polské, přičemž v případě 
pochybností je rozhodující verze česká. 

 

IX.7. Niniejsze warunki handlowe wchodzą 
w życie z dniem 1.8.2019 

 
IX.8. Niniejsze warunki handlowe zostały 

sporządzone w dwóch wersjach 
językowych - czeskiej i polskiej, przy 
czym przypadku wątpliwości decydująca 
jest wersja czeska. 

 
 


