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Úvodní ustanovení 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky 
společnosti Ethanol Energy a.s. pro nákup 
kukuřice (dále jen "VOP") upravují právní 
vztahy společnosti Ethanol Energy a.s. se 
sídlem Vrdy, Školská 118, PSČ 285 71, 
IČO: 25502492, DIČ: CZ25502492, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 5098 (dále jen "kupující") a 
prodávajících při nákupu kukuřice na 
základě kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím (dále jen 
"smlouva"). 

2. Přílohy smlouvy jsou její nedílnou 
součástí. 

3. Specifikace nakupované kukuřice, včetně 
kvalitativních parametrů je obsažena v čl. 
I těchto VOP. 

4. Tyto VOP se použijí při nákupu kukuřice 
kupujícím od prodávajícího, pokud se 
prodávající a kupující dohodnou na jejich 
použití ve smlouvě.  

5. Pokud dojde k použití těchto VOP, pak 
odchylná ujednání ve smlouvě mají před 
zněním těchto VOP přednost. 

Čl. I 
1. Specifikace kvality kukuřice  

Prodávající se zavazuje dodávat a 
prodávat kukuřici podle smlouvy a v 
kvalitě podle následující specifikace:  

1.1 Kukuřice musí splňovat požadavky na 
výrobu bioethanolu a výpalků pro 
krmné účely podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
183/2005 ze dne 12. ledna 2005, 
kterým se stanoví požadavky na 
hygienu krmiv, vyhlášky 356/2008 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 91/1996 
Sb., o krmivech, ve znění pozdějších 
předpisů a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č.767/2009/ES 
ze dne 13. července 2009 o uvádění 
krmiv na trh a jejich používání, 

přičemž vlhkost, obsah nečistot a 
zlomky nesmí překročit nejvyšší 
přípustné hodnoty a ostatní 
parametry musí dosahovat minimálně 
hodnoty uvedené v příloze smlouvy. 

1.2 Kupující se zavazuje provést odběr 
vzorků z dodávky kukuřice podle ČSN 
ISO 13690.  

1.3 Kupující se zavazuje na jednotlivé 
analýzy použít zkušební metody 
uvedené v příloze smlouvy. 

1.4 V případě, že podle harmonogramu 
dodávek (dále jen „HD“) dodaná 
kukuřice nesplňuje požadavky dle 
specifikace kvality v bodě 1. 1., a 
kupující zároveň takovou dodávku 
neodmítl převzít, má kupující právo 
snížit hmotnost a cenu dodané 
kukuřice pro účely výpočtu celkové 
kupní ceny za dodávku kukuřice podle 
systému srážek, který je specifikován 
v příloze smlouvy. 

2. Povinnosti prodávajícího ve vztahu ke 
kukuřici 

2.1 Prodávající je povinen: 
a) umožnit kupujícímu kontrolu 

kukuřice během období vegetace 
a skladování, 

b) umožnit kupujícímu odebrat 
kontrolní vzorky kukuřice pro 
účely provedení kontrolní analýzy 
před jejím dodáním, 

c) během celého období pěstování, 
sklizně, přepravy a skladování 
udržovat kukuřici odděleně od 
veškerých dalších produktů, 

d) vést záznamy o čištění, sušení 
nebo jakémkoli jiném ošetření 
kukuřice, zejména chemickými 
prostředky, 

e) při manipulaci s kukuřicí dodržovat 
všechna hygienická opatření za 
účelem zajištění prevence před 
kontaminací mikroorganismy 
(zejména plísněmi), 

f) dodat pouze takovou kukuřici, 
která nebude obsahovat geneticky 
modifikované organismy, 

g)  vést záznamy o původu, zdravotní 
nezávadnosti a sledovatelnosti 
kukuřice v souladu s požadavky 
platných právních předpisů 
Evropské unie týkajících se 
bezpečnosti potravin, 



 
h) informovat kupujícího o použití 

nepovolených přípravků v kukuřici 
nebo v souvislosti s ní, bez 
zbytečného odkladu po jeho 
zjištění, a to i v případě pokud 
prodávající není zároveň i 
pěstitelem dodávané kukuřice, 

i) zajistit, aby byl původ kukuřice 
zdokumentován a ověřitelný, a to 
od osiva, ze kterého byla kukuřice 
vypěstována až po převod 
vlastnického práva z prodávajícího 
na kupujícího, 

j) dodat pouze takovou kukuřici, 
která splňuje požadavky vyhlášky 
č. 356/2008 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, 
ve znění pozdějších předpisů. 

2.2 Při skladování kukuřice je prodávající 
povinen: 
a) skladovat kukuřici v souladu s 

právními předpisy a technickými 
normami České republiky a 
Evropské unie tak, aby 
nedocházelo k jejímu poškození, 
znehodnocení, zničení nebo 
ohrožení její kvality, 

b) zajistit čistý a dobrý stav zařízení a 
budov, ve kterých je kukuřice 
skladována, 

c) mít v místě skladování kukuřice 
přijatý program na hubení škůdců 
a tento účinně uplatňovat, jakož i 
mít potvrzení o účinnosti tohoto 
programu, 

d) používat pouze povolené 
pesticidy, 

e) toxické návnady používat pouze ve 
formě pevných bloků a nepoužívat 
v žádné jiné formě (granule, 
prášek apod.), 

f) zajistit místo skladování před 
hlodavci, ptáky a jinými zvířaty, a 
to zejména zavíráním dveří, 
síťkami na ventilačních zařízeních, 
uzavřením jakýchkoli dalších 
otvorů a prasklin.  

2.3 Prodávající se zavazuje řádně vést a 
uchovávat záznamy prokazující 
dodržování postupů podle bodů 2.1 a 
2.2 a tyto záznamy v případě vyžádání 
předložit kupujícímu. Záznamy podle 
předchozí věty jsou především 
záznamy prokazující, že postupy při 
pěstování, skladování a jiné 

manipulaci splňují požadavky 
kupujícího a příslušné normy a 
záznamy o plnění jednotlivých 
skladovacích míst tak, aby byla 
zachována sledovatelnost kukuřice. 

Čl. II  
Základní obchodní podmínky pro dodání 
kukuřice  
1. Množství kukuřice  

1.1 Prodávající je povinen dodat 
kupujícímu kukuřici v dohodnutém 
množství podle smlouvy s ohledem na 
dohodnutou odchylku. 

1.2  V případě, že prodávající dodá 
kupujícímu kukuřici v množství 
přesahujícím množství podle bodu 1.1 
a kupující takovou dodávku neodmítne 
a převezme ji, platí, že se smluvní 
strany dohodly, že na dodání takové 
kukuřice se budou vztahovat ujednání 
smlouvy. 

2. Doba dodání a místo dodání  
2.1 Jednotlivé dodávky kukuřice se 

uskuteční na základě HD předloženého 
kupujícím prodávajícímu. HD bude 
obsahovat termín dodání, množství, 
údaj o paritě dodání s uvedením místa 
dodání. HD se nepovažuje za návrh na 
uzavření smlouvy, ale jen za bližší 
specifikaci podmínek, za kterých má 
být dohodnutý objem kukuřice dodán. 
Kupující HD doručí prodávajícímu 
osobně, poštou, faxem nebo e-
mailem. Řádně doručený HD je pro 
smluvní strany závazný a prodávající 
se zavazuje uskutečnit dodávky 
kukuřice v souladu s HD, tj. dodat 
kukuřici kupujícímu v dohodnuté 
kvalitě, v dohodnutém termínu a době 
vážení a v dohodnuté paritě na 
dohodnutém místě dodání dle HD.  

2.2 Místem dodání je smluvní sklad 
kupujícího nebo jiné místo určené 
kupujícím v HD, pokud není 
dohodnuto jinak; přeprava kukuřice 
bude zajišťována ve smyslu ustanovení 
dodacích podmínek INCOTERMS 2010 
podle HD.  

2.3 V případě, že prodávající nedodá 
kukuřici v souladu s HD, je kupující 
oprávněn dodávku odmítnout a 
nepřevzít. V takovém případě veškeré 
náklady související s přepravou 
kukuřice a vrácením kukuřice 
prodávajícímu nese prodávající.  



 
2.4 V případě, že podle HD dojde ke 

změně parity dodání dohodnuté ve 
smlouvě z parity DAP INCOTERMS 
2010 na paritu FCA INCOTERMS 2010, 
kupující má nárok na náhradu nákladů 
za přepravu kukuřice. 

2.5 V případě, že podle HD dojde ke 
změně parity dodání dohodnuté ve 
smlouvě z parity FCA INCOTERMS 
2010 na paritu DAP INCOTERMS 2010, 
má prodávající nárok na náhradu 
nákladů za přepravu kukuřice. 

2.6 Kupující je oprávněn jednostranně 
změnit potvrzený HD, pokud takovou 
změnu oznámí prodávajícímu 
nejpozději 24 hodin před termínem 
původně dohodnutého termínu 
dodání kukuřice. 

3. Přeprava dodávky  
3.1 V případě, že přepravu kukuřice 

zajišťuje kupující, prodávající se 
zavazuje zkontrolovat:  
a) identifikační údaje přistaveného 

dopravního prostředku (dále jen 
"DP") a totožnost řidiče takového 
DP za účelem prověření jeho 
oprávnění zajišťovat přepravu 
kukuřice pro kupujícího, 

b) úložný prostor pro kukuřici za 
účelem ověření, že se tam 
nenachází žádná jiná kukuřice, ani 
žádné jiné produkty,  

c) čistotu DP, způsob zajištění 
nemožnosti znehodnocení 
kukuřice během jejich přepravy do 
místa dodání, zejména zda DP 
nepřepravoval toxický, 
nebezpečný materiál, hnojiva a 
podobně, 

d) řádné zakrytí přepravované 
kukuřice plachtou v případě 
použití nákladního motorového 
vozidla, přívěsu, návěsu,  

e) těsnění auta, aby nevznikaly ztráty 
během přepravy,  

f) hmotnost naloženého DP, aby tato 
nepřekračovala maximální 
přípustnou hmotnost v souladu s 
legislativou platnou v místě 
nakládky kukuřice, během 
přepravy, až do místa vykládky 
kukuřice. 

O skutečnostech podle písm. c) a d) je 
prodávající povinen učinit záznam v 
dodacím listu. Prodávající se zavazuje 

v případě zjištění jakýchkoli 
nedostatků při kontrole informovat 
kupujícího o těchto nedostatcích před 
tím, než naloží kukuřici na DP a v 
případě zjištění nedostatku 
zabezpečení kukuřice během přepravy 
a jejího zakrytí plachtou je povinen jej 
informovat ihned po zjištění tohoto 
nedostatku a dále postupovat podle 
jeho pokynů. Prodávající není 
oprávněn naložit kukuřici do DP, ve 
vztahu ke kterému zjistil nedostatky 
ani není oprávněn odeslat kukuřici na 
přepravu, jestliže zjistil nedostatky 
jeho zabezpečení, bez souhlasu 
kupujícího. V případě, že prodávající 
neoznámil kupujícímu nedostatky, 
odpovídá prodávající za vady kukuřice 
podle bodu 6. věta druhá.  

3.2 V případě, že přepravu kukuřice 
zajišťuje prodávající, prodávající se 
zavazuje:  

a) pro přepravu použít DP vhodný pro 
přepravu sypkých zemědělských 
komodit, s osvědčením o 
způsobilosti DP na převoz sypkých 
zemědělských komodit a s 
osvědčením o hygienické 
způsobilosti; nesmí použít DP, který 
přepravoval toxický, nebezpečný 
materiál, průmyslová hnojiva, 
apod., 

b) zajistit, aby všechny DP určené pro 
přepravu kukuřice byly čisté, řádně 
zabezpečené a zajišťující 
nemožnost znehodnocení kukuřice 
během jejich přepravy do místa 
vykládky, 

c) přepravovat kukuřici odděleně od 
veškerých dalších produktů, 

d) vést evidenci dokladů prokazujících 
druh zboží, který byl DP 
přepravován a evidenci o vyčištění 
DP a tyto na požádání předložit 
kupujícímu, 

e) přepravovat v DP takové množství 
kukuřice, aby hmotnost 
naloženého DP nepřekračovala 
maximální přípustnou hmotnost v 
souladu s legislativou platnou v 
místě nakládky kukuřice, během 
přepravy až do místa vykládky, 

f) zajistit, aby DP byl pravidelně 
čištěn a dezinfikován, a aby 
v přepravním prostoru nezůstaly 



 
zbytky a pachy z předchozí 
nakládky; záznamy o čištění a 
dezinfekci DP musí být vedeny v 
deníku vozidla, 

g) zajistit, aby řidič DP na požádání 
předložil záznam o přepravě 
posledních třech volně ložených 
dodávkách. 

4. Převzetí dodávky:  
4.1 Prodávající je povinen dodat s každou 

dodávkou kukuřice kupujícímu řádně 
vyplněný dodací list, jehož vzor tvoří 
přílohu č. 1 těchto VOP. Za řádně 
vyplněný dodací list se považuje pouze 
dodací list čitelný, se správně, 
pravdivě a úplně vyplněnými údaji 
podle bodu 4.2.  

4.2 Dodací list musí obsahovat číslo kupní 
smlouvy, potvrzení o čistotě DP a 
řádném zakrytí přepravované kukuřice 
podle bodu 3.1 písm. c) a d), úplně a 
správně vyplněnou část "Trvalá 
udržitelnost" (při zadávání hodnoty 
GHG emisí musí být použit vlastní 
výpočet nebo hodnoty 296,56 kg CO2 
eq/t – kukuřice, 308,31 kg CO2 eq/t 
pšenice), a údaj o váze kukuřice 
(netto, tára, brutto).  

4.3 V případě, že spolu s dodávkou 
nebude dodán i řádně vyplněný dodací 
list, je kupující oprávněn dodávku 
kukuřice odmítnout a nepřevzít. V 
tomto případě veškeré náklady 
související s přepravou a vrácením 
kukuřice prodávajícímu nese 
prodávající.  

4.4 Kupující nebo smluvní partner 
kupujícího písemně potvrdí převzetí 
dodané kukuřice na dodacím listu.  

5. Vlastnictví  
5.1 Prodávající se zavazuje zajistit, že 

kukuřice bude v době převodu 
vlastnického práva na kupujícího v 
jeho výlučném vlastnictví a nebude 
zatížena právem třetí osoby. 

5.2 Vlastnické právo přechází z 
prodávajícího na kupujícího 
okamžikem vykládky kukuřice v místě 
dodání.  

6. Odpovědnost za vady  
Prodávající odpovídá za vady, které 
má kukuřice v okamžiku, kdy přechází 
nebezpečí škody na kukuřici na 
kupujícího (v závislosti na dodací 
podmínce sjednané pro konkrétní 

dodávku kukuřice). Pokud kupující 
zjistí při vážení nebo po vyložení 
kukuřice v místě vykládky, že kukuřice 
má vady, má se za to, že kukuřice měla 
vady v době jejího naložení na DP. 

Čl. III  
Kupní cena a platební podmínky  
1. Pro výpočet celkové kupní ceny za 

kukuřici je určující hmotnost kukuřice 
zjištěná na úředně ověřené váze v místě 
vykládky kukuřice upravená způsobem 
podle těchto VOP a kvalita zjištěna 
kupujícím nebo smluvním partnerem 
kupujícího.  

2. Kupní cena zahrnuje náklady 
prodávajícího spojené s nakládkou 
kukuřice na DP přepravující kukuřici do 
místa vykládky a v případě, že přepravu 
kukuřice do místa vykládky zajišťuje 
prodávající, tedy v případě, že místo 
vykládky je zároveň místem dodání, tak i 
náklady na přepravu kukuřice do místa 
vykládky. 

3. V kupní ceně není zahrnuta příslušná daň 
z přidané hodnoty, která se určí v souladu 
s příslušnými právními předpisy. 

4. Prodávajícímu vzniká nárok na zaplacení 
kupní ceny v případě současného splnění 
následujících podmínek:  

a) prodávající řádně dodal kukuřici 
podle smlouvy do sjednaného 
místa dodání a její dodání bylo 
kupujícím nebo jeho smluvním 
partnerem potvrzeno na dodacím 
listě, 

b) prodávající současně s dodávkou 
kukuřice předložil kupujícímu 
dodací list dle čl. II bod 4.1 a 4.2, 

c) byla určena hmotnost a cena 
dodané kukuřice způsobem dle čl. I 
bod 1.4. 

5. Kupující se zavazuje zaplatit 
prodávajícímu kupní cenu po vzniku 
nároku na její zaplacení ve lhůtě podle 
smlouvy, která začíná běžet ode dne 
doručení faktury prodávajícímu. 

6. Prodávající je povinen vystavit fakturu na 
základě zúčtování doručeného kupujícím. 
Prodávající vystaví jednu souhrnnou 
fakturu na celé zúčtovací období. 
Zúčtovacím obdobím je zpravidla 
kalendářní týden (pondělí až neděle 
včetně), pokud však kalendářní týden 
není v témže kalendářním měsíci, 
zúčtovacím obdobím je ta část 



 
kalendářního týdne, která začíná a končí v 
témže kalendářním měsíci. Zúčtování 
kupující vyhotoví a doručí prodávajícímu: 

a) v úterý následující po skončení 
zúčtovacího období, pokud 
zúčtovací období trvá 7 
kalendářních dnů, 

b) do 2 pracovních dnů následujících 
po zúčtovacím období, pokud 
zúčtovací období trvá méně než 7 
kalendářních dnů. 

7. Zúčtování kupujícího obsahuje přehled 
dodávek s uvedením čísla smlouvy, 
hmotnosti jednotlivých dodávek po 
vyložení, provedené hmotnostní a cenové 
srážky, hmotnosti jednotlivých dodávek 
po provedených hmotnostních srážkách. 

8. Prodávající se zavazuje vystavit fakturu 
výlučně na základě zúčtování doručeného 
kupujícím, v souladu s právními předpisy 
a tuto doručit kupujícímu nejpozději do 3 
pracovních dnů od doručení zúčtování. 
Kupující je oprávněn bez zbytečného 
odkladu odmítnout fakturu, která 
neodpovídá údajům uvedeným v 
zúčtování nebo která nebude mít 
náležitosti stanovené právními předpisy. 
V takovém případě se přeruší lhůta 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
běžet dnem doručení opravené faktury 
kupujícímu. 

Čl. IV  
Kontrola množství, kvality a uplatňování 
nároků z vad kukuřice  
1. Prodávající je povinen dodat kukuřici v 

množství a kvalitě podle smlouvy a těchto 
VOP. 

2. Před vyložením kukuřice v místě vykládky 
se kupující (sám nebo prostřednictvím 
svého smluvního partnera) zavazuje 
provést kontrolu kvalitativních parametrů 
kukuřice za účelem zjištění vad kukuřice, 
jako jsou vlhkost nad požadovaný limit a 
nevyhovující organoleptické vlastnosti, 
zvýšený obsah nečistot, případně i včetně 
kontroly škodlivých plevelů a mykotoxinů, 
které způsobují její nepoužitelnost nebo 
použití s vyššími náklady kupujícího. V 
případě, že kukuřice má vady podle 
předchozí věty, kupující je oprávněn 
takovou dodávku kukuřice odmítnout a 
nepřevzít. 

3. V případě zjištění nevyhovujících 
kvalitativních parametrů při kontrole 
kukuřice podle bodu 2., se kupující 

zavazuje před odmítnutím dodávky 
upozornit prodávajícího na tuto 
skutečnost a prodávající je oprávněn 
zkontrolovat kvalitativní parametry 
kukuřice v místě vykládky. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě pokud:  
a) prodávající souhlasí se stanoviskem 

kupujícího ohledně kvality kukuřice 
před jejím vyložením a mezi stranami 
nedojde k dohodě o výši slevy z 
kupní ceny dodávky kukuřice z 
důvodu nesplnění kvalitativních 
požadavků, kupující má právo 
dodávku odmítnout, 

b) prodávající souhlasí se stanoviskem 
kupujícího ohledně kvality kukuřice 
před jejím vyložením, kukuřice je 
použitelná pro kupujícího a mezi 
stranami došlo k dohodě o slevě z 
ceny nebo k dohodě o určení 
hmotnosti dodávek pro účely 
výpočtu kupní ceny, kupující 
dodávku převezme, 

c) prodávající nesouhlasí se 
stanoviskem kupujícího ohledně 
kvality kukuřice před jejím vyložením 
a nedojde k dohodě smluvních stran 
ohledně kvality kukuřice, je kupující 
oprávněn odmítnout předmětnou 
dodávku vyložit; prodávající je 
oprávněn vyslat do místa vykládky 
svého zástupce k odběru dalšího 
kontrolního vzorku a provedení 
kontroly kvalitativních parametrů, 
přičemž tento odběr vzorku musí 
proběhnout nejpozději do konce 
doby vážení daného dne. 

4. Při převzetí dodávky se kupující zavazuje 
odebrat dva vzorky z dané dodávky, z 
toho jeden archivní vzorek a druhý vzorek 
určený pro laboratorní rozbory. Kupující 
se zavazuje oba vzorky řádně označit a 
archivní vzorek uskladnit minimálně po 
dobu 3 dnů ode dne dodání kukuřice. 
Prodávající souhlasí s tím, že byl 
seznámen se způsobem skladování 
tohoto vzorku a nemá vůči němu 
námitky. Minimální hmotnost archivního 
vzorku je 0,5 kilogramu. 

5. Kupující je v rámci analýz vzorků 
oprávněn prověřit obsah mykotoxinů. 

6. V případě, že kukuřice má jiné vady než 
zvýšený obsah nečistot, zlomků nebo 
vlhkost podle čl. I, je kupující oprávněn 
oznámit prodávajícímu tyto vady, a to 



 
nejpozději do 3 dnů ode dne zjištění 
těchto vad a uplatnit si u prodávajícího 
nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny. 
V případě uplatnění písemné reklamace 
je kupující oprávněn požadovat 
přiměřenou slevu z kupní ceny i případný 
nárok na náhradu jakékoli újmy jemu 
vzniklé v důsledku vadné dodávky 
kukuřice. Kupující se zavazuje přiložit k 
písemné reklamaci doklad prokazující 
výsledky analýzy kvality. 

7. Pokud prodávající nebude souhlasit se 
stanoviskem kupujícího ohledně kvality 
dodané kukuřice podle bodu 6. tohoto 
článku, je povinen o tom písemně 
vyrozumět kupujícího, a to do 3 dnů od 
obdržení výsledků kvality s přesnou 
specifikací reklamované dodávky. V 
případě, že ve lhůtě 10 dnů od doručení 
písemného vyrozumění podle předchozí 
věty nedojde k dohodě smluvních stran 
ohledně kvality dodané kukuřice, kupující 
rozdělí archivní vzorek odebraný podle 
bodu 4. za přítomnosti zástupce 
prodávajícího na tři části, přičemž jednu 
část archivního vzorku předá kupující 
prodávajícími, druhá část je určena pro 
kupujícího a třetí část kupující odešle na 
testování v akreditované laboratoři 
(Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský nebo Státní rostlinolékařská 
správa). 
V případě, že se prodávající odmítne 
zúčastnit rozdělení archivního vzorku 
nebo pokud se nedostaví v dohodnutý 
termín je kupující oprávněn rozdělit 
archivní vzorek bez jeho přítomnosti. O 
této skutečnosti kupující sepíše protokol. 

8. Výsledky získané akreditovanou 
laboratoří v rámci reprodukovatelnosti 
konkrétní metody jsou pro smluvní strany 
závazné. Náklady na rozbor vzorku v 
akreditované laboratoři nese smluvní 
strana, jejíž tvrzení se rozborem 
nepotvrdilo. 

9. V případě, že se při opakovaném rozboru 
vzorku ještě nevyložené kukuřice nebo 
jeho rozboru v akreditované laboratoři 
zjistí vady podle bodu 2. první věta, 
prodávající nese veškeré náklady spojené 
s kontrolou kukuřice před jejím vyložením 
v místě vykládky, včetně případných 
nákladů na prostoje DP z důvodů čekání 
na vyjádření prodávajícího a náklady na 
výsledky provedených rozborů. 

Čl. V  
Trvalá udržitelnost  
1. Vzhledem k tomu, že kupující je držitelem 

certifikátů prokazujících plnění kritérií 
udržitelnosti, je třeba, aby i prodávající 
splnil kritéria udržitelnosti. 

2. Prodávající, který je pěstitelem kukuřice, 
se zavazuje: 
a) doručit kupujícímu pravdivě a úplně 

vyplněný formulář dle přílohy č. 2 a 
přílohy č. 3, ve kterém mimo jiné 
prohlásí, že se řídí systémem 
křížového plnění (tzv. cross 
compliance) a že disponuje 
potřebnou dokumentací, která to 
prokazuje; 

b) podrobit se auditu ohledně splnění 
podmínek udržitelnosti prováděného 
kupujícím, auditory certifikačních 
orgánů nebo auditory ISCC, kdykoli 
během trvání smlouvy, jakož i do 5 let 
po jejím zániku;  

c) dodávat výlučně kukuřici z vlastní 
zemědělské produkce. 

3. V rámci auditu prováděného u 
prodávajícího, který je pěstitelem 
kukuřice, se prodávající zavazuje předložit 
dokumenty prokazující splnění požadavků 
systému udržitelnosti.  

4. Prodávající, který není pěstitelem 
kukuřice, se zavazuje, že v okamžiku 
dodání kukuřice bude disponovat 
platným certifikátem ohledně splnění 
kritérií udržitelnosti, který je totožný s 
certifikačním systémem uvedeným při 
uzavírání smlouvy a že tento certifikát 
bude v době dodání kukuřice zveřejněn 
na stránce http://www.iscc-system.org, 
http://www.redcert.org, případně na jiné 
stejně důvěryhodné internetové stránce. 

5. Prodávající se zavazuje archivovat 
všechny dokumenty potřebné k prokázání 
plnění požadavků systémů trvalé 
udržitelnosti po dobu minimálně 10 let po 
zániku smlouvy. 

Čl. VI  
Náhrada škody a vyšší moc 
1. Poruší-li smluvní strana povinnost ze 

smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou 
druhé smluvní straně. 

2. Povinnosti k náhradě škody, s výjimkou 
zaplacení kupní ceny se smluvní strana, 
která povinnost ze smlouvy nesplnila, 
zprostí, prokáže-li, že ji ve splnění 
povinnosti ze smlouvy dočasně nebo 



 
trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na její vůli.  

3. Pro odstranění pochybností se pro účely 
této smlouvy vyšší mocí zejména rozumí: 

a) přírodní katastrofy, požáry, 
zemětřesení, sesuvy půdy, 
povodně, vichřice nebo jiné 
atmosférické poruchy a jevy 
značného rozsahu nebo 

b) války, povstání, vzpoury, občanské 
nepokoje nebo stávky nebo 

c) rozhodnutí nebo normativní akty 
orgánů veřejné moci, regulace, 
omezení, zákazy nebo jiné zásahy 
státu, orgánů státní správy nebo 
samosprávy nebo 

d) výbuchy nebo jiné poškození nebo 
poruchy příslušného výrobního 
nebo distribučního zařízení. 

4. Smluvní strana, která porušila, porušuje 
nebo předpokládá s ohledem na všechny 
známé skutečnosti, že poruší svojí 
povinnost ze smlouvy, a to v důsledku 
nastalé události vyšší moci, je povinna 
bezodkladně informovat o takovém 
porušení nebo události druhou smluvní 
stranu a vyvinout veškeré možné úsilí 
k odvrácení takové události nebo jejích 
následků a k jejich odstranění.  

5. Pokud nastane některý z případů vyšší 
moci a tento bude bránit prodávajícímu 
v plnění smlouvy po dobu více než 35 dní, 
je kupující oprávněn od smlouvy 
odstoupit. Celkové množství kukuřice se 
poměrně snižuje o množství, které mělo 
být dodáno během období trvání vyšší 
moci, bez ohledu na to, na které smluvní 
straně případ vyšší moci nastal. 

Čl. VII  
Odstoupení od smlouvy  
1. Kupující je oprávněn odstoupit od 

smlouvy s účinky ex nunc v případě 
porušení bezpečnostních a protipožárních 
předpisů v místě dodání ze strany 
zaměstnanců prodávajícího a jiných osob, 
jejichž prostřednictvím prodávající plní 
závazky plynoucí z kupní smlouvy, jakož i 
řidičů DP přistavených prodávajícím, a to 
při: 

a) porušení zákazu kouření; 
b) porušení zákazu požití 

alkoholických nápojů; 
c) porušení ostatních 

bezpečnostních a protipožárních 

předpisů kupujícího; 
d) odcizení nebo poškození majetku 

kupujícího. 
2. Kupující je rovněž oprávněn od smlouvy 

odstoupit s účinky ex nunc, pokud 
prodávající písemně výslovně odmítne 
změněné VOP (čl. XI odst. 1).   

 
Čl. VIII  
Smluvní pokuty  
1. V případě nedodržení bezpečnostních a 

protipožárních předpisů některými z výše 
uvedených osob se prodávající zavazuje 
zaplatit kupujícímu následující smluvní 
pokuty za každé jednotlivé porušení: 

a) kouření v prostorách místa 
dodání; donášení nebo požívání 
alkoholických nápojů v 
prostorách místa dodání ve výši 
10.000, - Kč. 

b) zdržování se mimo pracoviště 
vykládku kukuřice bez souhlasu 
kupujícího; nedodržování pravidel 
bezpečnosti při práci ve výši 
5.000,- Kč. 

Právo kupujícího na náhradu škody v 
plném rozsahu není tímto sjednáním 
smluvní pokuty dotčeno. 

2. Smluvní strany se zavazují, že si budou 
poskytovat potřebnou součinnost při 
plnění závazků ze smlouvy a navzájem si 
budou oznamovat všechny okolnosti a 
informace, které mohou mít vliv na plnění 
podmínek dohodnutých ve smlouvě. 

3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré 
informace, které si navzájem poskytnou v 
souvislosti se smlouvou a označí je jako 
důvěrné nebo z jejichž povahy bude 
vyplývat, že jde o důvěrné informace, 
použijí pouze v souvislosti s plněním 
svých závazků a výkonem svých práv 
podle smlouvy nebo při zajišťování 
ochrany svých práv podle smlouvy a 
nepoužijí je v rozporu s jejich účelem; za 
porušení této povinnosti se však 
nepovažuje poskytnutí informací třetím 
osobám v případech a v rozsahu 
stanoveném právními předpisy nebo 
třetím osobám, které jsou nebo budou 
(na základě zákona nebo na základě 
dohody se smluvní stranou, která 
informace poskytuje) vázány mlčenlivostí. 
Tento závazek mlčenlivosti a utajení platí 
i po zániku smlouvy. 



 
4. Kupující je kdykoliv oprávněn započíst 

jakoukoli splatnou peněžitou pohledávku, 
kterou bude mít za prodávajícím oproti 
jakékoli splatné peněžité pohledávce 
prodávajícího za kupujícím. 

Čl. IX  
Zvláštní ujednání  
1. V případě, že prodávající nedodá kukuřici 

řádně a včas podle smlouvy, je kupující 
oprávněn uskutečnit nákup kukuřice od 
třetí osoby, přičemž kupující je oprávněn 
požadovat od prodávajícího náhradu 
škody způsobené nákupem kukuřice od 
třetí osoby; smluvní strany se dohodly, že 
výše škody se rovná kladnému rozdílu 
mezi kupní cenou, za kterou kupující 
prokazatelně koupí kukuřici od třetí 
osoby a kupní cenou za kukuřici podle 
smlouvy. Prodávající se zavazuje nahradit 
kupujícímu škodu ve výši rozdílu podle 
předchozí věty.  

2. Prodávající se zavazuje zajistit, aby jeho 
zaměstnanci a zaměstnanci přepravce 
prodávajícího dodržovali v areálu 
smluvních partnerů kupujícího pravidla 
uvedená v dokumentu „Pokyny pro 
dodržování bezpečnosti v areálu 
společnosti Ethanol Energy a.s.“. 
Dokument podle předchozí věty je 
dostupný na internetové stránce 
kupujícího www.ethanolenergy.cz. 

3. Dohled nad dodržováním bezpečnostních 
a protipožárních předpisů v místě dodání 
vykonává strážní služba a technik požární 
ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 

Čl. X  
Volba práva a řešení sporů 
1. Práva a povinnosti smluvních stran 

vyplývající ze smlouvy se řídí právním 

řádem České republiky, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen 
„NOZ“). 

2. Vznikne-li mezi smluvními stranami ve 
vztahu ke smlouvě spor, smluvní strany se 
budou snažit vyřešit spor smírnou cestou. 
Pokud se nepodaří spor vyřešit smírně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna 
předložit spor k rozhodnutí věcně a 
místně příslušnému soudu.  

Čl. XI  
Závěrečná ustanovení  
1. Znění VOP je uveřejněno na 

internetových stránkách kupujícího 
www.ethanolenergy.cz . 

2. Kupující je oprávněn jednostranně změnit 
znění těchto VOP. Taková změna nabývá 
účinnosti vůči prodávajícímu doručením 
oznámení o takové změně, pokud však 
prodávající změněné VOP do 3 dnů ode 
dne jejich oznámení výslovně písemně 
neodmítne. Kupující neprodleně po 
přijetí, resp. po jejich neodmítnutí 
prodávajícím zveřejní úplné znění VOP na 
svých internetových stránkách 
www.ethanolenergy.cz. 

3. Smluvní strany se dohodly na vyloučení 
použití § 1764 – 1766 NOZ a § 1798 – 
1801 NOZ. 

4. Nedílnou součástí těchto VOP jsou:  
a) příloha č. 1 - vzor dodacího listu 
b) příloha č. 2 - vzor Self declaration / 

Self assessment / Samohodnocení, 
c) příloha č. 3 - vzor Vlastní prohlášení 

zemědělských podniků v EU k 
dodržování požadavků ISCC na 
stálost. 

  

http://www.ethanolenergy.cz/
http://www.ethanolenergy.cz/
http://www.ethanolenergy.cz/


 
Příloha č. 1 ke Všeobecným obchodním podmínkám pro nákup kukuřice společnosti Ethanol 
Energy a.s. 

    Dodací list (Delivery documet)  
Číslo dodacího listu  
(Delivery document No.) 

  

Prodávající (Seller):  

 

Kupující (Buyer):  

   
 

 Ethanol Energy a.s. 
 

    
Školská 118 
285 71  Vrdy  

IČO:  
 

IČO: 25502492 
 

DIČ/IČ DPH: 
 

DIČ/IČ DPH: CZ25502492 
 

Kontakt (Name):    Kontakt (Name):  
 

Tel. (Phone):   Tel.  (Phone): 
 

DATUM DODANÍ: 
(Delivery Date) 

  
Číslo objednávky:                  
(Order No.) 

  

Místo dodaní: 
(Place of delivery) 

  
Číslo smlouvy: 
(Contract no.)  

Položky dodacího listu (Delivery document items):  

Popis (Description) Množství v t (Ammount in T) 

BRUTTO    

TARA    

NETTO   

    

Celkové množství (Total ammount):    
 

Poznámka (Note):           
            

 
          

INFORMACE Trvalé udržitelnosti (SUSTAINABILITY INFORMATION): 

Název certifikačního systému (Certification scheme name)  

Číslo certifikátu (Certificate No.)  

Jedinečné číslo dodávky (Unique delivery No.) 

 Krajina původu (Country of origin)  

Rok sklizně (Year of  harvest)  

GHG emise (GHG emissions) 

 Způsob přepravy (Transport) 

 Vzdálenost v km (Transport distance in km)   

            

Vystavil (Issued 
by): 

  SPZ (Plate No.)   
Převzal (Recieved 
by): 

  

Razítko, podpis:  
(Stamp, 
signature) 

  

Jméno a příjmení řidiče 
(Driver‘s name)   

Razítko, podpis:  
(Stamp, 
signature) 

  

    Podpis řidiče (Driver’s 
signature) 

      

          



 
Příloha č. 2 ke Všeobecným obchodním podmínkám pro nákup kukuřice společnosti Ethanol 
Energy a.s. 

 

  



 

 

  



 
Příloha č. 3 ke Všeobecným obchodním podmínkám pro nákup kukuřice společnosti Ethanol 
Energy a.s. 

 


