
 

Smluvní strany: 

  

Mgr. Vojtěch Veselý 

ADRESA : Kašpara z Valče 185, 364 55 Valeč 

IČ: 49376217 

DIČ: CZ7907150174 

email: vojtech@biostatek.cz 

tel.: 775 272 678 

 

dále jen „zemědělec“ 

 

a 

 

Jméno: 

Datum narození: 

Adresa:  

  

dále jen „spotřebitel“ 

  
 
Uzavírají tuto 
 

Dohodu členů uskupení Komunitou podporovaného zemědělství Kladno 
Zelenina 
 

  
I. Předmět dohody, způsob distribuce 

 
Zemědělec se zavazuje na základě této dohody dodávat spotřebiteli ovčí sýry, ovčí jogurty a 
další produkty z ovčího mléka. Zemědělec bude podíly dodávat ve 4-týdenních intervalech. 
První dodávka se uskuteční 26. května 2020, další 23. června, další opět o 4 týdny později a 
takto až do poloviny září 2020. Podíly budou zemědělcem dodávány do odběrného místa, 
kterým je Centrum udržitelného rozvoje „VyVáženo“, na adrese Havířská 1414, 272 01 Kladno. 
 
Spotřebitel se v rámci systému komunitou podporovaného zemědělství zavazuje svůj podíl 
produktů odebrat, a to nejpozději do 1 dne (tj. vždy do středy) od doručení do odběrného místa. 
Spotřebitel si bude své podíly vyzvedávat osobně, případně je oprávněn zajistit si vyzvednutí 
třetí osobou. Zemědělec 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, tento podíl propadá ve prospěch provozovatele odběrného místa. 
II. Cena 

 
Cena za jeden podíl je 400,- Kč. Spotřebitel se zavazuje zaplatit nejpozději do 20. 5. 2020 
celkovou částku za 5 podílů v celkové výši 2000,- Kč na období sezóny 2020 (tj. od května do 
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září). Částku lze případně rozdělit do dvou splátek ve shodné výši, kdy první splátka ve výši 
1000,- Kč bude uhrazena nejpozději do 20. 5. 2020 a druhá splátka ve výši 1000,- Kč bude 
uhrazena nejpozději do 30. 6. 2020. Platba bude provedena bankovním převodem na účet 
zemědělce č. 670100-2209470141/6210. Pro rozpoznání platby uvede spotřebitel do zprávy 
pro příjemce KL (jako Kladno) 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 podíly  spotřebiteli nedodat. 
 
III. Obsah dodávek 

 
Dodávky budou obsahovat ovčí sýry, jogurt, brynza, máslo… a další produkty z ovčího mléka 
dle momentálních možností zemědělce, přičemž obsah konkrétních dodávek je plně 
v kompetenci zemědělce. Předpokládaná váha podílu je 1,2 kilogramu. 
 
Zemědělec odpovídá za kvalitu a bezpečnost dodávek veškerých svých produktů a zavazuje se 
dodávat nezávadné potraviny, při jejichž výrobě nebude využívat agrochemikálií a 
nepovolených prostředků v systému ekologického zemědělství a bude dodržovat zásady 
správné zemědělské praxe. 
 
V. Riziko snížené úrody 
 
Spotřebitel akceptuje jako součást dohody i riziko snížené produkce způsobené nejrůznějšími 
vnějšími vlivy a tím i spojenou možnost snížení objemu dodávek a případné riziko 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, 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 chovu ovcí a dalšího 
nakládání s produkty, 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. 
IX. Etické ujednání 

 
Zemědělec i spotřebitel se zavazují, že nebudou jednat způsobem, který by mohl poškodit dobré 
jméno systému komunitou podporovaného zemědělství, jehož jsou obě strany na základě této 
dohody členy. 
 
X. Řešení sporů 
 
Případné spory budou řešeny přednostně jednáním stran, druhotně soudní cestou. 
 



XII. Prohlášení stran 

 
Uzavřením této dohody se zemědělec a spotřebitel stávají členy dobrovolného uskupení KPZ 
Kladno Sýry. 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. 
 

 

 

 

V Kladně dne …....................... 
 

 

 

 

 

…........................................     ............................................ 
 podpis zemědělce      podpis spotřebitele  
 


