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Náhrady za služby a ceny služeb - ceník 

 
1. Čištění: 

a) Náhrady za čištění obilovin (vyjma kukuřice), luštěnin a olejnin jsou stanoveny za 1 t hmotnosti, zjištěné 
při převzetí, za každá započatá  3,0 % nečistot přesahující  stanovenou  základní hodnotu nečistot pro danou 
komoditu. 
b) Náhrady za čištění kukuřice jsou stanoveny za 1 t hmotnosti, zjištěné při převzetí, za každých započatých  
5,0 % nečistot přesahujících  stanovenou  základní hodnotu nečistot . 
 
Tabulka pro výpočet úhrad za čištění - příklad 

Potrav. obiloviny Obilviny, luštěniny Kukuřice Řepka, slunečnice 
Nečistoty % Úhrada Nečistoty % Úhrada Nečistoty % Úhrada Nečistoty % Úhrada 
od do Kč od do Kč Od do Kč od do Kč 
0 0,4 0 0 1,0 0 0 1,0 0 0 2,0 0 

0,5 3,4 100 1,1 4,0 100 1,1 6,0 100 2,1 5,0 100 
3,5 6,4 200 4,1 7,0 200 6,1 11,0 200 5,1 8,0 200 

         8,1 11,0 300 
 

2. Sušení: 
Náhrady za sušení obilovin, luštěnin a olejnin jsou stanoveny za 1 t hmotnosti, zjištěné při převzetí, za každé 
započaté 1,0 % vlhkosti přesahující  stanovenou  základní hodnotu vlhkosti pro danou komoditu. 
 

  Tabulka pro výpočet úhrad za sušení 1 t hmotnosti produktu ve vztahu ke zjištěné vlhkosti - příklad         
Obiloviny, luštěniny Kukuřice Len Řepka, slunečnice 

vlhkost % úhrada vlhkost % úhrada vlhkost % úhrada vlhkost % úhrada 
od do Kč od do Kč od do Kč od do Kč 
0 14,2 0 0 14,2 0 0 9,2 0 0 8,2 0 

14,3 15,2 150,-- 14,3 15,2 150,-- 9,3 10,2 150,-- 8,3 9,2 150,-- 
15,3 16,2 300,- 15,3 16,2 300,- 10,3 11,2 300,- 9,3 10,2 300,- 
16,3 17,2 450,- 16,3 17,2 450,- 11,3 12,2 450,- 10,3 11,2 450,- 

Atd. Atd. Atd. Atd. 
 

3. Skladování:  
V případě uskladnění zboží a skladování zboží se zpětným odběrem prodávajícím ve skladech Cerea, a.s. 
budou ukladateli/prodávajícímu účtovány tyto poplatky :  
 
Skladování:    60,- Kč/t /započatý měsíc / 
Manipulační poplatky: naskladnění 120,- Kč/t                              
                                    Vyskladnění 150,- Kč/t                                                              
 
 
Výše uvedené poplatky budou kupujícím ukladateli/prodávajícímu fakturovány následovně: 
a) Skladné u obilovin a olejnin ve výši 60,- Kč/tunu/měsíc, které se počítá jako součin měsíční sazby a 

průměrného měsíčního stavu zásob (zásoby k prvnímu + zásoby k poslednímu dni v měsíci děleno 
dvěma). Vypočtená částka skladného bude fakturována za každý měsíc. 

b) Manipulační poplatek za naskladnění u obilovin a olejnin 120,- Kč/tunu a vyskladnění obilovin a olejnin 
150,- Kč/t, bude fakturován měsíčně vždy po naskladnění a vyskladnění. 
Skladovací a manipulační poplatky budou splatné do 30 dnů od obdržení faktury prodávajícím od 
kupujícího. 

 
V případě, že prodávající bude požadovat vrácení dodaných komodit zpět a dodané zboží bude ošetřeno 
formou služeb, je kupující oprávněn kromě hmotnostní srážky za nečistoty, příměsi a vlhkost, provést další 
hmotnostní srážku na rozprach, otěr a únik do odpadu při čištění takto : 

Obiloviny 15 kg/t 
Řepka 12 kg/t 
Slunečnice 14 kg/t 
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Vrácené zboží bude druhově shodné, nikoliv totožné s původní dodávkou. 
 
Poplatky na skladování se fakturují následovně: 
a/ v případě, že se jedná o komodity přijaté na sklad na základě smlouvy na nákup komodit při případném 
vyskladnění dodavateli nebo 30.6. daného roku, pokud do té doby nedošlo k dohodě o nákupu komodit 
s firmou Cerea, a.s. 
b/ v případě, že se jedná o komodity převzaté na sklad na základě smlouvy o skladování – měsíčně 
 
Poplatky za naskladnění a vyskladnění se fakturují následovně: 
a/ v případě, že se jedná o komodity přijaté na sklad na základě smlouvy na nákup komodit při případném 
vyskladnění 
b/ v případě, že se jedná o komodity převzaté na sklad na základě smlouvy o skladování – bezprostředně po 
příjmu zboží se vyfakturuje naskladňovací poplatek a bezprostředně po vyskladnění zboží se vyfakturuje 
vyskladňovací poplatek 
 

4. Doprava:  
Náklady na přepravu zboží do místa převzetí hradí prodávající. Pokud dopravu zajistí kupující, prodávající 
zaplatí dopravné uvedené v samostatné smlouvě o dopravě zboží – cena za přepravu tuny zboží z jednotlivých 
míst dodavatele. 
 
Kupující si vyhrazuje právo jednostranně změnit ceny služeb uvedené v tomto článku zejména z důvodu 
podstatné změny nákladů na pořízení příslušných energií – zemní plyn a elektřina, spočívající zejména 
v navýšení cen energií na regulovaném trhu. Prodávající bude o takové změně informován prostřednictvím e-
mailu nebo písemně minimálně 15 dní před nabytím účinnosti zamýšlené změny cen služeb. 
 
 
Platné od 10.10.2022 

                                                                                         Ing. František Turek 
                                                  Předseda představenstva   
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