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KUPNÍ sMLoUvA č. 192053
podle § 2079 a násl. Občanského zákoníku
kterou dnešniho dne, měsice a roku uzar řely

l. PROWENA, s.r.o.
se sidlem Středokluky. Kněževes l9ó, PSČ; 252 ó8
lČo:26423685 DIČ:CZ26423ó85
jednající jednatelem Ing. Irenou Weiglovou
dále též jen,,kupujicí"
na straně jedné

a

2. Česká zemědělská univerzita v Praze,
se §ídlem Kamýcká 129, Praha-Suchdol, PSČ: 'l65 00
IČo:60460709 DlČ: CZ60460709
iednajici panem lng. Maňinem Křenkem, ředitelem školniho zemédělského podniku Lány

dále též je ,,prodávajíci"
na straně druhé

l.
Předmět koupě

1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujicímu níže uvedené zboží, převést na něj
vlastnické právo k tomulo zboží a kupujíci se zavazuje tolo zboží odebrat a zaplatit níže
sjednanou kupni cenu.

Druh zboá: řepka olejná "00" ze sklizně r. 20l9
Množství: 1.500,- tun (slory jedentisic pětset tun)
Jakost : Zboží musí mitjakost alespoňjakje níže uvedeno :

tuk min, 42%
voda (vlhkost) max, 9,0%
KE max. 2,0o/o
PP a nečistoty max, 2,o%

glukosinuláty do 35 mikromolů/g beztukové §ušiny
VMK v semeni max, 2,00/o

Zboží nesmí obsahovat živé ani nTrtvé škůdce, plesniv:r či naplesnivělá zma (semena),
pach zboži musí být typický.
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží genetickv neupravené (NON GMO) ze
sklizně r. 20l9 vypěstované l,Evropské r,-rnii z osiva certifikovaného příslušnými doklady a
převést kupujícimu vlastnické právo ke zboží ,", souladu s toulo smlouvou. Dodané zboží musí
b;it v souladu s požadavky na potraviny a krmiva d}e platnó legislatirry EU a ČR (zejména
Nafizení Evropského paIlamentu a rady (ES) č. 17812002, zál<on č. l10/l997 Sb. v platném
znění, zikon č. 9ll|996 Sb. v platném znění). Prodávajícr je povinen předat kupujícímu
doklady, které se ke zboží vztahují.
Dodávané zboží musi splňovat podmínky Směrnice 2009/2ElE na udžitelnost produkce
biopaliv.
Termin dodání: odběr do konce října r. 2019
Místo dodrfurí : sklad Čzu v Novém strašecí
Odvoz bude proveden ná,ůladnimi auty (LKW). odvoz zajišt'Lrje a kadi kupující,
nakládku přistavených LKW zajišťuje a hradí prodávající,
V případě nesplnění jakostních palametru bude zboži vráceno na nii,klady prodávajícího do
místa nakládky nebo bude sjednáLna srážka z ceny.
Náklady spojené s úpravou řepky na standardní jakost hradí crodávajicí.

ll.
Kupní cena

2.1 Kupní cena byla smluvními stranami sjednána ve vÝši : 10.000,- Kč/tune.
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2.2 Kupní cenaje splatná po dodáni ( odl,ezení) zboží na zikladě :bktury vystavené
prodávajícim po dodrlrri zboží a odsouhlaseni dodár,kl,se splatností 21 dnů.
Prodávajícímu bude l,yplacena áloha do výše 5,000.000,-Kč ( jlovy pětrnilionů Kč)
Záloha je §platná do konce srpna 30l9.
V případě nesplněni smlouvy te prodár,ající povinnen zálohu ommžitě
vrátit. za vrácení záloh1- prodávající ručí osobně.
zboží v režimu pienesenó daňovó povinno§ti.

Ill.
Vady zboží, přechod vlastnického práva a nebezpeči škody as zboži

3 .l . zboží má vad;,. jestliže neodpovídá požadavkůnt stanoven{,m tJulo smlouvou nebo obecně
závazným právním předpisem nebo jsou vadv l, dokladech ke zboží.

3,2. Smluvni strany si sjednal1,. že kupující je povinen oznátni, vady zboží prodávajícímu
nejpozději ve lhůtě 5 dnů poté. kdy je zjistil.

3.3. V ostatním se práva z vad zboží ňdí příslušnými ustanovenimi občanského zikoniku.
3.4, Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechiizí na kupurícího okamžikem předání
3.5. zboží kupujícímu.

l!:
Sankce a odpor,ědnost za škodu

4.1. V připadě. že prodávajicí poruší por,innost dodat kupujícímt, zboží dle této smlouvy, je
prodávajicí povinen zaplatit kupujícímu smlul,ni pokutu \e výši 15% z kupní ceny
nedodaného zboží.

4.2, V připadě prodlení kupujícíhtr s placením kupní ceny za zboží d|e této smlourry, je kupujici
povinen zaplatit prodávajícímu smlurní úrok z prodleni ve vjši 0.02% z dlužné částky za
každý den prodlení.

4.3. Vedle smluvních pokut má smluvní strana. která porušila p,lvinnost zajištěnou smluvní
pokutou, povinnost nahradit druhé smluvní straně škodu vznillou porušením povinnosti. a
to v její plné 1Ýši.

Povinnosti k náhradě škodl,se prodár,ající zprostí. prokáže-li, že mu ve plněni
povinnosti ze smloulry dočasně nebo tn,ale zabránila mimořádrrá nepředvídatelná a
nepřekonatelná překrižka vzniklá nezávisle najeho vůli. Překážka vzniklá z osobních
poměru nebo vzniklá až v době. kd1, b11 prodár,ajicí r, prodlení s plněním smluvené
povinnosti. ho však povinnosti k náhradě nezpíOslí. Aby se proJávající povinnosti k
náhradě škody zprostil. je povinen r znik piekážk1, oznárnit kupujícímu bezodkladně poté,
kdy se o ní dozvěděl nebo při náležité péči dozvědět mohl.

v.
Závěrečná ujednáni

5.1. Veškeré změny této smlouvy mohou bfi činěny jen písemnou frrrmou.
5.2 Kupující (objednatel. prodávající) bezr,ýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění

smlouvy tak, aby 1ato smlouva mohla bj,t předmětem poskl tnuté informace ve smyslu
ziikona č. 'l0ó/l999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím. re znění pozdějších předpisů
a zákona č. 340l20l5 Sb.. o zvláštnich podminkách účinnosti někteďch smluv, uveřejňoviini
těchto smluv a o registru smluv (ákon o registru smluv), v platném znění.

5.3 Na důkaz toho, co je shora uvedeno. připojují smluvní strany sr é podpisy.

prodávající
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Jméno péslltele

obchodnilméno farmy I r < r "a' rL}.r tit]rir,í t Al u n, i l/€2 L t rn L, llJ )C
Ullce lcnnít tA / 4J4
psc misto země .4Lí o0 purylp L
Plodlny čtlup
celková vellkosl farmy

Zeměplsné souřadnlce farmy,

Včetně pronalatých fa€m
(dobrovolné)

obla§t NUTs l| (pokud k di§pozlcl) lL 01
pro§im z.škňnóto

č. požadovaná dokumentace a informace
Ne

1

Je k dispozlcl dokUmentace dokláda,ici soulad s požadavky lscc'véetné map všech poli. |eJlch Ve|ikostl,
zákonných práv na farmu, smluvních dohod se §ubdodavately a prvnich 9bérných nist, dodacich
listů/hmotnostních llstkú pro první sbérná místa, /

2 Potvlzujete. že od 1/1/2008 nedošlo k žádné přeíhéné púdy (Veškerá vlagtněná ip.onajatá půda)? Ý
3

Potvrzu]ete že po 1/1/2008 nebyla přeměněna v zeměděl§koU půdu žádná půda § vysokou hodnotou
blodlVersity velkou zásobol, uhliku anl žádná rašellnlšlé? Ý

4
status zemédélce s konkolou podminěnostl (cros§ complaance/cc) může být prokázán lelevantní
dokumenlaci (např, kople aplikaóniho íoímUláře cc). V připadě ne§plněni tohoto Fožadavku, i9 nutné použit
íormulář Vlastní prohlášeni lscc/sebhodnoc€n j. (

Prosim zaakňněte pří3lušné poličko:

ysoučasná standardni hodnota se použivá pro pňznáni skleníkových plynú

{Aklualní výpoéet se použivá pro pňznáni emlsi sklenikovych plynú

Timto prohlašull že lsou splněny Všechny zákoneín před€psané povlnnostl a že mé aktlvlt} na celé mnou Vlastnéné a pronaiaté
púdě 

'sotj 

v soulad0 s požadavky lscc'. oále souhlasím s 1im, že kont.o|oři certifikačnich ]í9ánů nebo Iscc mohou soulad s
požadavky lscc na mých pozemcich zkontrolovat,

Evldence/ nálezy k Výše jmenovaným požadavkúm,soU k di§pozici a mohou být béhem koltroly na žádost př€dložgny.'v připadě
ziišténí, že pož.davky noFou 3plněny (napi. ngni k dlipozlci dokumont ca, n9bo n9ní kompl.tní) Ja nutnó n.vic vyphlt
§amo§tatný 99znam n€§rovnalo§ti a deílnovat nápravné kroky.

Datum: Jméno a PodPit:

Požadavky lscc a systémoVé dokumenty ]sou k dl§pozicl na interneiové slránce lscc (v/ww_iscc-sy§tem.oí9),

copyílghl lscc system GmbH Ver§ion 1.03 slatu§ 16.04 2013

lrlrstní !mh|áš€ní lscc Eu / sabehodnocení Faílna/Plantáž EU (cíoss compliance)


