
Obchodní podmínky pro velkoobchodní prodej sadebního materiálu lesních  
dřevin. 

 

Obchodní podmínky jsou platné pro sadební materiál, který prodává  
B FOREST s.r.o. se sídlem Humpolecká 1579. 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 08575185, 
DIČ CZ08575185 (dále jen dodavatel). 
Obchodní podmínky jsou obecně pro dodávky velkoobchodního charakteru a jsou platné 
pouze pro podnikatelské subjekty na straně odběratele. 
Pro účely těchto obchodních podmínek se pod sadebním materiálem rozumí materiál 
specifikovaný v odstavce 1. 
 
1.Specifikace sadebního materiálu 
 
Předmětem plnění je sadební materiál lesních dřevin pěstovaný jako: 
- prostokořenný pěstovaný na záhonech 
- krytokořenný pěstovaný na vzduchovém polštáři v sadbovačích QuickPot 
Sadební materiál je tříděn v souladu s platnou legislativou a normami pro jednotlivé 
technologie a druhy dřevin. Podrobná specifikace je uvedena v ceníku dodavatele. 
Sadební materiál je balen takto: 
Prostokořenná sadba je převázána provázkem v balení á 50ks nebo á 25ks. 
Krytokořenná sadba je vyzvednuta ze sadbovačů a je opatřena ochrannou folií, která 
zamezuje vysychání kořenového systému a je v počtu dle obchodního balení. 
Dodavatel expeduje pouze celá balení. Objednává-li odběratel takový počet kusů sadebního 
materiálu, který neodpovídá násobku počtu kusá v jednom balení, bude mu počet kusů 
dodavatelem navýšen na celá balení a takto i účtován. 
 
Objednávka 
 
Objednávky přijímá dodavatel e-mailem, elektronicky na stránkách www.bforest.cz formou 
poptávky a také osobně. 
Objednávka musí obsahovat obchodní jméno a sídlo objednavatele, IČ, DIČ, způsob platby, 
fakturační adresu, kontaktní osobu, telefonní kontakt. 
Elektronická objednávka je návrhem kupní smlouvy. Dodavatel potvrdí příjem objednávky. 
Všechny přijaté a dodavatelem potvrzené objednávky znamenají plné srozumění a 
akceptování obchodních podmínek dodavatele. 
Dodatečné změny v rámci objednávky je nutné provést včas a po dohodě s dodavatelem. 
 
 
Cena sadebního materiálu 
 
Sadební materiál je účtován v českých korunách . Ceny sadebního materiálu odpovídají 
platnému ceníku dodavatele a jsou uvedeny bez DPH. Cena zahrnuje cenu obalovaného 
materiálu (provázky, folie). 
 
 
 

http://www.bforest.cz/


 
 
 
Platební podmínky 
 
Odběratel, který od dodavatele nakupuje sadební materiál hradí sadbu v hotovosti. 
Pravidelným a stálým odběratelům může dodavatel povolit platbu bankovním převodem. 
Podmínkou je potvrzená forma úhrady fakturou. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení 
faktury, pokud není dohodnuto jinak. 
 
Termín odběru, doprava 
 
Dodavatel a odběratel se před plánovaným termínem expedice telefonicky domluví na 
přesný termín odběru sadby v souladu s potvrzením objednávky. Obděratel je povinen si 
sadební materiál v domluvením termínu odebrat. Neurčí-li tak a nedohodne-li si 
s dodavatelem náhradní termín odběru, je dodavatel oprávněn s tímto materiálem 
disponovat, např. jej prodat jiným zájemcům.  
Dopravu si zajišťuje odběratel sám a přechází na něj nebezpečí vzniku škody v okamžiku, kdy 
dodavatel předá sadební materiál odběrateli. 
Dodavatel se zavazuje předat odběrateli veškeré doklady, jež jsou nutné k převzetí zboží. 
 
Manipulace se sadebním materiálem 
 
Dodavatel garantuje kvalitu dodávaného sadebního materiálu v souladu s platnými 
vyhláškami a normami ČSN a tolerancemi, které jsou v těchto předpisech obsaženy. 
Dodavatel garantuje, že v době předání sadebního materiálu odběrateli je tento materiál 
v živém stavu, v odpovídající kvalitě, v požadovaném druhu, velikosti a množství. Odběratel 
je povinen si sadební materiál při převzetí zkontrolovat. Odběratel si je vědom, že se 
v případě sadby lesních dřevin jedná o živý materiál, se kterým je třeba podle toho zacházet. 
Nejvíce poškození vzniká při přepravě a výsadbě. Bez řádné péče podléhá sadební materiál 
rychlé zkáze.  
Dodavatel nenese odpovědnost za výsledky dalšího pěstování jím dodaného materiálu, ani za 
případné následné škody, které by mohly vzniknout odběrateli jeho neodbornou manipulací 
(převážně doprava materiálu ve vysokých teplotách v uzavřených prostorách nebo 
nezakrytím kořenového systému, aby se zabránilo vysychání). 
 
Reklamace 
 
Reklamace zjevných vad přijímá dodavatel do 7 dnů od převzetí sadby. Jedná se zejména o 
nedodržení standardů či mechanické poškození sadby, případné nižší počty dodané sadby, 
než byly objednány. Veškeré reklamace musí být podány písemně na adresu společnosti. 
Dodavatel neručí za škody vzniklé odběrateli v důsledku skrytých vad dodaného sadebního 
materiálu a dalších důsledků, které nejsou v jeho moci. 
Na pozdější reklamace a na reklamace, které nebudou uplatněny v souladu s těmito 
obchodními podmínkami, nebude brán zřetel. 
 
 



 
Ochrana osobních údajů 
 
Prodávající prohlašuje, že osobní údaje odběratele obdržené v rámci objednávkového 
systému zpracovává pouze v míře nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy 
uskutečněné na návrh odběratele. 
Osobní údaje nebudou dodavatelem zpřístupněny jiné osobě. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


