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Kupní smlouva
na dodávky sladovnické ječmene
ze sklizně roku 2022
Evidenčníčíslokupujícího:2022.006506

l

§mluvní strany

Kupující:

Plzeňský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 64ř, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
Pavel Šemík,technický ředitel CZ&SK

Sídlo:
Zástupce:
tč:

45357366

olč:

cz45357366

Citibank Europe plc, organizační složka,
Evropská 178, Praha 6
Čtslo vYdalového účtu: 202999020312600
Čísbpříjmového účtu: 202999010712600
Spisová značka:
B227 vedená u Krajského soudu v Plzni
Den zápisu:
1.5, 1992
(dá!e jen
Bankovní spojení:

"KupuJlcí")

a

ČeSXÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6, Suchdol
JiříZajíček,ředitel Školníhozemědělského podniku Lány

Prodávající:
Síd|o:

Zástupce:

lČ:

DlČ:

60460709

cz604607o9

spojení: Bankovní spojení: Komerění banka, a,§,,
Čísbúčtu:
331221nló(i
Zlízena zákonem ě. 1 11/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění
Den zápisu:
1. 1. 1995
Bankovní

(dále jen

"Prodávalícť)

uzavíraji podle § 2079 a následujících a § 1746 odst. 2. občanského zákoníku v platném znění tuto kupní
smlouvu na dodávky sladovn|ckého ječmene (dále

ll.
'l,

2,

"Zboá").

Předmět smlouvy a místo plnění
Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu a převést na kupuJícího vlastnické
právo ke Zbožl,klaréje specifikováno vtéto smlouvě dále, a to za podmínek touto smlouvou dále
stanovených, azávazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve výši a za podmínek touto
smlouvou dále stanovených.
Místem plnění dle této smlouvy je výrobní závod kupujícího na adrese:

1)
2)
3)

Plzeňský Prazdroj, a,s.; Pivovar Radegast, 739 51 Nošovice
Plzeňský Prazdroj, a,s.; U Prazdroje 6417,301 00 Plzeň
extemí sila kupujícího (stanovená kupujícím dle jeho aktuální potřeby)

Konkrétní místo plnění pro konkrétnídodávku Zbožíbude vždy urěeno kupujícím.
Yzsr

2022_a225
4535736§ l DlČ: CZ45357366 | .w$,}ť.ordzdío
nem Kra|stvm soudem v Plzni pod sp,!n E22
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místa plnění
Kupu.iící si vyhrazuje možnost změny určeného místa plnění, příp. i stanovení nového
(operativně
telefonickY,
stran
obu
předchozí
po
dohodě
veáp mist pňění uvedených v této smlouvě osobně, písemně).

(zejm,
Smluvní strany shodně prohlašují, že uvedená místa plnění budou pro poťeby této smlouvy
případě,
kupující
kdy
plnění
i
v
místa
považovánazarozhodná
práva
26oží)
re
přechod
vlastňicXého
'bude
odebíralZbožípřímo od prodávajícího v jeho skladech a bude zajišťovat přepravu Zbožido
plnění bude ve smyslu čl, lV, a V,
místa plnění (viz parita FCA). Pouze vavýše uvedených místech
jakosti ZboŽÍ, coŽ bude vŽdY
po
převzetí
zjištění
Zboží
předání
a
této smlouvy docházet t< Rnátnimu
listu,
podpisem
dodacího
sNrzeno
,;
Prodávajicí se zavaz]Jje co,ial k:.;;:.;jíc]r; 9*]!ětu piatnostl

v celkovém rnncžsr,*i 1.350
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obě strany berou na vědomí, že nedohodnou_li se o jiné přípustné odchvlce od sjednaného_ mnoŽstvÍ,
eini odcnyka podle § zoóa oučanskéhozákoniku, nejvýše 5 %._Výběr jednotlivých odŇd
specifkovánýclr v tomtó bodě iohoto článku této smlouvy

ll

l,

1,

na kupujícím.

Jakost, specifikace a přeprava Zboží
Prodávající prohlašuje, žeZbožlbude dodáno v souladu s přísluŠnýmiČSN, zejména.s ČsN l0 t t o0se
5/2005, ÉN,lso a souvisejícími právními předpisy, váahujícími se k tomuto ZbožÍ. Proóávající
zavazuledodat Zbožídle přesné specifikaé a fiXoiti uvedené v É!g.'1!._! této smlouvy, kierá tvoří
její nedílnou součást.

_
2.

áležívýhradně

Kupující je oprávněn snížitkvalitativní specifikace na ZbožídoruČenÍm písemného oznámení
próoáva,jictniu. pro vylouěení pochybností Kupujícínemůžekvalibtivní specifikace na ZboŽl
jednostranně zpřísnit.

Zbožídle této smlouvy musí splňovat stanovené mikrobiologické speciíikace v souladu s nařízením
předPisŮ,
Komise (Es) č. 2orcňoo1 o ,ik.biologických kňtéňíchpro potraviny ve znění pozdějŠÍch
tzn, nebude'obsahovat patogenní, poOmtneire patogenní mikroby, toxiny patogenních mikrobŮ.

3.

prodávající se zavazuje, že dodávky nebudou obsahovat GMO ve smyslu směmice 2001l18lEC o
záměmém uvolňování geneticky inodifikovanýá organismů do životního prostředí ve znění
geneticky modifikovanými organismY a
lozdějších předpisů, zákóna t,, iatzou Sb., o irakládání s
předpisů.
produkty
genetickými
a souvisejících

Yzot2O22-0225
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Prodávající se zavazuje, že bude dodžovat zásady nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č.17812002, kieným se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, článek č, 18
a související předpisy o sledovatelnosti šaží.V rámci této činnosti musí blýt předána jednoznačná
identifikace každédodávané šaže.Tato evidence bude provázána s obdobnou evidencí pfi výkupu,
skladování a všech techno|ogických operacích. Prodávající bude vyžadovat uplalnění podobných
pňncipů u všech svých dodavatelů.

5.

Prodávající je povinen pro všechny dodávané šažedeklarovat původ certiíikovaného osiva (např.
dodacím listem, íakturou) a všechny během vegetace a sk|adování používanéochranné prostředky.
Prodávající se zavazuje dodžovat ustanovení vyhlášky Ministerstva zemědělství č, 1322018 Sb.
o přípravcích a pomocných proslředcích pro oóranu rostlin ve znění vyhlášky č. 359/2019 Sb.
Prodávajícíse zavazuje, že nejpozději s každou první dodávkou dodávané šaržeZboží,předá
kupujícímu základní informace o každédodávané šažive formě elektronicky vyplněného formuláře
,Kaňa agrobiologické kontroll (příloha ě.3).

6,

Prodávajícíse zavazuje, že nejpozději s každou první dodávkou prokáže kupujícímu zdravotní
nezávadnost Zbožígředáním
o shodě", vydaným formou uvedenou v pfr!g.§;! této
"Prohlášení
smlouvy na veškerédruhy Zbožídle této smlouvy. Zbožímusí být v souladu s požadavky nařízení
Komise (ES) č. 1881/2006 ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví maximální limity některých
kontaminujících látek v potravinách.

7.

Automobilovou přepravu Zbožípro dodávky do výrobního závodu Nošovice nebo jeho externích sil
zajišťuje prodávající na vlastní náklady na základě harmonogramu dodávek (článek ll., odstavec 3),
který kupujícíoperativně upřesňuje podle skladovacích možností kupujícího. Automobilovou přepravu
Zbožído výrobního závodu Plzeň a ,ieho externích skladů zajišťuje na své náklady kupující,
nedchodnou-li se strany jinak. prodávající se zavazuje zajistit pro kupujícího, resp. pro jeho přepravce
::: i:::.3_ ,-,šr; s r:g nak!éCkt ZLcži l pi,oCávajícího v minlmální výši 3.4 m, Pro odstranění
:::-.:-:_r, :- -,- i:-a-.. s-:,:-ě :,:- zš- ;s i.:;e:"gil;:33a]?{éla c.á,;a ks ZrcŽ: lrr.áz
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Za;iŠíuje-lipřepravu prodávající je povinen zajistit takovou vlastní nebo smluvní přepravu, aby bĚhem
ní nedošlo k mikrobiologické, chemické nebo Ťyzikální kontaminaci přepravovaného Zbožía je povinen
Před kaŽdou nakládkou zkontrolovat čistotu ]ožnéplochy vozldla, Každá automobilová dodávka musí
být řádně zaplachtována, Prodávajícísvým podpisem této smlouvy potvzuje, že se podrobně
seznámil s přepravními dispozicemi, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 4 a
zavazuje se je dodžovat. Přepravce prodávajícího je povinen na požádání předložit doklad o ťech
předchozích nákladech. Prodávající je povinen zajistit splnění všech legislativních požadavků pro
gřevoz potravin a toto potvrdit podpisem Prohlášení dopravce / dodavatele ječmene, které je přílohou
!..1§ této smlouvy.
9.

Zajišťuje-li přepravu kupující,je prodávající povinen před nakládkou zkontrolovat čistolu ložnéplochy
a provést o kontrole záznam na dodacím listu. Přepravce kupujícíhoje povinen předložit prodávajícímu
na požádání doklad o předchozích třech nákladech. Prodávající nesmí nechat naložii vozidlo, jestliže
je nákladový prostor viditelně znečištěnýnebo byla jako předchozí náklad přepravovaná nepovolená
látka/ komodita, V případě zjištěníneshody je prodávaJící povinen obratem iníormovat dopravce a
kupujícího.

lv.

Kupní cena a platební podmínky

t.r1

Smluvní strany se dohodly na určenízákladní kupní ceny Zbožínásledujícím způsobem:
,l.

Pro v pořadí prvních dle ěl. ll. odst. 3. této smlouvy skutečně dodaných 675 tun Zbožíplall, že:
1

zák|adní kupní cena takového Zbožl éinl
tunu Zbožídle této smlouvy.

Yzot2O22_0225
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Pro dodávky bezprostředně (tj. po dodání množství Zbožl dle odst. 1. tohoto čl, lV.) dalšíchdle ěl. ll.
odst, 3. této smlouvy skutečně dodaných 675 tun Zbožíplatí, že:
základní kupnícena 1 tuny takovéhoZbožíbude sjednána písemným dodatkem k této kupní smlouvě
nejpozději do 3í. 8. 2022. Pro případ, že by se smluvní strany rrzájemně nedohodly na základní kupní
ceně 1 tuny tohoto Zbožídodatkem dle věty předchozí, tj, neuzavřou takorn/ dodalek nejpozději do
31.8.2022, platí, že základní kupní cena 1 tuny takovéhoZbožíse bude rovnat 96% z částky, která
bude odpovídat pruměru kupních cen ,| tuny ječmene sladovnického odrudy Planet v paitě FOB Creil
platných pro sklizeň 2022,kleré budou publikovány ve francouzském časopisu -týdeníku
dépéche'
"|a
- dále jen
o zveřejňování cen platných na francouzské plodinové burze Creil pro danou
"Časopis" {de
komoditu a uvedený den v týdnu _ dále jen .Rozhodný den"), když se zohlední pouze ceny dané
komodity ze všech Rozhodných cnú. které spada,li do období od 1,8. 2022do31.8.2022.TaI6o
získaná pruměmá cena bude násiecně ořeoc-čle:le k:;zerrl. kle§ bude odpovídat pruměrum z denních

-

kurzů devizevéhc ffiu aeře;r,ě1.1::l Čes{3. a!tg{l; 5ar{c,..j ia iejí}i internetornjct
pl,alnýclt p:o Rczrocré il1, z rxi;l :: 1, 8, 2?72 :: 31 .8.2022
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listopadu 2022 s tím, že tato cena bude přepočtene denním kuzem dav?ového S,ru zleřqně:,:i.:,
Českou národní bankou na jejích intemeto\^ých sťánkách platným pro lento Rozhodný den.

4.

Pro dodávky v pořadí bezprostředně (ť. po dodání množství Zbožídle odst. 1., 2. a 3, tohoto čl. lV.)
dalšíchdle čl. ll, odst, 3. této smlouvy skutečně dodaných 0 tun Zbožíplatí, že:
základní kupní cena 1 tuny takového Zbožíbude sjednána písemným dodatkem k této kupní smlouvě
nejpozději do 31. 1. 2023. Pro případ, že by se smluvní strany rzájemně nedohodly na základní kupní
ceně 1 tuny tohoto Zboži dodatkem dle věty předchozí. tj. neuzavřou tako\.ý dodatek nejpozději do 31.
't,2023, platí, že základní kupní cena 't tuny lakového Zbožíse bude rovnat g6% kupní ceny 1 t.;ny
-

jeČmene sladovnického odrůdy Planet v panrě FOB Creil platné pro sklizeň 2022. Keré buae
gublikována v Časopisu pro v pořadí poslední Rozhodný den spada;ící do kalendářního měsíce ledna
2023 s tím, Že iato cena bude přepočtena denním kuzem devžovéhotrhu rveřejněným Českou
národní bankou na je.iích intemetornj,ch stránkách platným pro tento Rozhodný den,

5.

Základní kupní cena dle odstavců 1.až4. tohoto ělánku smlouvy se s,lednává proZbožíze sklizně
roku 2Q22, které bude skutečně dodáno vždy do konce měsíce záíí20Z2. Kupní cena pro Zbožíze

sk|izně roku2022, které bude dodáno ažod 1.íiina2022 dále, sestává ze základní kupní ceny dle čl.
lV a odstavcú 1, až 4. a příplatku za skladování (skladné) ve výši dle následující tabulky podle
ka|endářního měsíce dodání zboží:

f,

Yzrrr2022_0225

Řijen

1,10 Kč

Březen

Listopad

1,20 Kč

Duben

1,60 Kč
1,70 Kč

Prosinec

1,30 Kč

Květen

1,80 Kč

Leden

í,40 Kč

červen

1,90 Kč

únor

1,50 Kč

červenec

2,00 Kč

\-
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6.

ZákladnI kuPní cena dle odstavců 1, až 4, tohoto článku smlouvy se standardně sjednává na dodávky
ZboŽlv Paritě FCA dle lncoterms 2010. Smluvnístrany se dohodý, že pro dodávkýzbx;rzl v paritě DAp
dle lncoterms 2010 se základní kupní cena 1 tuny Zbožídle odsiavců' 1. až4, toňoto článku smlouvy
vždy zrnýšío:
, Částku xxx,- KČ (slovy: ......... korun českých), bude-li se jednat o Zboži, které má být dodáno
výrobního závodu Nošovice
- Částku xxx,- KČ (slovy: .,,,..... korun českých), bude-li se jednat oZboží,které má bfl dodáno
externího skladu kupujícího v areálu Mlýna Šenov, Těšínská 15o8, 739 34 Šenov
- Částku xxx,- Kč (slovy: .......,. korun česhých), bude-li se jednat o Zbož], které má býl dodáno
externího skladu kupujícího v areálu Navos, a.s. oslavanská 942,664 91 lvančice
- Částku xxx,- KČ (slovy: ......,.. korun českých), bude_li sejednat oZboži, které má být dodáno
výrobního závodu Plzeň
- Částku xxx,- KČ (slovy: ......... korun českých), budeJise jednat oZbožt, které má být dodáno
externího skladu kupujícího v areálu Agrospol Czech spol. s r,o,, Kařez čp, 70, 338 08 Kařez

al

do
do
do
do
do

V Čl. lV, odstavci 6. uvedené částky za dodávku Zbožív paritě DAP jsou výchozí, na základě
vstuPních podmínek platných v období sjednání smlouvy, a jsou uičeny pro kalkulaci ceny
dopravy ZbožI dle čl. lV, odst. 6, písm. b/.

bl

4

SkuteČná tariínícena za dopravu Zbož] v paritě DAP se bude počítatse zohledněním aktuální
cenY naftY, a to podle kalkulačního\rzorce dle čl. lV, odst. 6, písm. c, který bude platný pro
doPravu Zbožíuskutečněnou v daném kalendářním měsíci, Kalkulaění vzo}ec bude vžáy 1x
měsíČně,a to nejpozději k 25, dni v kalendářním měsíci bezprostředně předcházejíCímu
kalendářnímu měsíci, v němž má rzorec platit, jednostranně aktualizován odesílatelem, Do
kalkulaČního\rzorce bude vždy dosazena ,jednotková cena nafty coby průměr cen nafty
zveřejněných Českým statistickým úřadem v druhém kalendářáím m'ějici bezprostředně
=;.=:-aze;|.'- ca'érru rěsi:: l,rěryrŽ rná yzo,,ec olatit ťtzrr. do kelkulačníhcvzo.ce olatnéhc
:-: -:; a ST€^, {ie.y Ť|€ Dy'! o€es,€l$eň slencye,.,] nelpczoě,r co 25. ěervence ca-éta 13<;
bude dosazen pruměr cen nafty aleřejněnýctr ČSÚ v měsíci červnu daného roku atd.)

i
l
i

c,l

Kalkuhční yzorec pro rnýpočet ceny za dopravu ZbožíKě

lt
viz. čl. lv,

=
=
b=
x

a

dl
7

.

podll nafty v

nákladech

nafty
aktuátní cena nafty
výchozícena

odst.6

(fixní hodnota)

ifixní hodnota)
(měsíčníaktualizace

29,

prům. cena dte ČSÚ za únor 2022|,
viz. čl. lV, odst, 6, písm. b

V PřÍPadě změny místa nakládky Zbožíu dodavatele v průběhu platnosti smlouvy musí být nové
místo a kalkulace výcholi řstky za dopravu dodávky vždy předem a písemně / mailem
dohodnuty a potvzeny oběma stranami (kupujícím a pŇavalÍciin).

Zák|adni kuPnÍ cena d|e odstavců 1. až 4, tohoto článku mriže být sníženanebo zvrýšena v závislosti
na kvalitě zboží,a to dle podmínek stanovených v příloze č. 1 této smlouvy.

8.

SPlni,li ProdávajÍcÍsvŮj ávazek dodat řádně a včas kupujícímuZbožídle této smlouvy, kupujícíuhradí
prodávajícímu navíc bonus ve výši
každou dle
této smlouvy skuteěně dodanou .t funú
každé1 tuny skutečně řádně a včas
dodaného ZbožI dle této smlouvy bude
Tato částka bude splatná do 60 -ti dnů
po naplnění této smlouvy na základě daňového vruO6i'Ěď

9,

Sm|uvní strany se v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 nařízení vlády č. 361t2o14 Sb., o stanovení
dodání ZboŽÍ nebo poskytnutí služby pro použtírežimu přenesení daňóvé povinnosti, v ptatném zněnt
(dále jen ,Nařízení'), dohodly, že na dodávky Zboži poitenaiici režimu přbnesení daňóvé povinnosti
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bude aplikován reŽ!1 přenesení daňové povinnosti,
a to i v případě, že celková částka základu daně
veškerého dodávaného Zbožínepřekračůie
eas*u i',u"o"no[ ř§}lo.t, 2 Nařízení.

10, Celková kuPní cena

ZboŽÍ jiŽobsahuje veškeré náklady (pojistné,
administrativní náklady atd.).

11, Celková kuPnl cena

ZboŽÍ bude faklurována za prodávajíc_ího kupujícím
uskuteČněné v Průběhu předcházejícího týdne'" po_áĚteni'Jářá.ti Jedenkrát ťýdně za dodávky
žoozt. rrxíir""" *oz" uyt
uskuteČněna na základě,řáoneno oooání objednaneňo
zóozineiiiáa na základě řádně vyplnóného
a kuPujícím

PodePsaného dodacího listu pofuzujícího převzetí-Žaozt, Základní podmínkou pro
zaPlacení Íaktury je, že bylo Zboží
1ako bezvadné v misie ptndniop et. ll. odst, á, ióio .rrouuv
převzato a nebyla uplatněni kupujícímrekiamace
na dodané zboží.y opačnémpřípadě musí být před
vYstavením Íaktury, resP. Před zaPlacením kupníceny
vyřešena iáiturn""" uplatněná kupujícím.ktený

Jebv

ta,kovém PříPadě oPrávněn

zadžei a neorcplatii kupni cenu

\ztahu.jící se

i<

rettamoiaie oooavce

12, Prodáva;ici zcl'ic*oci,,e i-l;l::,: i ,i§€,,9-'
::ia..;.?,- :3.;.e:- ,e:3 ...:éle- ::cca.e:i3, Se
ZevaŽqe Sij*r;:
..,.s=,3€ í_3,;;'. : - Ja--*: í j.:-: _ -{ - áš_el-s9:a<
'Še:.:]r:a.;.e::"re:r.
i,:ie}o;aŽ;i,.:zee.:e'č-:s.::e.:,é-:;:d,,3:-:,ťt-i..is-:::.:,éi€
a:J,,e:--.r9]€--é1?
aaěc;€- !3{€a_ ,i-§?.9-3l- {:];.,i Ť,
.'i
-

*
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KuPujici bude Íaklurovale. Částky piařt bankovním převodem
vždy poslední den ,nhy spiaňosi.
PřiPadně nejblřŠÍnásledujícíPr"Óýnio"n, pok"9 poŠreoni o"n thfr
spbtnosť bude sobota, neděle,
nebo svátek (dále jen
"voiný'den'). .lesttiiá n99rti911 oen Ňtv spLinosti připadne na volný den a
zaPlatÍ-li kuPující íahurovanóu
easiru prvňi ňasleoulicl pr""ru'niáJn, není v prodlení se
splněním
Povinnosti zaPlatit, Platby se uskutečňuiín1 úč"1
;iófi;jilíh;ánocnuty v souvislosli s touto
smlouvou Čioznámený Prodávajícím .uláštní. pisé*nyrn-'oinar"iirn
předem (nepostačípouhé
uvedenínovéhobankovníhosPojénína íaktuře)..V'příc4é
nesplnenňito orn.rnovací povinnosti není
kuPující v Prodlení s Placením tár<turwanfcn
&stbr,, partuiovánJ itrtty ." považují za zaplacené
odepsáním z účtukupujícího ve prospě.n tetu prodávajícího.

v.

Dodací podmínky

1,

Dodávka ZboŽÍ bude vYbavena číselněevidovaným
dodacím listem. kteni musí obsahovat zejména
Údaje: název Zboží,
zuozi
pieŠně-iil]&ii'
odeslání 1prodávající.
_množsfuí
subdodavalel/sklad) a místa.Převzeti
txupuiici),'datum dodávky, deklaraci odrudy, ujištěníozdravotní
nezávadnosti (ujiŠtěnío Prohlášení o'snba'e
i á o proveoeni r<óntrory eiiioty ložnéplochy doprawrího
prostředku před nakládkou Zboží.

2.

Mo

iT."

Povinnost dodat ZboŽÍ ie. splněna Íinálnímpředáním
bezvadného Zbožív příslušnémmnožstvía

kvalitě v místě Plnění roóoarii) ar" poJminer,
dohodlY, že Pro určenim"ozjtutitim"t,,";ii)
viz čl. ll. odst, 2. této smlouvy.

idř"rroruy a jeno prevze.tíir xupulicím. obě strany se
jljanono žooir
uude ro.ňáou;i"iváha v místě plněni _

3.

odmítnout převzít toto Žbgž.ívtai;vém
ňříp";ě kupujícívyrozumí

teďlil€ex|3,?§:.:!flffi!

Prodávajícího, nejléPe telefonicty._Proaáv{ři-ma'piauo .,:eártnii"
se oooeru vzorků, případně
kontrolního převáŽení dodávky. zárzi-li se vJář
auto ,'tor,oto ouuoJu iiřprepr,ave Zbožízajišťované
kuPujícím), bere Prodávající ňa vědomí;l;
Ň;;.po"inen unraoir;diilir" náklady související se
zdŽným, obě stranY sě ootary, zJ p.áářáicí
bude uznávat pravost a věrohodnost vzorků
Yzot2022
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odebraných kupujícími v případě, že zástupce prodávajícího se nedostaví ke kontrolnímu odběru

rrzorků, případně ke kontrolnímu převážení dodávky.

I

4.
l

OkamŽikem předání a převzetí Zbožíve smyslu uslanovení čl. lV. odst. 11., resp. čl. V. odst, 3,, této
smlouvy přechází na kupujícího v|astnické právo ke Zboží.K přechodu nebezpečívzniku škody na
ZboŽl dochézív případě přepravy Zbožíprodávajícím (DAP) ve stejném okamžiku. V případě přepravy

Zbožído místa plnění kupujícím(FCA) k přechodu nebezpečívzniku škody na Zbožídochází již
odebráním Zbožíve skladech prodávajícího.

vl.

Záruka za jakost, reklamace vad, právo auditu

1.

Zajišťuje-li přepravu Zbožíkupujlcí, budou prodávajícímu v plné výši přefakturovány přepravní náklady

za odmítnutéči vrácené Zboži z důvodu nevyhovujících.iakostních parametrů dle této smlouvy.

Kupujícíje oprávněn započíst§lto přepravní náklady vůěi pohledávce prodávajícího z titulu nároku na
úhradu kupní ceny Zbožídle této smlouvy.

2.

Prodávající je povinen zajistit, že veškeré dodané ZbožI a průvodnídoklady k němu budou odpovídat
poŽadavkŮm obecně ávazných právních předpisů Českérepubliky, zejména: zákon č. 258/2O0O Sb.,
v platném znění (o ochraně veřejnóho zdraví); zákon č. 47712001Sb., v platném znéní(o obalech);
vYhláška MZ CR č, 38/2001 Sb., v platném znění (o hygienických požadavcíchna výrobky určenéke
styku s potravinami a pokrmy).

3.

Prodávajícl prohlašuje a garantuje, žeZbožínemá a nebude mít žádné vady a není a nebude zatíženo
Žádnými právy třet|ch osob bránících v užíváníZbožíčijakýchkoli dalšíchdispozicích s ním. Ukáže_li
se toto ujiŠiěníjako nepravdivé nebo neúplné,má kupující právo odstoupit od smlouvy, a prodávajlcí
se zavazuje nahradit kupujícímuči přímo poškozené osobě či osobám veškeré související škody,
sankce a náklady. včetně nákladů na právní zasioupení s tím spojených.

,ry

='.,11,",,J, S€ Zél3ZU§ umcŽnii p1,oveie*i auť;ii.; či ,(9,TBoiy xup,jjicinu. §;eiro pňzvan;im expenr;m,

za Úěelem konřoty plnění kvalitaťvních požadavkú a daných specif:kací Zboži. ?rodávající se
zau_azuje poskytnout kupujícímupřiměřenou součinnost pň auditu nabo kontrole a pňedložit
PoŽadovanou dokumentaci a záznamy, popřípadě jiným způsobem doložit důkazy Ó plnění
s

Vll.

tž

peciíikovaných požadavků.

Rozhodné právo

1.

Tato smlouva, právnÍ wtahy, práva a povinnosti v ní obsaženénebo z ní vyplývajícíse řídíčeským
Právem, zejména o_bčanským zákoníkem, v platném znění, a dalšímipříslu§nýini Óbecně závaznými
právními předpisy ČR.

2.

N_9 zi!!_aO_e ustanovení § 89a občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.) sjednávají strany pro
případ řešenísporrJ místní příslušnost obecného soudu díe sídla kupujícího.

vill.

Zásady obchodní etiky

1.

ProdávajícÍ prohla.šuje, že se seznámil se,,Zásadami obchodní etiky', platnými pro všechny
dodavaiele]tupujícího_(dále jen
a zavazuje se §rto Zásady pn naftnovanl Úcetuieto smlouvý
"Zásady")
dodŽ9Yat. Prodávající sije vědom,
že jím zaviněnéporušeníZasad mUZe mltza následekodstoupeni
kuPujícího od tóto smlouvy. t]p|né znění Zásad je k dispozici na htttcs:llwww.orazdroi.czlnas_
oribelýdu lezite-listinv

lx. Ostatní (zvláštní) ujednání - sankění ustanovení
1. PP PřÍgad, Že kupující poruší svůj závazek odebrat od prodávajícího Zbožíve sjednaném množsfuí
a kvalitě je prodávající oprávněn účtovatkupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.Ó00,. Kč (slovy: dva
tisíce korun českých) zakaždou tunu neodebraného Zboží.
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Pro.PříPad., Že Prodávajícl poruší svůj závazek dodat kupujícímuZbožíve sjednaném množství nebo

kvalitě nebo závazek dodat kupujícímuZbožívčas, je kupujícíoprávněn účtovatprodávajícímu
smluvní Pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce koruň českýóh) za každou tunu nedodan enČzaozi
nebo dodanóho Zbožíneodpovídajícího sjednané kvalitě. Ujóonantm čizaplacenímsmluvní pokuty
není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

3.

P1o Přinad, Že dopravu zajišťujeprodávající a poruší zásady uvedené v přítoze č. 5 (přepravní
disPozice), je kupujícíoprávněn mu účtovatsmluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč (ďovy: sedm iisíc'korun
Česlcých) za každéjednotlivéporušení. Ujednáním či zaplacením smluvní pokuty niní dotčeno právo
kupujícího na náhradu škody.

x,

Ochrana osobních údajů

,1.

Nazáklacjěiétosmlouvi.,aorcůče11 s3i:,,.lse,]c,D.3rcz.':e:iei,,;;.,icl;cr,ár,plněrízávazkůztéto
smlouv_r, prc ,iče} 3;-1.a.|, :igi šr_:ca-' -;€ :::3.€-_.- : ^é: :,:..-i3§: },3a'€ z č 253'20C8 Sb. c
něKerrj'Cl Cca!iel];l. :,c: ?:? zaa ,_,-:s_ z :.:s:-á i.,".:s: z'-z-:a.,.ž- :e"J-sŤ; k;;:.;;i;.
zaracc,:étá }3 aa3,- 3:aa;§: :é:: so€.-.-. :.i;*;-i;":
-€::.:-:-::.;_;-:
='.:z:^é -].€3ě.'
ré:cx.::;e::":{3J 33a:. '5 e::t § i:i j:,--s.3--:

e

-.;-.aS3]. ;-€.8!.,,3€á.-.:-:
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]nélla a Pan:eni, r,ázv" prarcrr, pczce firernn}c gdéě;r], !ajs?

čísta.čisla faxu. e-mailové adresy a identifikačních údajůza.něstnayalele.

2.

KuPujícítímto Poskytuje prodávajícímu směmici Zásady ochrany osobních údajů(privacy policy), a to
na .tomto odkazu: http_s://www.prazdroj.czlochrana-soukrorni, pro účely
Óosrynuti příslúéných
Povinných inÍormací dle článku 't3, odst. 1 a 2 Obecného nařízení o ochrané oioonicn uoaiu 1oonn;.

.t

Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu nezbytnou součinnost a v případě, že GDpR a
aktuálně Platný zákon ochraně osobních údajůje relevantní pro zpracování osobních údajů
zaměstnancú Prodávajícího, učiníprodávající nál!žité kroky pro to, aby klpulící splnil své povinnosl]
ve vziahu k tYzichým osobám vyptývajícíz uvedené legislaiivy. Pro tytó očeý proóavalící jrchiašu;e.
Že zák|adní informace deí'inované v článku 14, odst. 1 OOírn'Jsoúzaměšfrancům'dobře znán_.i
Kromě toho se prodávající zavazge jménem kupujícího obeinámit zaměstnance se Zásaqar
ochrany osobních údajůhttps:/Áa;ww .grazdroj.czl ochrana-soukromi.

4.

KuPujíci se zároveň zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje takovým způsobem, aby nedošlo k
jejich ztrátě Či zneužitía gby b.yly splněny veškeré jeho povináosti
vypiývajicí z GDpR. kupující se
zavazuje PouŽÍvat osobní údaje výhradně za rn/še specifikovaným Úeepm (účely),pokud'nibude
zvláštním předpisem stanoveno jinak.

KuPujÍcí PoskYtne prodávajícímu
.osobní údaje zaměstnanců za účelemplnění této smlouvy a
související Provozní potřely, po dobu platnosti iéto smlouvy a dá|e po nezbytnou dobu následujícípo
ukonČenísmlouvY v rozsahu titulu, jména a příjmení,názvu pracovnipozice, íiremního oddělení,'místa
W__konu Práce, tel. Čísla,číslafaxu, emailové aáresy a identiíikačníchŮdalú zaměstnavatele; v tai<ovém
PříPadě kuPující prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou obeznámeni se základními informacemi
definovanými v ělánku 14, odst. 1 GDPR. Prodávající ie zavazuje zpracovával osobní údaje takovým
zPŮsobern, abY nedoŠlo k jejich ztrátě či zneužiií a aby byly splněny veškeré povinnosti p1.o
áe;
vyplývajícíz příslušnélegislativy.

xl.

závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o
registru smluv, ve znění pozdějších změn, nabývá tato smlouva účinnostinejdříve okamžikem
uveřejnění v registru smluv. V takovém případě je Prodávající povinen zajistit uveřejnění této smlouvy
v regislru smluv v souladu se zákonnými požadavky nejpozději do 30 dnú od jejího uzavření s tím, žá
v uveřejňovaném textu smlouvy znečite|ní a z uveřejňóvanýih metadat vytoléíúdaje o ceně Zboží

z důvodu ochrany obchodního tajemství,

V PříPadě, Že se smluvní strany rozhodnout podepsat tuto smlouvu elekťonicky, uplatní se následující
ustanovení:

a)
b)

b

Smluvní strany prohlašují, že s účinnostíode dne [DOPLNIT] do uzavření této §mlouvy se

jejich vzájemné vztahy řídily ústnídohodou, jejížobsah zcela odpovídá tóto písemnésmloirvě;

Smluvní strany podepíšísmlouvu elektronicky s využitímzajištěného systému DocuSign.
V takovém případě umístíkupující sm|ouvu nebo její dodaték v elektrónické podoř do

sYstému DocuSign a vyzve prodávajícího k podpisu elektronického dokumentu. Frodávající
Pos|Ytne kuPujícímu potřebnou součinnost (zejména pak správnou elektronickou adresu
osobY, která je oPrávněná podepisovat jménem prodávajícího). Každá ze smluvních stran
elektronlcky obdŽÍ plně podepsaný dokument ve íormáfu .pdf opatřený DocuSign certifikátem
(Certificate of Completion), takový dokument se považujeza originál-smlouvyl Na požádání
kuPujícíhoje prodávající povinen potvrdit podepsání elektronickéňo dokumeniu emailem.
4.

V PříPadě, Že se smluvní strany rozhodnout nevyužítmožnosti podepsat tuto smlouvu elektronicky dle
Předcházejícího odstavce, pak bude smlouva vyhotovena a podepsána sm|uvními stranami ve Óvou
exemPlářích, PřiČemžkaždý má povahu originálu akaždá smluvni strana obdžíjeden výtisk.

5.

KaŽdá ze smluvních stran.můžeod smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou
či
Kuoujícíie oprávněn od smlouvý odstoUpit mj, v případě nedodžení termínu řádného
f-_i
---' +-Z
i:-.3!aj:r;ň Protérajíci je oprá,lněl od smloilrry oCstoupit vpřípadě proctení
(ilpujÍcíhose zaplacením.ÍaKurované'easixy walici i po uplynuti
Úoateene pnmárene (3otidenní,i
že ve smyslu
F§,_qo.Snuté mu prodávajícím v písemné-výzvér ptňeni.'smluvní strany se dohodly,'dodánl

zálarer,

§ 2106 obČanskéhozákoníku pokládají za podstainé porušenísmlouúy zejména
neodpovídaj ícíhosjednaným požadavkům.

7;6oží

Jakékoliv. změnY a doPlňkY tóto smlouvy musí být dohodnuty písemně, jinak jsou
neplatné. pro
vYlouČeníPochYbností smluvnístrany potvzují, že-uzavíeníaoóairu v ete't<ironlcÉó
torme za pomoci
systému Docusign naplňuje požadavek píseninéíormy dle tohoto odstavce.
7,

některé ujednání obsaženév této smlouvě shledáno oběma smluvními stranami nebo
PřísluŠnýmorgánem jako neplatné, právně neúčinné,nevymahatelné či nevykonatelné, budou obě
smluvní stranY PovaŽovat takové ujednání za oddělené ba zoytxu smlouvy, který zústává
Úto
nePlahostí nedotČen. Oběsmluvní strany se zavazujl vyvinout nejvyššíúsilíjcílemiakové ujedňání
nahradit,bezvadným ujednánim nouým, ťierépřizacňování opravneňlicn zájmú obou smluvních
stran
bude svým obsahem co nejbližšípůvodnímu ujednání a jím itedovanému cíli.

8.

Nedílnou souČástítéto smlouvy jsou následující přílohy a obě smluvní strany je jako
trakové převzaly
společně se smlouvou azavazuji se jimi řídit a dodžovat je:

*

SYd.o]i

\valitativní požadavky a cenový systém
Prohlášení o shodě
Karta agrobiologické kontroly
PtohláŠenÍ doPravce o třech pbdchozlch přepravách
5. Přepravni dispozice
6. Prohlášení dopravce / dodavatele ječmene
1_.

2.
3.
4.

a způsobu čištěníložtléplochy

V PříPadě rozPoru mezi zněním smluvního ustanovení a ustanovením jeho přílohy, má přednost znění
smlouvy.
Yzot2O22_02?5

ob(hódnl společDost zapsáná v obcnodnirn reJslííkuyedenem krajrkýn sourjem

u etzn,

pJspini-zzr

{,

ÉAt

ť* áe"zz

V Plzni, dne

/ 4 í"iL

V Lánech, dne .,

lt,//

(.

/)
l/
""""

_
"""" """ ''l/
iá
česxÁ zemĚoĚt_sxÁ uNtVERzlTA v pRAzE

Ji"Já""iilih;

JiříZajícek
řed]t€'

Ško]níhozemědělského podniku Lány

Yzor2O22_0225
PÍzeňsky Prardro1, a

obch€dni

s I U Prazdrole 7. 3ot 0o Flžeň| lco:45357366| orč ctlsrlzEggl
wltr^{ qlazdíol cz
§poleinost .9psal]á V ob€hodňlm rei§třÍku vedeném
xra|ským soudem v Plzni pód 5p.in, 8227
l

!:.

ja,t il

i:_]J

Ť

-:liii ]Ť:, l rrl,

,

AEl: lnternal

Příloha č.1:

Kvalitativní požadavky a cenov,ý sy§tém
ke kupní smlouvě č. 2022.006506

A) Hodnotyjakostnlch ukazatelú a základníjakost pro výpočet cenových přirážek nebo srážek.

Jakostní ukazatele
Barva

základní
slámově žlutá

Vlhkost

nejvýše

14,0o/o

Přepad nad sítem 2,5 mm

nejméně

90,0%

Propad pod sítem 2,2mm

nejvýše

3,0%

Mechanlcké poškození

nejvýše

4,ao/o

jakost
90,0-93,0%

3,0%o

poškozená zma mechanicky (3.4.)
zlomky (3.8.)

zrnabez pluch, nahá (3,11.)
L

Zrna poškozená frziologicky (3.5.)
Zma poškozená tepelně (3.6.)

nejWše

1,0o/o

neivýše

0,iVo

Zma poškozená biologicky (3.7.) (s fusaňózou)

nejvýše

0,0o/o

Zrna poškozená šktldci (3.4.c)

nejvýše

0,íVo

Zrna s osinou (3.13.)

nejvýše

1,0o/o

ecCslran;telná příměs (3 1 5.c)

neJVyse

1,0%

kličivost

nej;,néně

97,ooh

98,0?i

N-látky

rozmezl

70,Q-12,0o/o

10,6 _ 11,5%

odrudová ěistota

nejméně

91,6%

95,0%

',.]

Kvalitativn í požadavky - specifi kace

1.

2,

3.

Prodávající se zavazuje pečovat o porosty se sladovnickým ječmenem (Zbožím)s maximální péčí
s cÍlem vypěstovat co nejjakostnější surovinu pro výrobu sladu a sklidit úrodu v optimálním čase, aby
nedošlo ke zbytečnému poškozenízrna (oloupanázma, ulomené klíčkyatd,),
Prodávajícíjžpřed sklizní zajistí řádnou asanaci skladových píostor proti výskytu obilních škůdců,
Prodávající se dále zavazuje ošetřovat uskladněné Zboži, zejména v době posklizňového dozrávání
(zvýšené nebezpečízřáty klíčivosti)a uskladněné Zbožl pravidelně provětrávat (aktivní věbání) nebo
přepouštět. Sušení Zbožív tepelných sušárnách je zakázáno. Prodávající nebude míchat narrzájem
různéodŇdy Zboží.
lhned po sklizni nebo během sklizně se prodávajíci zavazuje dodat replezentativní vzorek respektive
rzorky dodávky Zbaží.Jeden vzorek můžepředstavovat maximálně 200 tun Zboží.Vzorek musí
obsahovat iníormace o hlavním dodavateli, subdodavateli (konkrétnímodběrovám místě), množství a

4.

odrŮdě. Pokud nebude příslušná a kvalitativně vyhovujicí partie dodána, bude na iirodávajícím
poŽadováno íinaněnívyrovnání za provedený rozbor, Kupujícímá právo kdykoliv sám odebrat
předběžné vzorky dodávky Zboži a prodávající je povinen mu tento odběr umožnit.
Zma Zbožímusí být vyzrálé, zbavené osin, s typickou barvou pluchy a nepoškozené. Musí blýt bez
Živých škůdcůvjakémkoliv stádiu jejich vývoje a bez cizích pachů. Dále musí zrno odpovídat
poŽadavkŮm na zdravotní nezávadnost a ne§mí obsahovat zma s pluchou zjevně naplesnivělou a

5,
6.

Zbožínesmí obsahovat semena olejnin.

plesnivou.

Nedodženívlýše uvedených hodnot jakostních ukazatelů opravňuje kupujícího k odmíinuti Zbožínebo
k okamžitému odstoupení od Sm|ouvy a prodávajícímu v téchto případech nevzniká právo na

zaplacení kupní ceny.
Yzor2022_a25

//í
,/L (

A

@
7

.

dle ČsN +0 1o85-2, Za
ldentiíikace odrůdy bude stanovena metodou elektroforézy hordeinoyp frakce o/o
91,6
lečm919 odpovídá
čistou odrůdu je povazována dodávka ječmene, ve ktáré minimálně
s nižšíodrůdovou
partie
Zboží
d,odávka
zjištěna
deklarované odrůdě. v priň"Je, ie bude'rozborem
řízení.
reklamačního
rámci
případ
v
řešen
taťovýto
každý
bude
či.totou,

ječmene) za odchy|ky od
B) cenové přirážky a srážky v kč na jednu tunu zbožl (sladovnického
základnl |akosti specifikovanó výše.
Přepad
nad 2,5 mm

90-93%
94'it

Přirážkasrážka
0,00

a- a.

Mechanické
poškození
4

glg

?

o.i

Přirážka-

srážka
-

20.00
0,00

2C.c:
:^

"

']']',
Ktjč*es1

sráž*a
0,0o

9E%
99%
100

Pirážta-

30,00
60,00

ó/o

h;áťq
.1 , _ r - :_
=

,i1,; *
13.6 _
11,1 12,0 %
g/o
12.1 - 12.5

0

-30,00

pfirážek a srážek bude do 0,50% dolů a
Zaokrouhlování výše uvedených jakostních znaků pro rrýpočet
nahoru.
od 0,51%
pro stanovení cen1- zbožije rozhodující rozbor kuoujícíhc. Rozbor vzorků bude <upující pro!ádět z iažié
3an'€ 3c<ud c! < ''
dcdáv,ky ipaniei, Povrnností plodávajícího je ozr:á.n;: kupu;icímu změnu dodáyaré
cošto během dne,

pa-a":e§-; rá <_c,,:
V případě dodár*y Zboží.Keré nesplňuje některé z r!-še ulecelýá rvai:€::,:i:i
gržvc žáťa"l=
mj, prevo vrátit iakovouo-aoJávŘu irodávalícímu na je-o r.á<}a:y Kip;.,c, -,2
nasklair:én:,
ca3áv<,,:'ozborna
vrácer',c*;
náklaciů
prodávajícího ináhradu ostatních vynaložených
Óoóávku Zbožívrást. nebc ioi:ccnc,..1,|i se smirl'*ní sřanY na
taÍ<ovouto
Není-lijťmozno
atd.).
Ó"iÉoÁenl
a
dodávky, má kupu,]ící mj. právo požadoiai sievu z €ny '€kového Zboží
příjmu

niiroraone*

takovéto

tuto následně odečístz kupní ceny Zboží.
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Přiloha č. 2:
Eor:zor:

-Prohlášení o shodě"

ke kupní smlouvě č. 2022.006506

prohlášení o shodě
Dodavatel:

pRAzE
česxÁ zeraĚoĚlsxÁ UNlvERzlTA v

Sídlo:

Kamýcká 129, 165 00 Praha 6, Suchdol
školách v platném
Zíízenazákonem č. 111l1998 Sb,, o vysohých

znění

lČo:

60460709

DlČ:

c260460709

eÝ_aj

Sladovnický jeěmen

la

České

požadavky závazných právních předpisŮ
Dodavatel prohlašuie, že dodaný jeěmen splňuje
potáin, zeiména: Zákona ,lí0/1997 Sb, o
Republiky a Evropské Unie na ioravotni n"xi"ono"t
N í88í,2006 ES ve zněnl pozdě|šich
potravlnách a tabákovýií rryrol"i"t , vp:atnem zněnl, nařízení
v potravinách,
tátek

maxlmáínt nmitv na'Úď"h !9l!,i:ujicích
na ochranu rosilin na
"Úno"t
"" ES
ve znění pozdě|šich pr"api",i o uváděni přlpravků
nařízení N 1107/2009
maxlmátnich limitech pestlcldů
trh, nařízenl N 396/2Óoi ve zn'eni pozoěJiícrr předplsů o
N l829,2003 o genetlcky

předpisů, Kerým

e-

po_vrctru,l{ařízení
v potravinách a krmlveitr rostlinného pú"oa,i"-n" te|tcn
N 178,2002 ES ve znění
pi"iiám
znlnl,
krmlv""n,
a
potravinách
_nařízení
modifikovaných
práva
"
a nařízení N 8522004
potravinového
slan_oví ou""ni-ia""ay

pozdějších předpisů, ň""y. se
ÉSo trygleně potravin, v platném znění,

Datum:

Jméno, podpis, razítko:

l-o#$:1jj:§,ť§Tjl,ť;

Yzot2022_0225
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Příloha č. 3;

Vzor,,Karta agrobiologické kontroly"
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Příloha č.4:

Proh_láŠenídopravce o třech předchozích přepravách a způsobu čištěníložných

ploch
I

Jméno přepravn í společnosti;
Jméno řidiče:
Registrační značka vozid]a:

Registrační značka návěsu:

Aktuálně přepravovaná komodita:
Datum nakládky;

Datum vykládky:

Místo nakládky:

Místo vykládky:

čísbvážníhollstku Pp

a.s.:

t
Sezna.m_Posledních třÍ přepravovaných komodit před nakládkou aktuálně přepravovaného Zboží
a
způsob čistěnímezi nimi:

Přepravovaná komodita
číselnýkód |DTF

Čísbnak|ádky
\ak'ádka

i

+

Způsob čistění- kód

před

Nakladka 2.před
Nakládka 3.před
Možnosť způsobu čistění ložnéplochy dle kódů:
. A = suché čištění(mechanické čištění)
r B = mokré čištění(čištěnívodou)

.
r

C = čištěnísvodouadetergentem
D=umytí adesinfekce

Zakázané

látkY:

:9?am zakázaných
l

látek je uvedan niže v této přítoze nebo dle databáze

DTF na www.icrt-idtf.com

TÍmto ProhlaŠujeme, Že uvedené údaje jsou správné, úplnéa pravdivé.
Soufusně se zavazujeme
ŠkodY zPŮsobené přímo neĎo neprmo na přeiravováném Zbožív souvislosti
J'!il'?d9
s uvedením
'Ó
jakýchtoliv nesPrávných. j9bo_ nepravdivých Uoajri
oiuňu preňávovanycn komodit nebo
nesprávnému způsobu čištěníložnýcir ploch.

Místo a datum:

Podpis řidiče:

Yzor2O22_0225
Plzeňr},ýPr.:zdroj.á3

ůbchcd*lssoltčló§t

|UPraždroje 7,381 0oPlzeňi lČo:4§3!7366l §lČjcZ4535?366lE§rgJlr3idroi-ťa
ob{h.íi§ím rei§třik! v€{ienam Kléj'kýrn !íudem v P!íni půd 3p ?n, B2l7

2ěp§áfrá v

@

$.\s*t,tsx3,

S*u,*r,,;

Rozpis d|lčíchkódů čištěníkategorie G:

Tí§alW-

c
c01

Alkalický prostředek

c10

Neutrální prostředek

C20

Kyselý prostředek

c30

Lcuh sociný

@*W
Ac€lcn

c62

MEK

c63

Butylacetát

c64

čist'lčlatexů

^a^

Deziníekční prostředky

§8,1

peroxid vodíku

c90

Odpěňovaě

c95

Deodorant

c99

Různé

iil

..ll-j
lDTF_zakázané
materiály v režimu přr

Yzor 2022_0225
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Příloha č- 5:

Přepravní dispozice

ke kupní smlouvě č. 2022.006506

A) PRo vÝnosNl z{voo PLZEŇ
Automobllová doprava , prodávající zodpovídá za technický
stav vozidel. v případě zjištění úniku provozních kapalin,
nebude vozidlo vpuŠtěno do areáiu kupujícího.oo;ae-t
i přeslo l( n""á,ijnr,iu úniku oleje přímo na místě
vyk|ádky,

bude celá dodávY,aZboŽÍ naloŽena zPěi ná voziolo
ávacena prooJ"áil"r.',
náklady. prodávající je odpovědný
mj, za veŠkeréŠkodY zPŮsobené
""l"ho povráoqých a podzemních
JÍm, zejména znečišlěnímkomunikácí,
vod
-"cijtenlm
atd,, ProdáVající je Povinen nahradlkupújícímu
způsobenou stoou, ti, mj. nakiáoy vynaloženékupujícím
na odstranění

havárie vČetně uvedenÍ,do Prlvodního sLvu
1ryta se jakéhokoliv .nee lstenr - např. i sypání Zbožt na komunikaci),
náklady vynaloŽené na Úhradu, sankce uložeřmu
or'gán"rn veřejné spŇ'v dúsledku porušení některé povinnosií
z
doPravY Prodávajícího aPod. Uloží-li organv.Útni"pávy
kupujícím" plr."iÍ, or" § r ro.ar. é.2ill2oo,1Sb., o voclách,
ve znění PozdějŠÍchPředPisú a
Poxutiouáe ubžena důvodl činnósť prodávajícího, zavazulese prodávající
takto
1
Yzniklou Pokutu uhradil kuPujícímu v plné qiši. pň jakékoliv
n"uJrii
proaavajíct povinen neprodleně iníormovat
osŤahu areálu buď osobně na hlavní viatnici
neuo vniiropodnikovým Ú"rán"rn n" k1.2001 (st.
tel. 377 062 ooí ).
Doprava prodáVajÍcího
kroTě obeclě za*Á99n,jrávnich.;ilŇ
pravidel silniěního provozu na
ie
komun|kacích,
Pozemních
Povinna dodžovat uni'ry,1.9oo3nni'in"ceňi'p,l'"ior.
příl,azy upravujíci provoz na
zvustg *tl"o",
p"nyuu motorovyá;;;ř,r, Keré mají

l"

áréna
a
t""i"lň,

;ffi:§ff]?j.:;ffi':;ffi:*Til'.iflrnosti
prodávající
se zavazuje,

Že seznámí sve vustni neuo smtuvní řidiěe
se základními vnilřními dopravními předpisy
omezenÍmi a PříkazY v míslě
PlněnÍ, které jsou přepravci povinni při ponvu, u
kupujícího dodžovat - vi. níže:
"."aru
Dopravní lředpisv omezení a oříkazv:

c

'

Pro vjezd do areálu kupujícího musí býl vozidla
vybavena vjezdorným povolenlm, které obdží
na bráně. Pracovníci
bezpečnostníagentury jšou oprávněii r,ó"iiói"át
-řtl-re obsah zavazaárorry.n ijlnlr"n prostorů vozidla. V případě,
cooravce PřiváŽÍ do ai'eatr] ru.bu;icirroveci
že
nqsou.věci oennipáiieov nebo osobníspotřeby

^' b-?'é u'Plnt ťii"o;r-PióirašĚ'N'i. -i"ň';;Ykazule
. ;:;1-'.:'i
]:_'_-,:'.'i:l
-....: -. ]g }...'1ei ,, .ie3,e.- ]e: ae]k.a§.
=l _i _

s'-=- -es -ecžel -'k]€:-,€

a€é' oPusit' Osádxv
,'

'
'

'€

'

vozirJel
í svoje pracovn í óo"i

-ošti

;;;;;fi

ilň'"

'

;;d. ,il;;křz*zi. o"

reálu nesmí vstu povat.

viezd na příjmolný koštude povolen pouze
vozidl.u s čistou krycí plaótou bez louží,v
zimním období cíopravce
n-J řřrjo_tu.oo.t"rř
iÉ;;Ú'il;dvozku věšívrstvy sněhu,
Při vykládce zbožímúsíuýi;;ilř;;Ěňi'"}á
pm

samovolnému potrýbu a uzemněno kabelem k
zemnícímu

v prípadě podezření na nedodrženípodmínek. pro
pňepraw potravin
lt
na požádánípředkládá doklad o
řYU9ýl't fidlě
přeofiozíďr ťech nákladecn
Ůi3ienr iozn6 pr.o"r.,v.

Dopravci podávajícího_ j"
(převáŽet) výrobkv, ob:!.,

uk?4|9

".púio-ou

do_areálu pňnášet (pňvážet),

z

areáluvynášet (v}^/ážet)

nebo v něm přenášet
pr"or'á-tÍ'rt re-l.,[,|' ;"Ě'Í6; řfijiJq,",9* potřebných
T"l"1ál .povinen
na PoŽdání bezpeČnoshí
dokladů. Řior p
sluŽbY
ř.ra..ť wo;i tótoinosi-Í Ólá1l9no.t svého jednání. V případě
musí umoŽnii u n"''uYtner-,olJiru tontroíu
uecr, Óoňnř'p.nlalu

§trl|trť
RkJiČ je

nebo prohlídku dopravního
dodŽovat
Povinen
prací pfedpisy o bezpočnosti a oóraně_zdraví
pfi práci (Bozp). Řiaic;e
Povinen PouŽÍvat Při Práci lT_ll:Y_á_di"Í
stanovené oóranne
oomulixv-třl,!t
vesta pevná pracovní obuv,
kalhoty s délkou nohavice pod koleny),
1rysúe.alv.á
ÉiJijl" !ap""ea.y
tážiLšioov,rtere rzniknou porušenlm nebo
iaió,*r." riá"",a póvadectho uúJňiíJn_"_ňi*i,prip.
vfiiťi:l}Í[i','.Ť,§,Ťl§t;l*#r#"ffi.ii:iiJ.'ist"ňou"ru
areálech je zakázána. manipuláce
i Óiěvrenym ohněm, požívat alkoholické nápoje a jiné nálykové
nevstupoval Pod jejich vlivem na pr"*uiiié,iÓ;'ř""i;É;á;#Li'i"řyi.""ig"r"
látky a
t je zakázánov celém areálu
mimo veřejně Přístuoná.místa
u.e"ná pri-t*ňení - označena i;ri,ik;rřúísióFFiďřóuffiilř.
Řioie ;e
Povinen Podrobit s€ nevYzvání9,.í.rt".
k dechové .iJ"š"" na alkohol. T",;;ň";ňjsou
oprávněni provádět odpovědní
PracovnÍci kuPujícího, Piacovník be'PÚ;;i;;
a"nru.v_,a
bri*,-př-ňř"rr.ri na požilialkoholu dopravce
prodávaj ícíhozadžet do příchodu
it"á j;právněna zkoušku provést.
"."'bý;
porušenízájmůkupujícího a může

Á

'

1611361.1,

9or':el s.bezp'c§lie,dna uau: stelnou ots_ta., zpar na bránr.i, klerou pňlel
a
sé
zoao'at ie-n-na te.t p..ácouisiiJň,
"'č
-oós,ni
ňiál"".*n či prostorách, kde bezprosředně

jeŠtěpřed váŽením a oňstavením
uo.iár"

'
'

n

:r.asgl na -i919

nebo takovou
vlastnický wtal.r k věci.

"lá

Íř:jfi:iffil"jtl,§l§::iff:ů"*Íii;lř"iil;:ii;ffi;rřšřllťJiJiji;

;;'ffillá#:1'5.p.latí

a prodávající je povinen dodžovat i na extemích
silech kupujícíhos pfihlódnutím k místním
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Příloha č. 6:

Prohlášení dopravce / dodavatele jeěmene
ke kupní smlouvě č. 2022.006506

Přepravrri společnost /
dodavatel ječmene :
tímto prohlašuje, že přepravu sladovnického ječmene ze

prohlášení :

Platnost prohlášeni

:

Dne

:

Jméno a podpis zástupce

společnosťl

sklizně 2022pro společnost

Plzeňský Prazdroj, a.s.

zajišťuje v souladu se sm|uvními požadavky a s níže
uvedenými požadavky, které jsou stanoveny pro přepravu
potravin.

j:lé:; a 3ij.r1€.

Podpis

odsouhlasené požadaykv na přeoravu
1) pravomociaodpovědnostdopravceldodavaielejeěmenepřipřepravěproduktů:
Dooravce / dodavatel ie&nene rozhoduie o:
druhu a viodnosti silničního voridla, které bude použito k pbpravě,
Dooravce / dodavatel iečmene odoovídá za:
dodženístanovených podmínek pro přepravu,
seznámení ňdiČe Provádějícího přepravu s přepravními dispozicemi výrobce/dodavatele nebo odběratel€.
Zazabezgečenívozidla prot vniknuií crzí osoby

'
-

V PříP_adě jakékoliv Poruchy vozidla, havárie či jiné nepředvídate|né situace kontaktovat
zástupce
společnosti:

Jménq q p,lljmení;

Martin

Rožánek

I

er."i"Xy'

Prazdroj

72!,1S;Á7

208

i martin.rozanexoasaniueer.cz

Dopravce/dodavatel

2)
a)
b)

c)

PoŽadavkY na silnlČnívozldla pro přepravu surovin, výrobky a obalů pro potravinářský prrlmysl:
DoPravce

/ dodavatel jeěm,ene se zavazuje dodržovat požadavky pro přepravu,
stanovené v Nařízení
Evropského parlamentu. a Rady (ES) ó.$ia2oa o hy|iene potáuin, v akuálním znění příloha
ll, kapitola lV.
DoPravní Prostředky nebo koníejheý pou]ívaf pro
iňpraui, potravin ,u.ióyt udžováný v čistotó a ú oobrem

siavu, abY chránilY Prod.uktypřed kontaminací a
ioOtb pótreby'musí být navžány a konstruovány tak, aby
umožnily odpovídajícíčistění nebo dezinfekci.
Pokud..bYlYdoPravní prosťedky nebo kontejn_ery použity pro přepravu různých
druhů výrobkr}, musí být mezi
jednotlivými nakládkami provedeno UCinne Eisteni, auy
ió za6aililo riziku k'ontaminace.

3) Upřesnění požadavků na vnitřní prostor vozidta:

a)
b)

§kříňové nástravby nebo cistemy včetně přídavných zařízení musí být uzavíraiolné,n€§mí plopouštět
PřePravovaný náklad a svým konstrukčním řešeňímnesmí zhoršoá jakost nebo kontaminoval
přepravovaný náklad,
PřePravní Plocha musí být bezpečně přístupná a upravená tak, aby byla čistatelná suchou i mokrou
cestou a dezinfikovatelná.
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