
Dohoda členů uskupení Pospolí

Zemědělec

Jméno a příjmení: Karel Tachecí

Adresa Poplužní 189, Budyně nad Ohří, 411 18

Email kareltacheci@email.cz Telefon: 728 567 003

Podílník

Jméno a příjmení:

Adresa

Email Telefon:

Zemědělec a Podílník/ce spolu uzavírají DOHODU o partnerství a spolupráci, ve které se Zemědělec zavazuje

dodávat sezónní zeleninu a další produkty tak, aby si Podílník/ce v rámci systému komunitou

podporovaného zemědělství mohl/mohla svůj podíl odebrat. Partnerství se bude řídit dále uvedenými

podmínkami. Uzavřením dohody se Zemědělec a Podílník stávají členy dobrovolného uskupení Pospolí (dále

jen KPZ).

I. Odběrné místo a den

Podílník/ce bude odebírat svůj podíl na odběrném místě:

KARLÍN –  Z pokoje do pokoje, Za Poříčskou branou 7, Praha 8 - Karlín

II. Cena podílu na úrodě, četnost odběrů, splátkový kalendář

Podílník/ce se zavazuje odebírat svůj podíl ve zvolené variantě četnosti odběru a splátkového kalendáře1:

Varianta 1
1 x týdně (24 odběrů za sezónu)
jedna splátka 8.400,- Kč se splatností do 31. 5. 2021

Varianta 2

1 x týdně (24 odběrů za sezónu)

1. splátka 4.200,- Kč se splatností do 31. 5. 2021

2. splátka 4.200,- Kč se splatností do 15. 7. 2021

Varianta 3
1 x za 14 dní (12 odběrů za sezónu)
jedna splátka 4.200- Kč se splatností do 31. 5. 2021

Varianta 4

1 x za 14 dní (12 odběrů za sezónu)

1. splátka 2.100,- se splatností dodo 31. 5. 2021

2. splátka 2.100,- se splatností do 15. 7. 2021

Platby podílu na úrodě budou realizovány přímo na účet zemědělce: 189 748 097 /0300

Součástí platby za podíl na úrodě není členský příspěvek na rozvoj Pospolí, který člen hradí samostatně viz.

odstavec III.

1 Označte zvolenou variantu křížkem do šedého pole.
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III. Členský příspěvek Pospolí

Uzavřením této dohody se Podílník stává členem Pospolí - zeleninové odběrové skupiny a zavazuje se ke

splacení ročního členského příspěvku v minimální výši 300,- Kč. V případě, že je člen zároveň součástí i

druhé odběrové skupiny, může využít možnosti nižšího příspěvku celkem 450,- za obě odběrové skupiny.

Členské příspěvky slouží na úhradu nákladů spojených s činností Pospolí a jeho dalším rozvojem.

Člen Pospolí dále hradí příspěvek na rozvoj KPZkoALICE - národní sítě KPZ, jíž je Pospolí součástí.

Minimální výše ročního příspěvku je 100,- Kč. Pospolí vybrané příspěvky pošle Asociaci AMPI, která

zastřešuje rozvoj KPZ v ČR. Tímto způsobem přispívá Pospolí k šíření komunitou podporovaného

zemědělství a hodnot s ním spojené.

Platby členských příspěvků jsou realizovány přes transparentní účet 2100790416 / 2010.

IV. Dodávky

Zemědělec se zavazuje dodávat sezónní zeleninu a další produkty s frekvencí a na místo, které si Podílník/ce

zvolil/a v odstavci I. a II. této dohody. Dodávky budou probíhat 24 týdnů přibližně od začátku června do

listopadu (podle úrody a počasí).

V. Odběr

Podílník/ce se zavazuje zaplatit za odběr podle splátkového kalendáře, který si zvolil/a v odstavci II. Peníze

budou zaslány včas a ve správné výši na účet zemědělce. Číslo účtu s pokyny k platbě obdrží všichni

členové KPZ emailem.

Podílník/ce se zavazuje vyzvedávat si svůj podíl na zvoleném místě a ve smluvený čas osobně nebo může

zajistit vyzvednutí třetí osobou. Pokud dodávka nebude včas vyzvednuta, Podílník/ce souhlasí, aby

nevyzvednutý podíl přešel na Vydávající/ho či další členy/ky KPZ. Rozpis Vydávajících bude stanoven dle

Tabulky, která bude dostupná ve sdíleném dokumentu.

Dodávky budou probíhat vždy v ÚTERÝ v odpoledních a podvečerních hodinách.

VI. Obsah dodávek

Dodávky budou obsahovat zeleninu, popř. ovoce dle momentální úrody Zemědělce a obsah dodávek je plně
v jeho kompetenci. Zemědělec zároveň odpovídá za kvalitu a bezpečnost dodávek a zavazuje se dodávat

kvalitní a nezávadné potraviny, při jejichž výrobě se nebudou využívat agrochemikálie a prostředky

nepovolené v systému ekologického zemědělství a budou dodržovány zásady správné zemědělské praxe při
pěstování plodin.

VII. Riziko snížené úrody

Podílník/ce přijímá jako součást dohody i riziko snížené úrody plodin vlivem počasí apod. a s tím spojenou

možnost snížení objemu dodávek, protože si je vědom/a, že případné riziko z neúrody chce nést společně
se Zemědělcem. V případě takové neočekávané situace je tato situace řešena otevřeným jednáním obou

stran.
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https://kpzinfo.cz/co-je-kpz/kpzkoalice/
https://www.asociaceampi.cz/
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2100790416


VIII. Informování

Zemědělec je povinen pravdivě informovat Podílníka/ci o způsobu pěstování a dalšího nakládání s

plodinami, které jsou předmětem dodávek.

IX. Environmentální opatření

Zemědělec balí, distribuuje a případně zpracovává produkty s co možná nejmenším negativním dopadem

na životní prostředí a zároveň s dodržením hygienických požadavků přijatelných pro obě strany.

X. Návštěvy na hospodářství

Zemědělec souhlasí, že Podílník/ce může po předchozí dohodě navštívit jeho hospodářství a rovněž
souhlasí s tím, že alespoň jednou ročně nabídne Podílníkům možnost zúčastnit se exkurze na hospodářství.

XI. Služba při výdeji dodávek

Výdej na odběrném místě zajistí členové Pospolí v rámci dobrovolných služeb. Na této službě se podle

vzájemné dohody budou během sezóny organizačně podílet členové KPZ. Podmínky fungování služby

budou popsány v samostatném dokumentu. Tento dokument bude formulován na základě vzájemné

dohody mezi koordinačním týmem KPZ, Zemědělcem a poskytovali odběrných míst.

XII. Etické ujednání

Zemědělec ani Podílník/ce nebudou jednat způsobem, který by poškodil dobré jméno či jinak poškodil

Pospolí ani systém komunitou podporovaného zemědělství, jehož jsou obě strany na základě této dohody

členy.

Zemědělec i Podílník/ce se rozhodli přijmout a ctít základní principy komunitou podporovaného

zemědělství jako je otevřená spolupráce založená na vzájemné důvěře a respektu, solidarita a odpovědný

vztah k životnímu i sociálnímu prostředí.

XIII. Předcházení a řešení sporů

Případné spory budou řešeny přednostně jednáním stran.

XIV. Platnost dohody

Tato dohoda je závazná pro sezónu 2021. Dohoda je považována za uzavřenou ve chvíli, kdy se Podílník/ce

registruje prostřednictvím on-line formuláře ke členství v Pospolí, členství je potvrzeno koordinátorem a

Podílník/ce zaplatí první splátku. Dohoda se bude uzavírat v písemné formě pouze v případě, že o to

Podílník/ce zažádá při elektronické registraci.
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XV. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si tuto dohodu sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem

souhlasí.

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

…………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Podílník/ce Zemědělec
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