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Uzavírají tuto

Dohodu o odběru zeleniny

I. Předmět dohody, způsob distribuce

Zemědělec se zavazuje na základě této dohody dodávat z vlastní produkce spotřebiteli sezónní
zeleninu, případně další produkty (květiny, v případě dohody ovoce). Zelenina bude
zemědělcem dodávána v 7-mi denních intervalech, a to vždy každou neděli nebo pondělí, v
závislosti na smluveném odběrném místě. První dodávka zeleniny se uskuteční 23.5.2022.
Zelenina bude připravena k vyzvednutí buď přímo na farmě, nebo bude zemědělcem dodávána
do třech odběrných míst (Vodňany, Písek, Praha), ze kterých si spotřebitel jedno zvolí. Přesné
adresy odběrných míst budou zveřejněny v květnu 2022.

Spotřebitel se v rámci systému komunitou podporovaného zemědělství zavazuje svůj podíl
zeleniny odebrat, a to v časovém okně, které je pro odběr vyhrazené. Spotřebitel si bude své
podíly vyzvedávat osobně, případně je oprávněn zajistit si vyzvednutí třetí osobou. Zemědělec
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ani provozovatel odběrného místa nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou spotřebiteli v
případě, že si spotřebitel svůj podíl ve výše uvedené lhůtě nevyzvedne. Spotřebitel je srozuměn
s tím, že pokud si nevyzvedne svůj podíl ve výše uvedené lhůtě, může se kvalita potravin
zhoršit. Zemědělec není schopen zajistit chladící box na odběrných místech pro delší
uchovávání potravin. Vyzvednutí mimo časové okno vyhrazené k odběru je možné jenom ve
výjimečných případech, a to pouze pokud s tím zemědělec a provozovatel odběrového místa
budou souhlasit.

II

V letošní sezóně nabízíme dvě možnosti odběru zeleniny: klasický odběratel a podporovatel.
Podporovatel platí za zeleninu „udržitelnou cenu“. To znamená, že si budeme moct započítat do
ceny produktu i naši práci, kterou v hospodářství odvádíme.

Odběratel: Cena za bedýnku je 500 Kč za týden, 10 500 Kč za sezónu
Podporovatel: Cena za bedýnku je 590 Kč/týden, 12 390 Kč za sezónu

Spotřebitel má možnost si zvolit preferovanou variantu odběru. Při obou variantách dostává
stejný produkt, tzn. stejný obsah zeleninové bedýnky. Cena za jednu zeleninovou bedýnku je
500,- Kč, respektive 12 390 Kč. Spotřebitel se zavazuje zaplatit nejpozději do 15. 5. 2022
celkovou částku za 21 podílů v celkové výši 10 500,- Kč na období sezóny 2022 (tj. od 23.
května do 10. října). Částku lze případně rozdělit do dvou splátek ve shodné výši, kdy první
splátka ve výši 5 250,- Kč bude uhrazena nejpozději do 15. 5. 2025 a druhá splátka ve výši 5
250,- Kč bude uhrazena nejpozději do 30. 6. 2022. Platba bude provedena bankovním
převodem na účet zemědělce č. 241048531/0300. Pro rozpoznání platby uvede spotřebitel do
zprávy pro příjemce své jméno a příjmení. V případě, že spotřebitel neuhradí cenu za své podíly
ve výše uvedené lhůtě, je zemědělec oprávněn od této smlouvy s okamžitou platností odstoupit
a zeleninu spotřebiteli nedodat.

V případě, že si spotřebitel objedná i pravidelné dodání kytice, zvýší se celková částka o cenu
za tento produkt. Cena za jednu kytici je 300 Kč, kytice je menší velikosti (cca 15 stonků).
Spotřebitel může odebírat kytice 1x za týden (6 300 Kč za sezónu, celkem 21 kytic) nebo 1x za
14 dní (3 600 Kč za sezónu, celkem 12 kytic).

III. Obsah dodávek

Obsahem jednotlivých dodávek během sezóny bude cca 5 kg zeleniny a dalších produktů na
každý podíl (v jarních měsících cca 3 kg). Dodávky budou obsahovat různé druhy zeleniny,
popř. květin, dle momentální úrody zemědělce, přičemž obsah konkrétních dodávek je plně v
kompetenci zemědělce.

Zemědělec odpovídá za kvalitu dodávek veškerých svých produktů a zavazuje se dodávat
potraviny, při jejichž výrobě nebude využívat agrochemikálií a nepovolených prostředků v
systému ekologického zemědělství a bude dodržovat zásady správné zemědělské praxe při
pěstování plodin.



V. Riziko snížené úrody

Spotřebitel akceptuje jako součást dohody i riziko snížené úrody vlivem počasí apod. a tím i
spojenou možnost snížení objemu dodávek a případné riziko neúrody chce nést společně se
zemědělcem. V případě neočekávané situace je tato řešena přednostně společným otevřeným
jednáním obou stran. Zemědělec oznámí spotřebiteli do 7 dnů od neočekávané události (ztráta
úrody vlivem nepřízně počasí apod.), že tato situace nastala a vyzve zároveň spotřebitele k
vzájemnému jednání o řešení nastalé situace.

VI. Informování

Zemědělec se zavazuje pravdivě a úplně informovat spotřebitele o způsobu pěstování a dalšího
nakládání s plodinami, které jsou předmětem dodávek.

VII. Environmentální opatření

Zemědělec balí, distribuuje a případně zpracovává produkty s co možná nejmenším negativním
dopadem na životní prostředí, zároveň s dodržením hygienických a ostatních požadavků v
souladu s platnou legislativou.

VIII. Návštěvy na farmě

Zemědělec souhlasí, že spotřebitel může po předchozí dohodě navštívit jeho farmu. Rovněž
souhlasí s tím, že alespoň jednou ročně uspořádá na svém hospodářství exkurzi pro všechny
spotřebitele.

X. Řešení sporů

Případné spory budou řešeny přednostně jednáním stran, druhotně soudní cestou.

XII. Prohlášení stran

Uzavřením této dohody se zemědělec a spotřebitel stávají partnery pro odběr zeleniny na
sezónu 2022. Obě strany prohlašují, že si tuto dohodu sepsanou na základě svobodné vůle
přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož k ní připojují své vlastnoruční podpisy.
Případné změny nebo doplňky této dohody jsou možné v písemné formě po vzájemné dohodě
obou smluvních stran.
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