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Kupující AGRO 2000 s.r.o.
M, Horákové 390
674 01 Třebíč
+420 568 824 727
IČ: 25586521 DIČ: CZ25586521
Ing. Miloš Veselý - obchodní ředitel, oprávněný k uzavření této kupní smlouvy
Společnost je zapsána v OR vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C 35952.

Prodávající
a

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
50008 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451
Ing. Miroslav Svoboda - ředitel Lesního závodu Židlochovice, Tyršova 1,667 01 Židlochovice 

Krajský soud v Hradci Králové (oddíl AXII, vložka 540)

Předmět plnění: 

Předmět smlouvy:

Objem plněni: 

Váha:

Pšenice potravinářská - sklizeň 2020 (dále jen jako "zboží")

Prodávající se zavazuje dodat a převést do vlastnictví kupujícího zboží v níže uvedeném množství a kvalitě a kupující se 
zavazuje zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za něj kupní cenu dle dodacích a platebních podmínek této smlouvy.

200,00 t

finální na vykládce

Cena:

Termín dodáni:

Cena bude stanovena jako tržní v místě a čase plněni dodatečnou dohodou obou smluvních stran. 
Termín uzavřeni ceny je v opci prodávajícího, cena musi být uzavřena nejpozději do 30.4. daného 
hospodářského roku (sklizně), pokud není níže stanoven jiný termín pro uzavření ceny.

28.7.2020 - 30.6.2021 (ve volbě dle dispozic kupujícího)

Splatnost: 30 dní

Místo plnění / doprava: DAP (sklad kupujícího)/Jalovisko

Jakostní parametry: Vlhkost max. 14
N-látky min. 12
Objemová hmotnost min. 76 kg/hl
Pádové číslo min. 230 s
Příměsi max.
Nečistoty max. 0,4 %
Zelenyho lest min. 30 ml
Zearalenon max. 0,01 mg/kg
Ochraloxin max. 0,03 mg/kg
DON max. 0,75 mg/kg
GMO free

Jakostní podmínky: Zboží musí být zdravé, bez cizích pachů, komodita nesmí obsahovat výskyt živých nebo mrtvých škůdců. Zboží musí
dále splňovat podmínky dle platných legislativních předpisů České republiky a Evropské unie. V případě přímých 
dodávek (tj. od prodávajícího přímo ke konečnému příjemci mimo sklady kupujícího) garantuje prodávající odebraní a 
uschování vzorků z expedovaného zboží, nebo se zavazuje poslat kupujícímu reprezentativní vzorek zboží (nejméně 2 
kg), který odpovídá obchodované partii uvedené v této smlouvě. Zboží s horšími jakostními parametry, zjištěnými na 
finální vykládce kupujícího, než je uvedeno v kupní smlouvě bude považováno za vadné plnění (vada jakosti) jako 
nestandartní zboží. Kupní cena zboží s horšími jakostními parametry bude stanovena dohodou smluvních stran. 
Nedojde-li k dohodě o kupní ceně za nestandartní zboží, či kupující vadné zboží odmítne, bude zboží vráceno 
prodávajícímu na jeho náklady. Prodávající je povinen aplikovat postupy eliminující kontaminaci zboží cizorodými látkami. 
Realizace smlouvy je v režimu a dle norem GMP+ (základní všeobecné požadavky jsou ke stažení na 
www.agro2000.cz). GMP+ FSAzajištěno.

Prodávající je povinen před nakládkou zkontrolovat stav a čistotu ložné plochy dopravního prostředku. Pokud 
prodávající zjistí jakoukoliv závadu s ohledem na způsobilost k naložení a přepravě zboží, je povinen, neprodleně 
informovat o této skutečnosti kupujícího.
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Platební podmínky: Po dodání zboží zašle kupující nákupní list nebo podklad k fakturaci (soupisku dodávek) prodávajícímu, dle podmínek
této smlouvy. Na základě nákupního listu nebo podkladu k fakturaci (soupisky dodávek) vystav! prodávající řádný 
daňový doklad - fakturu se splatností 30 dní. Tato faktura bude započtena se splatnými pohledávkami kupujícího. 
Nezapočtená část faktury bude uhrazena bankovním převodem na účet prodávajícího ve splatnosti faktury.

Další ujednání: Účastníci smlouvy sjednávají tyto smluvní pokuty. Při porušeni závazku prodávajícího dodat kupujícímu nasmlouvané
množství zboží se prodávajíc! zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu, která čin! 20 % z kupní ceny za 
nasmlouvané a nedodané množství. Při porušeni závazku kupujícího odebrat nasmlouvané množství zboží kupujícím se 
kupující zavazuje zaplatit pokutu, která činí 20 % z kupní ceny za nasmlouvané a neodebrané množství. Ujednáni o 
smluvní pokutě nemá vliv na povinnost nahradit škodu.

Smluvní pokutu je pak oprávněna ta která smluvní strana vyúčtovat ve lhůtě do 3 měsíců od data porušení povinnosti, 
ke které se zavázala. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě do 30 dnů od data doručení faktury.

Smluvní strany v případě sporu uznávají kvalitu zjištěnou nezávislou certifikovanou kontrolní společnosti a to SGS, 
Bureau Veritas nebo INSPEKTA CZ. Náklady na výkon kontrolní společnosti hrad! ta smluvní strana, jejíž tvrzení je v 
rozporu se zjištěním kontrolní společnosti.

Dodavatel prohlašuje, že při produkci rostlinných komodit, které jsou předmětem této smlouvy, dodržel požadavky 
Nařízeni ES č. 1782/2003 a č. 796/2004, dále Směrnice č. 2009/28/ES a č. 2009/30/ES z hlediska mechanismu 
sledováni a snížení emisi skleníkových plynů, což stvrzuje prohlášením zemědělce EU pro shodu s požadavky 
udržitelnosti ISCC. V případě, že dodavatel není prvovýrobce, ale pouze obchodní společnost, prohlašuje, že má 
platnou certifikaci dle sytému ISCC - EU nebo REDcert - EU, která odpovídá výše uvedeným směrnicím v tomto odstavci.

Závěrečná ustanovení: V ostatních záležitostech smlouvou neupravených se postupuje dle ustanoveni zákonu č.89/2012 Sb., občanského
zákoníku v platném znění.
Smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.
Smluvní strany se dohodly, že faxová, či e-mailová kopie smlouvy, podepsaná oběma smluvními stranami je 
rovnocenná s originálem.
Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny po vzájemné dohodě obou smluvních stran v písemné 
formě.
Kupující i prodávajíc! smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů a to zejména s nařízením EU č. 2016/679, dává tímto smluvní partner 
výslovný souhlas, že v souvislosti s tímto obchodem budou zpracovány jeho osobni údaje společností AGRO 2000 s.
r. o. jakožto správcem (více informací o zpracování osobních údajů je ke staženi na www.agro2000.cz).

Ostatní: Pokud zboží při dodání na sklad kupujícího nesplní požadavky na jakost dle smlouvy, budou uplatněny či účtovány
následující srážky a poplatky:
- Vlhkost nad normu: srážka 1,2 % z množství za 1 % vlhkosti nad normu 

Sušení 50,00 Kč /1, % u kukuřice a 75,00 Kč /1, % u ostatních komodit
- Nečistoty nad normu: srážka 1% z množství za 1 % nečistot nad normu 

Čištění 45,00 Kč/t
- Příměsi (porostlá a poškozená semena): srážka 1 % z množství za 1 % příměsí (p.a p. semen) nad normu
- Obsah tuku pod normu: srážka 1,5 % z ceny za 1 % tuku pod normu
V případě nesplnění jakosti u přímých dodávek (mimo sklady kupujícího) budou uplatněny či účtovány srážky a poplatky 
dle sazebníku konečného příjemce.

V Třebíči dne: 28.7.2020

Za prodávajícího

I

Za kupujícího

Základní všeobecné požadavky v režimu GMP+ naleznete: 
vA*AV.agro2000.cz » v části: dokumenty ke stažení >> dokument: realizace smluv v GMP+ režimu - minimální požadavky na nákup

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) naleznete:
vAVW.agro2000.cz >> v časti: dokumenty ke staženi >> dokument: GDPR: Informace o zpracováni osobních údajů společností AGR02000 s. r. o.

NUTS: CZ05

KlggŮSĚi)
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ACR °
ZEMĚDĚLCŮ 2000 DODATEK č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ č. LS202000318

Kupující AGRO 2000 s.r.o.
M. Horákové 390
674 01 Třebíč 
+420 568 824 727
IČ: 25586521 DIČ: CZ25586521
Ing. Miloš Veselý - obchodní ředitel, oprávněný k uzavřeni této kupni smlouvy 
Společnost je zapsána v OR vedeného u Krajského soudu v Brně oddíl C 35952.

a
Prodávající Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19
50008 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 
IČ: 42196451 DIČ: CZ42196451
Ing. Miroslav Svoboda - ředitel Lesního závodu Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice 

Krajský soud v Hradci Králové (oddíl AXII, vložka 540)

Smluvní strany se dohodly na množství a ceně komodity 'Pšenice potravinářská' ze sklizně 2020 takto: 

Množství: 200,001

Cena:

Termín dodání:

5100,00 Kč/t bez DPH 

13.4.2021 - 13.4.2021

V ostatních bodech zůstává kupní smlouva nezměněna.

Za kupujícího

Zákíadni všeobecné požadavky v režimu GMP+ naleznete:
vAvw.agro2000.cz >> v části: dokumenty ke stažení » dokument: realizace smluv v GMP+- režimu - minimální požadavky na nákup 

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) naleznete:
vAvw.agro2000.cz » v část: dokumenty ke staženi » dokument: GDPR: informace o zpracování osobních údajů společnosti AGR02000 s. r. o.

NUTS: CZ05
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