Specifické dodací a platební podmínky pro prodej krmiv a výkup komodit na krmný fond
ADW FEED, a.s. se sídlem Krahulov 76, PSČ 675 21, IČO 04176961, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně pod sp. zn. B 7326
I.
Výklad pojmů
1.1

Pojmy použité v těchto SOPKR mají tento význam
(a) VOPP znamená Všeobecné dodací a platební podmínky pro prodej zboží, komodit a pro poskytování služeb
společnostmi skupiny ADW.
(b) VOPN znamená Všeobecné dodací a platební podmínky pro nákup zboží a komodit společnostmi skupiny ADW.
(c) SOPKR znamená tyto Specifické dodací a platební podmínky pro prodej krmiv a výkup komodit na krmný fond
(d) společnosti ADW FEED, a.s.
(e) Smlouva je dohoda smluvních stran, jejíž nedílnou součástí jsou tyto SOPKR a VOPP, ve které jsou specifikovány
konkrétní údaje týkající se závazkového právního vztahu dále upraveného těmito SOPKR a VOPP.
(f) Společnost je společnost ADW FEED a.s., IČO04176961, a.s., se sídlem Krahulov 76, PSČ 675 21, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7326.
(g) Odběratel je právnická osoba, či fyzická osoba, podnikatel, která je definovaná ve Smlouvě jako strana, která se
zavazuje odebrat určité množství Krmiv od Společnosti. V případě, že Společnost a Odběratel uzavřou Smlouvu,
jejíž obsahem je též závazek Odběratele dodat Komoditu pro výrobu Krmiv, má Odběratel pro účely dodání
Komodity ve vztahu ke Společnosti postavení prodávajícího.
(h) Krmivem se pro účely těchto SOPKR rozumí výrobek, krmný komponent, doplňková látka, materiál nebo komodita
určená k výživě zvířat v množství, kvalitě a druhu určeném ve Smlouvě. Pro Krmivo používají VOPP obecné
označení Zboží.
(i)
Komodita je zboží – produkt zemědělské prvovýroby, které dodáváno Odběratelem Společnosti za účelem výroby
Krmiv, a to dle Smlouvy a těchto SOPKR.
(j)
Krmný fond je označení pro způsob obchodního vztahu mezi Společností a Odběratelem, jehož podstatou je
skutečnost, že Komodita je vykoupená Společností od Odběratele za předem smluvenou cenu a následně je
použita pro výrobu konkrétního typu Krmiva (krmná směs, vločka, TMR, müsli, ostatní). Prodejní cena Krmiv
vyrobených v rámci Krmného fondu zohledňuje cenu Komodity vykoupené v rámci Krmného fondu. Společnost
vede evidenci krmných fondů podle jednotlivých odběratelů, druhů komodit a určení pro jednotlivé typy krmiv.
Spotřeba komodity z Krmného fondu je prováděna na základě spotřeby komodity do jednotlivých odebíraných
výrobků včetně technologických ztrát spojených s výrobou.
(k) Kontrakt vzniká písemnou dohodou mezi Společností a Odběratelem, a to v případě, že zajišťuje komoditu pro
výrobu Krmiva Společnost, která ji přeprodává Odběrateli, a ten ji posléze opět prodá Společnosti za účelem
výroby Krmiva. Společnost se v dohodě zaváže dodat Krmivo v dohodnutém objemu a ceně Odběrateli. Od
okamžiku prodeje Komodity zpět Společnosti se vztah mezi Společností a Odběratelem řídí pravidly pro Krmný
fond.
(l)
Obchodní konzultant je pracovník Společností určený k jednání s Odběratelem.
(m) Oblastní manažer je pracovník Společnosti, který je nadřízeným pracovníkem Obchodního konzultanta.
(n) Ceník znamená aktuální ceník uveřejněný v Provozovně Společnosti, ve kterém jsou uvedeny výkupní a prodejní
ceny Krmiv a jiných Komodit, které mohou být odebírány a dodávány dle těchto SOPKR.
(o) Objednávkou je návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany Odběratele učiněný kteroukoliv z forem
předpokládaných v těchto SOPKR nebo VOPP. Pokud to vyplývá z okolností, rozumí se Objednávkou i objednání
dílčího plnění v rámci již uzavřené Smlouvy. Pro takový případ se použijí ustanovení týkající se Objednávky
přiměřeně.
(p) Potvrzením objednávky je potvrzení akceptace objednávky s uvedením podstatných náležitostí sjednaného
obchodu s tím, že v potvrzení bude uvedena specifikace Krmiva (druh), jeho množství, cena, způsob balení, termín
dodání, podmínky dodání a místo dodání.
(q) Forma Objednávky či Potvrzení Objednávky se zvyšuje následovně; konkludentní, ústní, písemná ve formě
emailové komunikace, písemná ve formě faxové komunikace, písemná ve formě listiny doručené druhé straně,
písemná s notářsky ověřenými podpisy, písemná ve formě notářského zápisu.
(r) Zástavou se rozumí majetek označený ve Smlouvě jako majetek označený ve Smlouvě jako majetek, který má
sloužit k zajištění pohledávek Společnosti ze Smlouvy ve formě zřízení zástavního práva k němu.
(s) Předávacím protokolem se rozumí jakékoliv potvrzení Odběratele o převzetí Krmiv od Společnosti.
(t) Provozovnou Společnosti je její provozovna na adrese Krahulov 76, obec Krahulov.
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(u)

(v)
(w)
(x)
(y)
(z)
(aa)

(bb)
(cc)

(dd)
(ee)
(ff)

Pokyny ke skladování Krmiv se rozumí návod na skladování Krmiv předaný Společností Odběrateli, případně
umístěný na obalu Krmiv, či jakýkoliv jiný pokyn nacházející se na Krmivu či předaný Odběrateli
Společností. V případě, že není takových pokynů, pak se Pokyny ke skladování Krmiv rozumí platné právní normy,
zejména evropská norma IPPC (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES) a zákon č. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci.
Hospodářským rokem se rozumí období od 1. 7. do 30. 6. následujícího roku.
Pracovním dnem je kterýkoliv den od pondělí do pátku, který není státním svátkem či dnem pracovního volna
v České republice.
INCOTERMS jsou pravidla Mezinárodní obchodní komory pro mezinárodní dodávku zboží 2010.
Občanský zákoník je český zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
SEČ je středoevropský čas používaný v České republice.
Standard kvality je předpis Společnosti, ve kterém je uvedeno, jaké kvalitativní požadavky musí splňovat
Komodity vykupované Společností, zejména z hlediska jakosti vykupované Komodity, její vlhkosti, zrnitosti,
příměsí, absence cizorodých látek apod.
Předávacím protokolem se rozumí jakékoliv potvrzení Odběratele o převzetí Krmiv, zejména podpis potvrzení
CMR nebo dodacího listu.
Cizí zásobou se rozumí Komodita dodaná Odběratelem do provozovny Společnosti, která není dosud vykoupena,
ale je uskladněna v prostorách Společnosti. Vlastníkem Cizí zásoby je až do vykoupení Odběratel. Nedojde-li
k vykoupení Komodity, má Společnost právo požadovat úhradu nákladů za skladování a manipulaci s Komoditou.
Specifikace surovin je dokument, ve kterém jsou komplexně upraveny parametry výkupu komodit společnostmi
skupiny ADW.
Závozový den je den v týdnu určený Společností k závozu Krmiva pro danou oblast České republiky. Závozový den
sdělí na vyžádání Odběrateli Obchodní konzultant nebo zákaznický servis Společnosti.
Kontrolní vzorek krmiva je vzorek odebraný z expedované šarže krmiva při nakládce dle interních předpisů
Společnosti.
II.
Obecná ustanovení

2.1

2.2

Tyto SOPKR jsou vedle VOPP nedílnou součástí Smlouvy a vztahují se na veškeré prodeje Krmiv Společnosti Odběrateli.
Převzetí těchto SOPKR a souhlas s nimi stvrzuje Odběratel uzavřením Smlouvy, případně také podpisem těchto SOPKR.
Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, mají výrazy použité ve Smlouvě význam, uvedený ve SOPKR a VOPP.
V případě rozporu mezi Smlouvou a SOPKR rozhoduje to, co je uvedeno ve Smlouvě. Ustanovení uvedené ve SOPKR má
přednost před ustanovením uvedeným ve VOPP.
Na vztahy upravené mezi Společností a Odběratelem Smlouvou, VOPP a SOPKR se bez písemného souhlasu Společnosti
neuplatní žádné jiné obchodní či jiné podmínky, obecné obchodní zvyklosti či zvyklosti mezi Společností a Odběratelem,
není-li ve Smlouvě, těchto SOPKR či VOPP uvedeno jinak. SOPKR a VOPP se použijí i na vztahy vyplývající z dalších
obchodních závazkových vztahů mezi Společností a Odběratelem, a to bez ohledu na skutečnost, zda již budou další
vztahy sjednány písemně či jinou formou.
III.
Cena

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

Cena Krmiv se řídí aktuálním Ceníkem. V případě pochybností platí, že cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty a
v korunách českých (Kč). Není-li výše Ceny uvedena ve Smlouvě (nebo Ceníku), nebo není-li ve Smlouvě (nebo Ceníku)
stanoven způsob jejího výpočtu, pak platí výše Ceny mezi Smluvními stranami obvyklá a nelze-li ani takto dospět k výši
Ceny či způsobu výpočtu Ceny, pak cena obvyklá na trhu s daným Krmivem.
Jakákoliv odchylka od ceny uvedené v Ceníku musí být potvrzena v emailové komunikaci nebo jiné písemné formě na
listině podepsané osobou oprávněnou jednat za Společnost.
Společnost je oprávněna kdykoliv provést změnu Ceníku. Dodávka Krmiv uskutečněná po úpravě Ceníku a jejím
uveřejnění v Provozovně Společnosti, resp. po zaslání aktuálního Ceníku e-mailem, se považuje za uskutečněnou podle
nového Ceníku akceptovaného Odběratelem.
Splatnost faktur vystavených za odebrané Krmivo je 30 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, není-li ve Smlouvě
nebo na faktuře uvedeno jinak. V případě prodlení Odběratele s úhradou faktury je Společnost oprávněna požadovat
po Odběrateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení. Úročení úroků se povoluje.
Odběratel se stane vlastníkem Krmiv teprve poté, co dojde k úplné úhradě kupní ceny Krmiv, do té doby zůstává
vlastníkem Krmiv Společnost.
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3.6

3.7
3.8

V případě prodlení Odběratele s jakoukoliv platbou po splatnosti je Společnost oprávněna ihned přerušit dodávky Krmiv
až do doby úplné úhrady všech závazků Odběratele, a to bez jakéhokoliv nároku Odběratele na náhradu škody, která by
mohla přerušením dodávky Krmiv Odběrateli vzniknout.
Odběratel není oprávněn jednostranně započítávat jakékoliv pohledávky vůči pohledávkám Společnosti ze Smlouvy.
Společnost je oprávněna jednostranně započítat jakékoliv své splatné pohledávky proti jakýmkoliv pohledávkám
Odběratele.
IV.
Zástavní právo

4.1

Zřízení a realizace zástavního práva ve prospěch Společnosti k zajištění úhrady splatných i budoucích pohledávek ze
Smlouvy se řídí obecnými ustanoveními uvedenými ve VOPP.
V.
Dodání Krmiv Odběrateli – obecná ustanovení

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7

5.8

5.9
5.10

5.11

5.12
5.13
5.14

Společnost se zavazuje dodat Odběrateli Krmivo specifikované ve Smlouvě a Odběratel se zavazuje za toto Krmivo
uhradit cenu specifikovanou v bodu III. SOPKR.
Krmivo je nutné objednávat minimálně 5 Pracovních dní před datem požadovaného dodání. Výjimkou jsou volně ložené
krmné směsi, které je nutné objednat nejpozději do čtvrtka do 11. hodiny, aby bylo možné uskutečnit dodávku
v následujícím týdnu. Termín požadované dodávky musí respektovat Závozové dny pro danou oblast.
Společnost dodá Odběrateli Krmivo způsobem, v termínu a v místě dohodnutém ve Smlouvě. Není-li ve Smlouvě
dohodnut způsob, termín a místo dodání Krmiv, považuje se za způsob dodání Krmiv jejich připravenost k vyzvednutí
v Provozovně Společnosti, termínem je 30 dní od akceptace Objednávky.
V případě, že bude dohodnuta dodávka Krmiv na místo určené Odběratelem, a není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, nese
náklady na dopravu Krmiv Společnost. V případě dodávky Krmiv mimo Českou republiku se dodávka Krmiv bude řídit
pravidly INCOTERMS. Platí-li dopravu Odběratel, řídí se cena dopravy Ceníkem, jinak se jedná o cenu obvyklou.
Odběratel bere na vědomí, že se objem dodaného volně loženého Krmiva může z důvodu přesnosti nakládky lišit od
objemu skutečně dodaného Krmiva o ± 0,5 tuny.
V případě dodávky Krmiv na místo určené Odběratelem je Odběratel vždy povinen tuto dodávku převzít a při převzetí
zkontrolovat, zda je Krmivo dodáno v dohodnutém množství a jakosti, druh Krmiva a podepsat o tomto převzetí
Předávací protokol. Pokud je mezi Společností a Odběratelem dohodnut způsob dodání i mimo pracovní dobu
Odběratele, považuje se za okamžik převzetí Krmiv 10 hodin následujícího dne.
V případě, že Odběratel odmítne Krmivo převzít či je nevyzvedne v Provozovně Společnosti v termínu dodání, uskladní
je Společnost na náklady Odběratele v Provozovně Společnosti či externím skladu. Odběratel bere na vědomí, že pokud
odmítne Krmivo převzít či je nevyzvedne v Provozovně Společnosti v termínu dodání je povinen Společnosti uhradit
vícenáklady spojené s přepravou a uskladněním Krmiva.
V případě, že si Odběratel nevyzvedne Krmivo v Provozovně Společnosti či externím skladu do 24 hodin od dohodnuté
doby dodání či uskladnění v případě odmítnutí převzetí Krmiva, je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit a Krmivo
prodat třetí osobě, případně Krmivo použít na výrobu jiného Krmiva. To nezprošťuje Odběratele povinnosti uhradit
Cenu Krmiv v plné výši.
Ustanovení bodu 5.6 a 5.7 se nepoužijí v případě, že Odběratel odmítne Krmivo převzít či si je nevyzvedne v Provozovně
Společnosti z důvodu reklamace, která bude shledána jako oprávněná.
V případě, že si dopravu Krmiva zajišťuje Odběratel, je povinen též zajistit, aby při nakládce volně ložených Krmiv (směsi,
vločky, TMR) řidič vozidla vyzvedl u pracovníka Společnosti vypravujícího zásilku Krmiv 3 ks vážních lístků s etiketou
výrobku (Krmiva) s tím, že jeden vážní lístek odevzdá řidič v Provozovně Společnosti na vrátnici, jeden si ponechá pro
potřeby společnosti zajišťující přepravu Krmiva a jeden vážní lístek předá řidič vozidla Odběrateli.
V případě, že si dopravu Krmiva zajišťuje Odběratel, je povinen Odběratel řidiče vozidla upozornit, že při nakládce
pytlovaného nebo bagovaného Krmiva obdrží u pracovníka Společnosti vypravujícího zásilku Krmiv 4 ks dodacích listů.
Odběratel je dále povinen v této souvislosti řidiče vozidla upozornit, že jeden dodací list si ponechá pracovník
Společnosti vypravující zásilku Krmiv, jeden dodací list řidič vozidla odevzdá v Provozovně Společnosti na vrátnici, jeden
si ponechá pro potřeby společnosti zajišťující přepravu Krmiva a jeden dodací list předá řidič vozidla Odběrateli.
V případě, že si dopravu Krmiva zajišťuje Odběratel platí, že se Odběratel i Dodavatel řídí platnou legislativou a v případě
potřeby systémovými požadavky standardů GMP+B4.
V případě požadavků Odběratele na zasílání Kontrolního vzorku krmiva, je tento požadavek třeba uplatnit jako součást
objednávky Krmiva.
S nevratnými obaly je Odběratel povinen nakládat v souladu s předpisy příslušného státu. Pokud je Krmivo v obalech na
paletách zajištěno přepravní folií proti jeho sesunu z palety, je Odběratel povinen bezprostředně po převzetí Krmiva
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tuto folii z obalů odstranit. Společnost neručí za škody vzniklé případným zapařením a znehodnocením Krmiva v obalech
uzavřených pod přepravní fólií, pokud Odběratel neprovede její odstranění bezprostředně po převzetí Krmiva.
VI.
Dodání Komodit pro výrobu Krmiv Odběratelem, proces zpracování dodaných Komodit a
jejich uskladnění; Krmný fond a Kontrakt
6.1

6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

V případě, kdy dle Smlouvy a těchto SOPKR Společnost vyrábí Krmivo z Komodit, které má dodat Odběratel, zavazuje se
Odběratel dodat Společnosti příslušné Komodity k výrobě Krmiva a zaplatit Cenu za dodané Krmivo a Společnost se
zavazuje od Odběratele vykoupit Komoditu k výrobě Krmiva za smluvenou cenu a Odběrateli Krmivo dodat, to vše za
podmínek stanovených Smlouvou a těmito SOPKR.
Na proces dodání Komodit určených pro výrobu Krmiv se přiměřeně použijí ustanovení VOPN. Odběratel bere na
vědomí, že se se zněním VOPN může seznámit na webových stránkách www.adw.cz.
Pro potřeby evidence provádění dodávek Komodit určených k výrobě Krmiv Odběratelem, uskladnění těchto Komodit,
jejich výkupu, zpracování a zpětného dodání v podobě Krmiva, zřizuje Společnost každému Odběrateli pro každou
dodávanou Komoditu Krmný fond. V rámci Krmného fondu jsou evidovány tyto parametry: Odběratel; Druh komodity;
Objem; cena Kč/t; typ výrobků; pro který je krmný fond určen (krmná směs, vločka, TMR, müsli, ostatní), hospodářský
rok, pro který je Krmný fond určen. Společnost průběžně provádí kontrolu stavu Krmného fondu a zasílá Odběrateli stav
Krmného fondu k odsouhlasení.
V případě, že zajišťuje komoditu pro výrobu Krmiva Společnost, která ji přeprodává Odběrateli, a ten ji posléze opět
prodá Společnosti za účelem výroby Krmiva, probíhá uvedený proces formou tzv. Kontraktu. Od okamžiku prodeje
Komodity zpět Společnosti se vztah mezi Společností a Odběratelem řídí pravidly pro Krmný fond.
Odběratel je po konzultaci s Obchodním konzultantem Společnosti (nebo s Oblastním manažerem) povinen pro účely
nastavení parametrů Krmného fondu sdělit Společnosti v dostatečném předstihu druh Komodity, objem Komodity a
cenu Komodity, kterou bude dodávat následující hospodářský rok.
Každé Komoditě specifikované Odběratelem dle bodu 6.4 těchto SOPKR přidělí Společnost pro účely její evidence
v Krmném fondu unikátní číslo (tzv. zakázku). V rámci takto definované zakázky jsou v rámci Krmného fondu evidovány
zejména tyto informace: druh Komodity; objem Komodity; druh Krmiva, které má být dle pokynů Odběratele z Komodity
vyrobeno.
Dodávky určitého druhu Komodity určené pro výrobu Krmiv, které uskuteční Odběratel, probíhají na základě
samostatné Smlouvy, ve které je definován typ Krmiva (krmná směs, vločka, müsli, TMR, ostatní), pro jehož výrobu má
být Komodita Společností použita.
Vlastnictví ke Komoditě dodané za účelem výroby Krmiv, u níž dodávka podléhá evidenci v Krmném fondu, přechází
okamžikem předání Komodity v Provozovně Společnosti na Společnost, ledaže by se Odběratel a Společnost domluvili
jinak.
Pokud Odběratel v rámci jedné zakázky evidované v Krmném fondu odebere od Společnosti více Krmiv, než dostačují
jeho aktuální dodávky Komodity Společnosti, Společnost vyzve Odběratele, aby neprodleně doplnil chybějící objem
Komodity. Pro případ, že by tak Odběratel v poskytnuté lhůtě neučinil, je Společnost oprávněna pro výrobu Krmiva
použít jiné Komodity stejného druhu, než jaké má nebo měl k výrobě Krmiva dodat Odběratel.
Pokud Společnost použije k výrobě Krmiva Komodity nad rámec objemu, který má dodat Odběratel v rámci zakázky
evidované v Krmné fondu, je Odběratel povinen uhradit Cenu Krmiva včetně nákladů na nákup Komodity použité na
výrobu Krmiva, a to ve výši stanovené Společností na základě aktuální tržní ceny.
Smlouva sjednaná dle bodu 6.6 těchto SOPKR se uzavírá na období do vyčerpání Krmného fondu, že Odběratel v tomto
období nedodá Komoditu v objemu, který je uveden ve Smlouvě, ztrácí nárok na dodávku Krmiv, pro které byl Krmný
fond nebo Kontrakt určen v ceně, která byla kalkulována s ohledem na naplněnou dodávku Komodity v režimu Krmného
fondu nebo Kontraktu. Pokud byla dodávka Krmiv již zahájena, použije se ustanovení v bodu 6.10. těchto SOPKR.
Odběratel, který Komoditu určenou pro výrobu Krmiv dodává, se zavazuje, že vyvine maximální úsilí a poskytne
Společnosti součinnost k tomu, aby v případě, že bude Společností vyzván, byl vždy k 30.6. daného roku minimalizován
rozdíl mezi objemem dodané Komodity, určené pro výrobu Krmiva a odebraným množstvím Krmiva Odběratelem, které
bylo z Komodity vyrobeno.
Odběratel se zavazuje dodat Komoditu v předepsané kvalitě, která je stanovena dle platných parametrů výkupu
komodit společnostmi skupiny ADW v dokumentu Specifikace surovin. Odběratel prohlašuje, že měl možnost se
s dokumentem Specifikace surovin seznámit.
Kvalitu Komodity prověří Společnost tak, že bude za přítomnosti zástupce Odběratele odebrán z dodané Komodity
vzorek, který bude prověřen za přítomnosti zástupce Odběratele ve vlastních laboratořích Společnosti. V případě
nepřítomnosti zástupce Odběratele při odběru vzorků nebo provádění jejich rozboru bude pro zjištění jakosti i započtení
dodávky na plnění Smlouvy rozhodný vzorek odebraný Společností a jí provedený rozbor.
Obsah příměsí a nečistot v dodávané Komoditě se posuzuje dle platných parametrů výkupu komodit společnostmi
skupiny ADW uvedených dokumentu Specifikace surovin.
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6.16 V případě, že dodávaná Komodita neodpovídá předepsané kvalitě, která je stanovena dle platných parametrů výkupu
komodit společnostmi skupiny ADW v dokumentu Specifikace surovin, souhlasí Odběratel s technologickou úpravou
(sušení, čištění) dodávaného Komodity na hodnoty stanovené dle platných parametrů výkupu komodit společnostmi
skupiny ADW v dokumentu Specifikace surovin s tím, že technologickou úpravu Komodity provede na náklady
Odběratele Společnost.
6.17 Odběratel prohlašuje, že Komodity dodávané Společnosti za účelem výroby Krmiv, jsou ošetřovány pouze přípravky,
které jsou uváděny na trh a do oběhu v souladu i) se zákonem č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, ii) se zákonem č.
156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o
agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů o maximálních limitech
reziduí pesticidů v některých produktech (Nařízení EP a R č. 396/2005 včetně změn).
6.18 Odběratel prohlašuje, že Komodita, kterou dodává Společnosti za účelem výroby Krmiv, je geneticky nemodifikovaná
(NON GMO). Tuto skutečnost je Odběratel povinen prokázat Společnosti příslušným certifikátem.
6.19 V případě, že Odběratel dodá bez vědomí Společnosti Komoditu geneticky modifikovanou nebo v případě, že dodá
Komoditu kontaminovanou geneticky modifikovanými nečistotami, je Odběratel povinen zaplatit Společnosti smluvní
pokutu ve výši 200.000,- Kč. Tím nezaniká Společnosti právo na náhradu vzniklé škody, a to včetně případné náhrady
ušlého zisku.
6.20 V případě, že laboratoř Společnosti označí Komoditu dodanou Odběratelem jako nevyhovující, je Odběratel povinen
všechnu takto označenou Komoditu odvézt z Provozovny Společnosti na své vlastní náklady. V případě, že by odvoz
nevyhovující Komodity realizovala Společnost, je Odběratel povinen Společnosti nahradit veškeré náklady, které by jí
v této souvislosti vznikly.
6.21 Odběratel bere na vědomí, že v případě, že provedl dodávku Komodity, kterou označí laboratoř Společnosti jako
nevyhovující nebo jde o dodanou Komoditu nevyhovující z hlediska požadavků uvedených v čl. 6.13 těchto SOPKR, může
takto označenou dodávku Komodity nabídnout Společnosti k odběru pro účely zpracování Komodity v bioplynové
stanici. Pokud se Odběratel a Společnost domluví na ceně za takový odběr, nebude Společnost po Odběrateli požadovat
náklady na odvoz Komodity z Provozovny Společnosti, pokud byla Komodita do provozovny Společnosti dovezena na
náklad Společnosti.
6.22 Odběratel akceptuje, že v případě neplnění sjednaných objemů odběrů Krmiva dle Smlouvy nebo v případě, kdy na
skladě zůstává déle jak dva měsíce bez pohybu zásoba Krmného fondu, bude Odběrateli Společností účtován poplatek
za uskladnění Komodity dodané pro účely výroby Krmiv, a to dle Ceníku.
6.23 Odběratel bere na vědomí, že při výrobě Krmiva vznikají technologické ztráty. Odběratel proto souhlasí s tím, že takto
vzniklé technologické ztráty budou vždy promítnuty do celkového přehledu spotřeby Komodity užité pro výrobu Krmiva.
Tabulka upravující výši technologických ztrát je součástí těchto SOPKR.
6.24 Odběratel může provést dodávku Komodity určené pro výrobu Krmiva (její návoz do Provozovny Společnosti) pouze po
domluvě s příslušným Obchodním konzultantem Společnosti nebo Oblastním manažerem Společnosti.
6.25 Odběratel bere na vědomí, že dodaná Komodita určená pro výrobu Krmiv bude Společností zpracována vždy v celém
objemu dodaného množství a nelze proto dodanou Komoditu (nebo její část) vracet Odběrateli zpět, ledaže by se
Společnost a Odběratel dohodli jinak, nebo by se jednalo o Komoditu, u níž ještě nedošlo k jejímu vykoupení Společností
(viz bod 6.31) nebo o Komoditu, která je (následně) označena laboratoří Společnosti jako závadná, a nebo jde-li o
Komoditu, která nesplňuje požadavky stanovené v bodu 6.13 těchto SOPKR.
6.26 Společnost si vyhrazuje právo Komoditu od Odběratele nevykoupit, a to zejména v případě, že by Odběratel navezl do
Provozovny Společnosti Komoditu v množství, které by převyšovalo faktické nebo i plánované odběry Krmiva
Odběratelem, které má být dle Smlouvy a stavu Krmného fondu z Komodity vyrobeno v daném hospodářském roce.
V případě, že Společnost Komoditu od Odběratele nevykoupí, je Odběratel povinen již navezené nevykoupené množství
Komodity odvést na své náklady a uhradit Společnosti poplatek za skladování Komodity dle Ceníku.
6.27 Při návozu Komodity do Provozovny Společnosti a při provádění dodávek Krmiv vyrobených z Komodit zpět Odběrateli
si Odběratel a Společnost poskytují maximální součinnost, zejména se snaží efektivně vytěžovat vozidla, která při
přepravě využívají. Pokud má Odběratel v úmyslu navézt do Provozovny společnosti více Komodity, než by odpovídalo
zpětnému vytížení vozidel při dodávkách Krmiv, je povinen provést dopravu na svůj náklad.
6.28 V případě, že dopravu Komodity zajišťuje Odběratel, je povinen zajistit, aby jím zvolený dopravce splňoval podmínky
režimu certifikátu GMP+ B4 a byl připraven doložit čistotu ložné plochy záznamem. Dopravce musí být rovněž připraven
doložit, co vezlo vozidlo v předchozích třech nákladech.
6.29 V případě, že se Odběratel dostane do prodlení s úhradou jakékoliv faktury vystavené Společností, má Společnost právo
provést výkup uskladněných Komodit dodaných Odběratelem pro výrobu Krmiv, a to za aktuální cenu stanovenou
Společností. Vykoupením Komodity dle předchozí věty přechází vlastnické právo ke Komoditě na Společnost (pokud již
nepřešlo na Společnost okamžikem dodání Komodity na Provozovnu Společnosti) a Odběrateli zároveň zaniká nárok
vůči Společnosti na provedení dodávek Krmiv, která měla být z vykoupené Komodity vyrobena. Pokud by vznikly
realizací výkupu Komodity dle tohoto bodu SOPKR jakékoliv vzájemné pohledávky mezi Objednatelem a Společností,
lze provést jejich zápočet i před jejich splatností.
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6.30 Společnost se zavazuje použít výkupní cenu Komodity dodané pro účely výroby Krmiva jako nákladovou cenu vstupu do
výroby Krmiva, pro které je Komodita určena.
6.31 Společnost se zavazuje průběžně vykupovat Komodity na Krmný fond v objemu dvouměsíční spotřeby Komodity na
výrobu Krmiv pro Odběratele. Pokud bude návoz Komodity větší než potřeba pro výrobu na dva měsíce, bude
přebytečná zásoba uskladněna ve skladech Společnosti na tzv. Cizí zásobu. Navýšení návozu Komodity nad dvou měsíční
spotřebu do výroby podléhá předchozímu souhlasu ředitele Společnosti.
VII.
Odpovědnost za vady
7.1

Odpovědnost za vady se řídí obecnými ustanoveními uvedenými ve VOPP.
VIII.
Způsoby ukončení Smlouvy

8.1

Způsoby ukončení Smlouvy se řídí obecnými ustanoveními ve VOPP.
IX.
Odpovědnost za škodu a Vyšší moc

9.1

Odpovědnost za škodu se řídí obecnými ustanovení ve VOPP.
X.
Závěrečná ustanovení

10.1 Společnost je oprávněna provést změny SOPKR, přičemž je povinna takovou změnu oznámit Odběrateli formou
zveřejnění nových SOPKR na webových stránkách www.adw.cz a to nejpozději 14 dní před nabytím jejich účinnosti.
Změnu SOPKR je Odběratel oprávněn odmítnout, a to ve lhůtě 1 měsíce od nabytí účinnosti nových SOPKR. Pokud
Odběratel v uvedené lhůtě nové SOPKR neodmítne, jsou vůči němu nové SOPKR účinné ve změněné formě od okamžiku
účinnosti změny určené Společností.
9.1 Odběratel se zavazuje dodržovat mlčenlivost ohledně veškerých podmínek obchodů sjednaných se Společností,
zejména pokud jde o cenu a další okolnosti.
9.2 Všechny spory vznikající ze Smlouvy uzavřené mezi Společností a Odběratelem dle těchto SOPKR a v souvislosti s ní
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
9.3 Odběratel se zavazuje, že v případě, pokud jakýkoliv orgán veřejné moci, který je k tomu oprávněn zjistí neplatnost,
neúčinnost či nevymahatelnost Smlouvy, VOP či SOPKR, uzavře Odběratel se Společností novou smlouvu se stejným
předmětem, která bude co do nejvyšší možné míry reflektovat znění Smlouvy, VOP či s SOPKR a bude platná, účinná a
vymahatelná. Půjde-li o neplatnost pouze částečnou, uzavře Odběratel dodatek ke Smlouvě tak, aby byla Smlouva po
uzavření dodatku platná.
9.4 Smlouva, Potvrzení o prodeji a tyto SOPKR se řídí českým právním řádem.
9.5 Platnost těchto SOPKR je od 1. 7. 2020.
Tabulka upravující výši technologických ztrát
Výrobní technologické ztráty od 1. 7. 2020:
Výrobek

Materiál

Technologické ztráty celkem

krmná směs, TMR, müsli

všechny materiály

0,70%

vločka

kukuřice

1,25%

vločka

hrách

2,00%

vločka

pšenice

1,00%

vločka

ječmen

1,00%

vločka

sója bob

3,00%

vločka

bob

1,00%

vločka

tritikále

1,00%
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