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Obchodní podmínky pro nákup zboží ze sklizně 2023 

vydané v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., 
(dále jen  „Obchodní podmínky“) 

 
1. Podmínky dodávky zboží 

 
Jakostní a hmotnostní přejímka bude prováděna u kupujícího v místě dodání. Prodávající dodá kupujícímu 
zboží a kupující jej převezme na příjmových místech Cerea, a.s. Při nákupu po převzetí zboží přechází na 
kupujícího vlastnictví ke zboží. Při skladování bude zboží vedeno jako cizí zásoby a bude vlastnictvím 
prodávajícího do doby prodeje kupujícímu. Kupující odpovídá za skladované zásoby, jejich množství a jakost. 
Kupující odebere ke své analýze vzorky z dodávky ještě před vykládkou. V případě zjištění vadného plnění 
okamžitě vyrozumí prodávajícího a toto zboží nezačne vykládat dříve, než se dořeší reklamace. Prodávající 
neprodleně zajistí řešení reklamace. V případě, že reklamace bude ze strany kupujícího oprávněná, uhradí 
prodávající případné náklady manipulace se zbožím. 
Nesplní-li dodané zboží jakostní parametry (pšenice potravinářská, žito potravinářské a ječmen sladovnický), 
může být po dohodě obou smluvních stran nakoupeno jako obilí krmné za cenu na trhu obvyklou. 
Pokud budou dodávky zboží realizovány ve dnech pracovního klidu a po pracovní době, musí tuto skutečnost 
prodávající dohodnout předem s příslušným vedoucím VNS. 
 
U veškerých dodávek je prodávající povinen deklarovat odrůdu. Pro potravinářské účely budou výhradně 
vykupovány odrůdy zapsané ve Státní odrůdové knize zařazené v pekařské jakosti  E, A a B.  Kupující má 
právo požadovat na prodávajícím doložení pravosti deklarace dodávaných odrůd. 
 
Prodávající prohlašuje, že dodržuje podmínky: 

− správné zemědělské praxe a požadavků na udržitelnost biomasy v podmínkách ČR (např. ISCC EU) dle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 (RED II) , plněním standardu dobrého 
zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Prodávající je povinen vést evidenci a archivovat 
prohlášení o udržitelnosti. Na vyžádání se zavazuje tato prohlášení předložit a doložit dohledatelnosti 
produktu a podmínky jeho výroby. 

− Evropského kodexu správné hygienické praxe pro sběr, skladování, obchodování a přepravu s obilím, 
olejninami, luštěninami, krmivy rostlinného původu a produkty z nich (COCERAL)  

− zachování zajištění bezpečnosti potravin krmiv celém krmivářském řetězci při dodržení pravidel správní 
výrobní a hygienické praxe včetně požadavků na dopravu, např. standard GMP+FSA či vzájemně 
kompatibilní systém.  

Prodávající prohlašuje, že je jeho provoz řádně zaregistrován u příslušného ÚKZÚZ v souladu s požadavky 
vyplývajícími z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, kterým se stanoví požadavky na 
hygienu krmiv. 
Prodávající prohlašuje,  že dodávané produkty jsou NON GMO (ve smyslu Nařízení EP a R č. 1829/2003 o 
geneticky modifikovaných potravinách a krmivech). 
 

2. Jakostní  podmínky 

Jakostní podmínky pro dodávané obiloviny, luštěniny a olejniny jsou uvedeny v příloze č. 1  těchto Obchodních 
podmínek. 
Veškeré nakupované zboží nesmí překročit  přípustné  množství  cizorodých a zakázaných látek stanovených 
v níže uvedených předpisech: 
Cizorodé látky: 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2002/32/ES, ve znění pozdějších právních předpisů  

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v 
potravinách a  krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice 
Rady 91/414/EHS, ve znění pozdějších právních předpisů 

• Nařízení komise 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek 
v potravinách, v platném znění 

• Vyhláška č. 299/ 2012 Sb., o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách. 
 

Zakázané látky: 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu 
krmiv. 
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Nákup nestandardního zboží: 
Nestandardní zboží - zboží napadené škůdci, zaplísněné, obsahující cizí pachy, nevyhovující podmínkám 
uvedených v ČSN 461200-1, ČSN 461100-1, ČSN 461300-1, ČSN 462300-1 není kupující povinen převzít.  

Při překročení maximálního limitu DON 1750 µg/kg je kupující oprávněn zboží nepřijmout. 

Pokud nebude zboží odpovídat dohodnutým hodnotám jakostních parametrů,  může být nakoupeno po dohodě 
jako nestandardní. 
 
3. Prověření hmotnosti a jakosti dodávaného zboží 
 
Prověření hmotnosti dodávaného zboží bude provedeno ihned při převzetí zboží na mostní váze kupujícího. 
 
Prověření jakosti dodávaného zboží  bude prováděno na příjmových místech kupujícího a to dle: 
ČSN EN ISO 24333  Obiloviny a výrobky z obilovin - Vzorkování 
ČSN EN ISO 542  Olejnatá semena – Odběr vzorků 
ČSN 461011  Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin 
 
Základní hodnoty jakosti, maximální a minimální hodnoty dodatelnosti, jsou uvedeny v příloze č.1  těchto 
Obchodních  podmínek. 
Rozbor skládaného vzorku bude prováděn vždy následující den po ukončení dodávky ze dne předcházejícího. 
Zástupce prodávajícího má právo dostavit se do 24 hodin po ukončení rozboru do místa realizace dodávky 
k odsouhlasení rozboru. V případě, že se nedostaví, platí , že souhlasí s rozborem kupujícího. V případě sporu 
o jakost bude rozhodující výsledek rozboru ÚKZÚZ. 
 
Za informativní rozbory zboží provedené jako služba (partií rostlinných produktů, které nejsou předmětem 
kupní smlouvy, resp. nebudou po dohodě nakoupeny), bude zákazníkovi účtován poplatek dle ceníku  Cerea, 
a.s.  
 
4. Cenové a hmotnostní přepočty 
 
Neodpovídá-li jakost obilovin, luštěnin a olejnin při dodávkách základním hodnotám jakosti, provádí se 
hmotnostní a cenové přepočty, a to na základě rozborů skládaných vzorků a jejich odchylky od základních 
hodnot  (viz. příloha č.1 těchto Obchodních podmínek). 
 
Hmotnostní srážky (dle PN 272/99 včetně Z1) 
a) za každé započaté vyšší 0,5 % vlhkosti, srážka 0,6% ze skutečné hmotnosti u luštěnin, olejnin a  
    obilovin včetně kukuřice, přičemž ke zlomkům do 0,2% včetně se nepřihlíží, zlomky 0,3 % až 0,7 % včetně 
se zaokrouhlují na 0,5 % a zlomky 0,8 % a výše se zaokrouhlují na celé jedno procento. 
 
Tabulka přepočtu vlhkosti pro hmotnostní srážky - příklad  

 Zjištěná vlhkost %          vlhkost pro přepočet % 

Obiloviny, luštěniny 14,0 - 14,2 14,0 

 14,3 - 14,7 14,5 

 14,8 - 15,2 15,0 

 15,3 - 15,7 15,5 

 Atd. Atd. 

Olejniny 8,0 - 8,2 8,0 

 8,3 - 8,7 8,5 

 8,8 - 9,2 9,0 

 9,3 - 9,7 9,5 

 Atd. Atd. 
Pod uvedené hodnoty se hmotnostní přepočty neprovádějí. 

 
b)  za každé započaté 1,0 % příměsí celkem/obsahu porostlých a poškozených semen/mechanicky a 
biologicky poškozených semen překračující základní hodnotu, srážka 1,0 % z hmotnosti přepočtené na 
základní vlhkost a základní hodnotu nečistot. 
c)  za každé započaté 1,0 % nečistot celkem překračující základní hodnotu, srážka 1,0 % z hmotnosti 
přepočtené na základní vlhkost 
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d)  za každé započaté 1,0 % obsahu svízele překračující základní hodnotu, srážka 1,0 % z hmotnosti 
přepočtené na základní vlhkost 
 
e)  u sladovnických ječmenů za každé započaté 1,0 % celkového odpadu překrařující základní hodnotu, 
srážka 1,0 % z hmotnosti přepočtené na základní vlhkost. 
 
Cenové srážky: 
a) za každé 0,1 % tuku pod hodnotu  40% u semene řepky a  pod hodnotu 43 %  u semene slunečnice,  se 
provede srážka 30,- Kč/t z kupní ceny.  
 
5. Náhrady za služby a ceny služeb 
 
Náhrady za služby a ceny služeb za čištění, sušení, skladování a dopravu jsou stanoveny v samostatném 
ceníku, který je aktualizován vždy k 1. dni v měsíci a je dostupný na webových stránkách společnosti -  
https://www.cerea.cz/ke-stazeni  
 
6. Platební podmínky  
 
Právo fakturace vzniká dnem splnění dodávky nebo dohodnutého dílčího plnění dodávky zboží, tj. potvrzením 
převzetí kupujícím a po provedení služby kupujícím prodávajícímu. Smluvní strany souhlasí s dílčím 
fakturováním jednotlivých dodávek. Podkladem pro zaplacení je vystavená faktura - daňový doklad. 
 
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dle smlouvy proti předložení faktury - daňového 
dokladu a to ve stanovené splatnosti. 
V případě prodlení kupujícího s úhradou sjednané kupní ceny, resp. ceny za povedenou službu, je prodávající 
oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení. 
Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den 
kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. 
 
V případě, že Prodávající využije některých služeb dle bodu 5 Obchodních podmínek je povinen zaplatit za 
tyto služby kupujícímu cenu za provedené služby dle platného ceníku služeb (dostupný na 
https://www.cerea.cz/ke-stazeni ) proti předložení faktury - daňového dokladu ve stanovené splatnosti.  
 
V případě prodlení prodávajícího  s úhradou sjednané ceny za povedenou službu, je kupující oprávněn 
vyúčtovat prodávajícímu úrok z prodlení. 
Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den 
kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. 
 
Faktura - daňový doklad musí mimo jiné obsahovat: variabilní symbol - číslo faktury, datum zdanitelného 
plnění, čísla dodacích listů, DIČ dodavatele, cenu za jednotku a cenu celkem včetně  DPH, resp. jiné zákonem 
stanovené údaje. 
 
Splatnost faktury - daňového dokladu bude stanovena v kupní smlouvě dle ujednání smluvních stran. 
Platby za  dodávky zboží budou zúčtovány proti případným závazkům prodávajícího vůči kupujícímu a proti 
poskytnuté finanční záloze, pokud nebude v kupní smlouvě dohodnuto jinak. 
 

Pokud je prodávající registrován jako plátce DPH, pak veškeré platby ve prospěch prodávajícího budou 
kupujícím prováděny bankovním převodem na jeho bankovní účet, určený  u správce daně v rámci registrace 
plátce DPH.  

V případě, že příslušný správce daně rozhodne, že prodávající  je nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  pak kupující uhradí kupní cenu,  resp. kteroukoliv její část  takto: 

- část  představující daň z přidané hodnoty bude uhrazena správci daně  prodávajícího, 
- zbylá část kupní ceny, pokud nebude započtena, bude uhrazena na shora označený účet 

prodávajícího. 

V případě, že na faktuře  prodávajícího  bude  uveden  jiný bankovní účet, než ten který  je správcem daně 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, je kupující oprávněn nejprve vrátit daňový doklad 
prodávajícímu   za účelem opravy daňového dokladu, při opakovanému uvedení jiného než zveřejněného účtu 
prodávajícího  ve faktuře  je kupující  oprávněn  uhradit fakturovanou částku  tak, že její část  představující 
daň z přidané hodnoty  uhradí  příslušnému správci daně  a zbylou část  uhradí  na účet prodávajícího. 
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7. Náhrada škody a ušlého zisku 
 
Při porušení povinnosti vyplývající z této uzavřené smlouvy je povinen ten, kdo tyto povinnosti porušil, nahradit 
škodu a ušlý zisk způsobený tím druhé straně a to v plné výši, pokud neprokáže, že porušení povinnosti bylo 
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Náhrada škody se řídí ustanovením § 2894  a násl. 
Občanského  zákoníku. 
 
8. Společná a závěrečná ustanovení  
 
Obchodní podmínky jsou platné pro nákup ze sklizně 2023 do doby jejich nahrazení novými Obchodními 
podmínkami.  

         Ing. František Turek 
    Předseda představenstva   
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