
 
Obchodní podmínky 

 
 

I. Působnost 

 
1.1 Obchodní podmínky jsou vydávány v souladu s § 1751 a násl. obč. zák. č. 89/2012 v platném znění,  jsou platné pro všechny nabídky a ostatní obchodní smlouvy na 
zboží, které prodává 
ing. Renata Pešičková – PERENY, se sídlem Hlavenec 79, 294 74 Předměřice nad Jizerou, IČO 693 68 627, DIČ 049-6858310657 (dále jen „prodávající“). 

 
1.2 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí obchodní smlouvy, ve které jako prodávající vystupuje Renata Pešičková. 
 
1.3 Obchodní podmínky jsou obecně platné, odchýlit se od nich mohou smluvní strany při uzavírání smlouvy dohodou, a to pouze v písemné formě. 
 

II. Dodací podmínky 

2.1.  Místem dodání zboží pro kupujícího ze strany prodávajícího je provozovna prodávajícího - trvalková školka v Hlavenci (okr. Mladá Boleslav). 
 
2.2. Jiný způsob dodání a převzetí rostlin (přeprava do místa určeného kupujícím) lze dohodnout mezi stranami kupní smlouvy při zadávání objednávky, přičemž však na 
tento způsob dodání není ze strany kupujícího automaticky nárok. 
 
Objednávka zboží dodávaného prodávajícím musí obsahovat (ze strany kupujícího): 
 

- obchodní jméno a sídlo kupujícího, jeho IČO, DIČ, jméno oprávněného zástupce k podpisu smlouvy 
- požadované zboží, přesný název (včetně kultivaru) a určení množství a velikosti kontejneru, případně druh obalu pro přepravu 
- požadovaný termín dodání zboží 
- způsob dopravy (vlastní, cizí dopravce, doprava zajištěná prodávajícím) s uvedením místa určení 
- způsob platby a bankovní spojení 
- odpovědný zástupce kupujícího 
- datum a alespoň uvedení jména kupujícího, resp. osoby oprávněné vystavit objednávku za kupujícího s uvedením jeho funkce 
Bude-li některý z údajů chybět, může prodávající tuto odmítnout.  Objednávka musí být v písemné (alespoň mailové) formě, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. 
 
 
2.3. Kupující je povinen si odebrat zboží v termínu uvedeném na potvrzené objednávce. Pokud tak neučiní a nedohodne si s prodávajícím náhradní termín odběru, je 
prodávající oprávněn s tímto zbožím disponovat, např. prodat jej dalším zájemcům. 
 
2.4 Převzetí zboží kupujícím, případně jím určeným dopravcem, bude potvrzeno na dodacím listě s čitelným uvedením jména a funkce přebírajícího. Podpisem dodacího 
listu přechází nebezpečí škody na uvedeném zboží na kupujícího. 
 
2.5.  V případech, kdy prodávající zajišťuje dopravu zboží a nebude moci z objektivních důvodů (extrémně nevhodné povětrnostní podmínky, technické problémy) dodávku 
učinit včas, dohodne s kupujícím náhradní způsob řešení. 
 

2.6.V případě, že způsob dodání rostlin požadovaný ze strany kupujícího je vzhledem k charakteru rostlin nevhodný, upozorní prodávající kupujícího na tuto skutečnost. 

Pokud kupující nadále trvá na nevhodném způsobu dodání rostlin a prodávající na tento způsob dodání přistoupí, nenese prodávající odpovědnost za škodu vzniklou tímto 

způsobem dodání.  

2.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno rostliny přepravovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen 

nahradit náklady prodávajícího spojené s opakovanou přepravou rostlin, resp. náklady spojené s jiným způsobem jejich doručení. 

2.8.Prodávající dodá rostliny kupujícímu ve smluveném termínu uvedeném v potvrzené objednávce. Nedodá-li prodávající rostliny kupujícímu ani v přiměřené dodatečné 

lhůtě, kterou mu kupující prokazatelně poskytl, pak je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

2.9.Kupující je povinen rostliny včas převzít a zaplatit.. 

2.10.Kupující má povinnost převzít rostliny bez zbytečného odkladu, tj. v termínu uvedeném v objednávce, nejpozději však do 15 dní od tohoto termínu, jinak se kupující 

ocitá v prodlení se splněním své povinnosti rostliny převzít. 

2.11.V případě prodlení kupujícího s převzetím rostlin je prodávající povinen vynaložit přiměřenou péči, aby nedocházelo ke zbytečné ztrátě na hodnotě objednaných 

rostlin. Kupující však bere na vědomí, že nejpozději v termínu dodání uvedeném v objednávce dochází k přeskupení rostlin kvůli kompletaci zakázek. Zkompletovaná 

zakázka zpravidla obsahuje rostliny s odlišnými pěstebními požadavky a není možné ji z provozních a praktických důvodů rozdělovat dle pěstebních požadavků rostlin a 

uskladňovat na více místech s odlišnými podmínkami péče. Na expediční ploše (a často i v jedné přepravce) jsou vedle sebe rostliny suchomilné, vlhkomilné, stínomilné i 

ty rostliny, které vyžadují plné slunce. Péče je vždy jednotná, optimalizace není reálná, což je podstatný důvod pro to, aby kupující převzal rostliny včas, tj. ve sjednaném 

termínu.  

2.12.Je-li kupující v prodlení s převzetím rostlin, prodávajícímu vznikají dodatečné náklady a uchází mu zisk způsobený blokací expediční, případně i pěstební plochy a 

náklady vynaloženými na udržení rostlin v přiměřené kondici. 

2.13.Kupující, který je v prodlení s převzetím rostlin, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z kupní ceny nepřevzatých rostlin. Nárok 

prodávajícího na náhradu škody v plné výši není touto smluvní pokutou ani jejím zaplacením dotčen.  

2.14. Nebezpečí škody na rostlinách včetně možného úhynu jednotlivých kusů přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující rostliny ani 

do 15 dní ode dne termínu dodání uvedeném v objednávce. Škoda na rostlinách, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na rostlinách na kupujícího, nemá vliv na 

povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu v plné výši. 

2.15.Prodlením kupujícího s převzetím rostlin vzniká prodávajícímu právo rostliny po předchozím upozornění kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu 

poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k jejich převzetí. Kupující je povinen si rostliny při převzetí co nejdříve překontroloval a případné vady včetně poškození obratem u 

prodávajícího reklamovat. Kupující je zejména povinen prohlédnout počet a kvalitu rostlin. 

2.16. V případě přepravovaných rostlin (nikoli tedy osobního převzetí v provozovně prodávajícího uvedené shora)  má kupující povinnost reklamovat tyto nedostatky u 
přepravce ihned a současně u prodávajícího do 2 dnů od jejich převzetí. Má-li kupující při převzetí podezření, že rostliny vykazují vady, vyhotoví kupující na místě s 
přepravcem písemný zápis o reklamaci rostlin. V případě jakýchkoliv nejasností má kupující povinnost neprodleně prodávajícího  telefonicky kontaktovat Kupující je 
povinen poskytnout nezbytnou součinnost k přezkoumání reklamace. Rostliny, které jsou reklamovány, musí být k dispozici u kupujícího po dobu 5 pracovních dní od 
podání reklamace dle tohoto bodu obecných podmínek, , poté má nárok je zničit, pokud není dohodnuto jinak. 
Náhrada za oprávněně reklamované zboží bude provedena dle dohody náhradou za nové rostliny, odpovídající kvality, popřípadě bude dohodnuta finanční náhrada. 
 



2.17. Faktura a případně jiné doklady jsou předány kupujícími při osobním odběru, přiloženy přímo v zásilce anebo zaslány kupujícímu e-mailem. Pokud nebude výslovně 
dohodnuto jinak, činí lhůta splatnosti částek uvedených ve fakturách prodávajícího 14 dní od data odeslání faktury. Zaplacením dlužné částky se rozumí den, kdy celá 
částka byla připsána na účet prodávajícího, nebo byla složena v hotovosti do pokladny prodávajícího. 
 
 
2.18. Prodávající může požadovat po zákazníkovi zálohu na zboží splatnou před jeho dodáním. 
 
2.19.  Pro případné prodlení zákazníka s placením dle odst. 10.1 a 10.2 těchto podmínek, má prodávající právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2% za každý den 
z dlužné částky. Prodávající má právo i na zákonný úrok z prodlení dle obč.zák.. Nárok na náhradu škody spojenou s vymáháním dluhu není tímto ujednáním dotčen. 
 
2.20. V případě, že došlo u téhož kupujícího k opakovanému nesplnění platební povinnosti má 
prodávající právo odmítnout vydání dalšího zboží, dokud nemá vyrovnány své předchozí závazky u prodávajícího. 

 
2.21. Nabídky na odběr zboží činěné prodávajícím jsou nezávazné, pokud v písemné nabídce není 

uvedeno, že závazná je. Závaznou se jinak stává nabídka poté, co prodávající potvrdí objednávku kupujícího. 

2.22.  Vzorky vyžádané kupujícím mu může prodávající vyúčtovat. 
 
2.23. Pokud to vyžaduje charakter obchodního případu nebo pokud si vyžádá smlouvu kupující, vystaví prodávající na základě objednávky, do 5-ti pracovních dní, ode 
dne, kdy obdržel objednávku a tuto následně potvrdil, návrh kupní smlouvy. 
 
2.24. V návrhu kupní smlouvy budou obsaženy údaje uvedené v potvrzené objednávce a dále : 
- návrh kupní ceny 
- základní údaje prodávajícího 
- bankovní spojení 
- odpovědný zástupce prodávajícího 
- datum a alespoň oskenovaný podpis prodávajícího, resp. odpovědného zástupce 

 
2.25. Kupní smlouva bude vystaveny ve dvojím vyhotovení a nabývá platnosti po potvrzení podpisem oprávněných osob a označení firemním razítkem, a to nejpozději při 
odběru zboží. 
 
2.26.  V případě, že zákazník podepíše obchodní podmínky v kanceláři prodávajícího, není nutné podepisovat pro každý dílčí obchodní případ kupní smlouvu. V těchto 
případech kupující bude vystavovat objednávky na požadované zboží dle čl. 2.21. těchto podmínek. Prodávající obratem písemně potvrdí objednávku s návrhem změn dle 
aktuálního stavu zásob. Po potvrzení upřesněné objednávky zákazníkem je kupní smlouva uzavřena. Dohodnou-li se smluvní strany, mohou si objednávky a jejich 
potvrzení zasílat mailem.. 
 
2.27 .Ceny nabízeného zboží odpovídají aktuálnímu ceníku prodávajícího. Tyto ceny neobsahují daň z přidané hodnoty (DPH) 
 
2.28. Ceny rostlin zahrnují cenu kontejneru, nezahrnují náklady na barevné etikety, fotokarty, přepravní obaly ani náklady na dopravu. 
 
2.29.  Ceny prodávajícího, není –li stanoveno jinak,  jsou platné pro dodávky s místem plnění trvalková školka Hlavenec, tedy provozovna prodávajícího. 
. 
2.30.  Náklady na dopravu z místa plnění ( Hlavenec ) zajišťovanou po dohodě stran prodávajícím hradí dle stanovených podmínek kupující. 
 
2.31.  U dodávek do zahraničí bude výše dalších výloh dohodnuta samostatně. 
 
2.32. Všechny rostliny jsou připravovány do přepravních obalů. Tyto jsou zákazníkovi účtovány samostatně. Pokud má zákazník při přebírání zboží přepravní obaly na 
výměnu v požadované kvalitě a počtu, lze je na jeho žádost vyměnit. V tomto případě se přepravky zákazníkovi neúčtují. Výměna obalů dle tohoto článku je možná pouze 
v době odběru zboží. Bez souhlasu prodávajícího se žádné obaly v jinou dobu nesmějí vyměňovat Pokud nedojde k výměně přepravních obalů dle čl. 5.2, je prodávající 
oprávněn účtovat dodané obaly pevně stanovenou cenou. 
 
2.33. Všechny dodávky jednotlivých soret jsou označeny latinským názvem rostliny. Rizikové druhy vybaveny rostlinolékařským pasem a vyznačeny v dodacím listě či 
faktuře. 
 
2.34. Zboží – rostliny dodávané prodávajícím jsou dodávány v živém stavu, bez zřejmých nemocí a škůdců. 
 
2.35. Prodávající odpovídá za to, že v době předání zboží kupujícímu je toto v odpovídající kvalitě, v požadovaném druhu, velikosti a množství. Náhrady za chybějící 
druhy, odlišnou 
velikost nebo množství mohou být provedeny pouze se souhlasem kupujícího. 
 
2.36. Prodávající nenese odpovědnost za výsledky dalšího pěstování jím dodaného zboží ani za případné následné škody, které by mohly vzniknout zákazníkovi nebo 
třetí osobě jeho pěstováním nebo používáním, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. 
 
2.37. Prodávající odpovídá za to, že rostliny exportované do zahraničí budou splňovat fytosanitární požadavky daného státu, popř. podmínky tranzitu. Neodpovídá za 
splnění podmínek , pokud bude kupující exportovat zboží do jiného státu než bylo v objednávce uvedeno. 
 
2.38. Prodávající odpovídá  za to, že v okamžiku převzetí kupujícím má dodávka odpovídající počet, kvalitu a je druhově pravá. 
 
2.39.  V případě neúrody, živelné katastrofy, stávky, přerušení nebo uzavření provozu a jiných překážek v práci způsobených vyšší mocí nenese prodávající žádnou 
zodpovědnost ani záruky za vyřízení potvrzených objednávek. 
 

III. 
Informace o zpracování osobních údajů 

 
3.1. Ze zákona 563/1991 sb. O účetnictví a zákona 235/2004 sb. O dani z přidané hodnoty zpracováváme Vaše identifikační údaje pro účely účetnictví a zpracování DPH 

(jedná se o jméno, příjmení, název firmy, dodatek, adresa, sídlo firmy, IČO a DIČ). S vaším souhlasem dále zpracováváme datum narození, kontaktní údaje (telefonní a 

faxové číslo, e-mail, adresy na sociálních sítích jako např. skype, facebook, icq, twitter apod.), informace z telefonních hovorů, SMS, MMS a z jiné komunikace. 

3.2 Informace od Vás ověřujeme ve veřejně dostupných rejstřících státní správy (ARES, justice, plátci DPH, Registr ekonomických subjektů, Insolvenční rejstřík a další) 
za účelem ověření správnosti Vámi poskytnutých údajů. 

3.3. Tyto údaje využíváme při zajišťování zboží a služeb pro Vás, pro vystavování účetních, daňových a jiných dokladů. Dále údaje  využíváme pro informování Vás o 
stavu dodávek a o dostupnosti našich služeb a zboží. Také je využíváme za účelem zasílání informací o akčních nabídkách a pořádaných akcích. 

3.4. Údaje o Vás zpracováváme ručně v účetním a prodejním systému a při vedení účetnictví podle platných zákonů. S údaji o Vás pracují zaměstnanci firmy zajišťující 
přímý prodej, zásilkový prodej a ostatní pracovníci zpracovávající účetnictví. 

3.5. V případě zasílání zásilek na Vaši adresu předáváme údaje o Vás v nezbytném rozsahu pro správné doručení zásilky spedičním firmám, které pro nás tyto služby 
zajišťují. 

3.6. Údaje o Vás v žádném případě bez vašeho souhlasu neposkytujeme třetím osobám. 
3.7. V případě, že nebudete souhlasit s poskytnutím výše uvedených údajů, může se stát, že Vám nebudeme moci některé služby poskytnout nebo je budeme 

poskytovat s menším komfortem. 
3.8. Kontaktovat nás můžete písemně, elektronicky nebo telefonem prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. 

Ing. Renata Pešičková-PERENY  
e-mail: pereny@pereny.cz, telefon: 326971914 

3.9. Tato informace je platná ke dni 1.5.2018. Aktuální znění Informace o zpracování osobních údajů je vystaveno na webových stránkách společnosti 
www.pereny.cz.cz a na jednotlivých provozovnách společnosti Ing. Renata Pešičková-PERENY 

 
 

IV. 

mailto:pereny@pereny.cz
http://www.pereny.cz.cz/


Závěrečná ustanovení 
 
3.1.. Pro obchodní případy, na které se vztahují tyto obchodní podmínky, se použije Právní řád ČR. 
Případné spory budou řešeny nejprve cestou mimosoudní primárně dohodou stran. Jestliže k dohodě nedojde, bude spor řešit příslušný obecný soud ČR. 
 
3.2..  Tyto obchodní podmínky prodávajícího jsou platné od 1.5.2018 
. 
3.3..  Ujednává se, že prodávající může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, což je povinna straně kupující oznámit , když toto postačí pouze odkazem na  

upravené znění Obchodních podmínek na www.pereny.cz.  Nehodlá-li strana kupující změny obchodních podmínek akceptovat, je oprávněna závazek z tohoto důvodu 

vypovědět ve výpovědní době dostatečné k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele. 

 

http://www.pereny.cz/

