CENÍK A PRODEJNÍ PODMÍNY OSIV KUKUŘICE KUKUŘICE A SLUNEČNICE
PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY NA SEZÓNU 2018
Ceny a bonusy jsou platné od 1.11.2017 do 30.6.2018.
Komisionář uplatňuje následující Ceník a Prodejní podmínky za účelem zprostředkování stanovených cen,
které fakturuje konečnému zákazníkovi.
ZÁKLADNÍ CENY (bez DPH)

KUKUŘICE

Středně pozdní

Středně raný

Raný

Velmi raný

Skupina ranosti

1 VJ = 80 000 zrn
Hybrid

P7326
P8057
P7529
P8000*
PR39A98
Novinka
P7932
Top hybrid
P8201*
P8400
P7902
P8745
PR39F58
Novinka
P8816*
Top hybrid, Novinka P9012*
P9027
PR38A79
P9074*
P9400*
P9234*
Top hybrid
P9241*
Novinka
P9537*
PR37N01*
Novinka
P0312*
Top hybrid
P9903*
P0573*
P0725*

SLUNEČNICE
Velmi raný
Velmi raný
Raný
Raný
Raný

Top hybrid

P63LE10
P63LE113
P63LL06
P64LE25
P64BB01

AQUAmax
AQUAmax

AQUAmax
AQUAmax
AQUAmax

FAO
Siláž

Zrno

200
220
230
240
240
250
250
250
260
270
280
290
290
300
300
300
330
330
370
370
370
370
400

220
220
230
240
240
240
260
260
280
280
300
300
320
330
350
370
370
370
-

Bioplyn

+
+
+
+
++
+
+
+
+
++
+
+
+
++
+
+
+
+
+
++
+

Cena v Kč

3
3
2
3
2
3
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
4
3
4
4
2
4

300
500
800
550
800
500
950
150
050
050
050
200
500
150
300
300
050
300
300
300
900
300
300
950
050

5
5
5
5
5

400
400
400
400
400

1 VJ = 150 000 zrn

Linoleic, DuPont Express Sun
Linoleic, DuPont Express Sun
Linoleic
Linoleic, DuPont Express Sun
Proužková nažka

NADSTANDARDNÍ MOŘENÍ Force® 20 CS
Možné pouze u hybribů označených * s objednávkou do 31.1.2018. Příplatek za moření je 1 200 Kč/balení
nad ceníkovou cenu.
Force® 20 CS je registrovaná ochranná známka firmy Syngenta.
PIONEER BUSINESS CLUB – VĚRNOSTNÍ BONUS
Obratové hladiny se sčítají během celého roku za nákup všech produktů značky Pioneer.
Výše bonusu v %

Obrat v Kč

3%

nad 150 000

5%

nad 600 000

8%

nad 1 000 000

10 %

nad 2 000 000

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Základním termínem splatnosti všech faktur je 31.8.2018. Při prodlení splatnosti bude účtován úrok 0,8 %
za každý započatý měsíc. Nejzazším možným termínem splatnosti je 31.10.2018.
PLATEBNÍ BONUS
Platba u komisionáře obdržena do 31.5.2018 = 3 % z brutto obdržené částky.
Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH,
organizačni složka, Pekařská 14/628, 150 00 Praha 5
Telefon: 257 414 222 • E-Mail: piocz@pioneer.com
www.pioneer.com/cz
DuPont oválné logo je registrovanou ochrannou známkou firmy DuPont. ®, TM, SM Ochranné a servisní známky firmy Pioneer. © 2017 PHII.

Všeobecné obchodní a dodací podmínky pro osivo společnosti Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales
Division GmbH, organizační složka
1. Rozsah platnosti a uzavření smlouvy
1.1 Níže uvedené podmínky platí pro všechny nabídky, dodávky a s nimi spojené
právní úkony prováděné společností Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division
GmbH („Prodávající“), jejichž předmětem je prodej a dodávka osiva podle zákona
č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadbypěstovaných rostlin a o změně
některých zákonů (dále jen „Zákon o oběhu osiva a sadby“) Prodávajícím konečnému
odběrateli („Kupující“) prostřednictvím komisionáře („Komisionář“).
1.2 Právní vztahy Prodávajícího, Komisionáře a Kupujícího se řídí výhradně
Podmínkami, není-li v jednotlivém případě dohodnuto něco jiného nebo neplatí-li
pro určité produkty a služby dodatečné zvláštní podmínky. Podmínky platí zejména
pro distribuci osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby v rámci komisionářského
systému, provozovaného Prodávajícím na základě komisionářské smlouvy uzavřené
mezi Prodávajícím a Komisionářem a kupní smlouvy Komisionáře s Kupujícím,
uzavírané jménem Komisionáře na účet Prodávajícího.
1.3 Změny těchto Podmínek se smluvnímu partnerovi oznamují písemně. Změny jsou
považovány za schválené, pokud se proti nim smluvní partner do šesti týdnů
pooznámení písemně neohradí. Na tento právní účinek bude smluvní partner
při oznámení změn zvlášť upozorněn.
1.4 Jsou-li ústně nebo telefonicky uzavřeny kupní smlouvy s výhradou písemného
potvrzení, je obsah potvrzení závazný, pokud proti němu příjemce neprodleně
nevznese návrh na změnu. Na tento účinek se v potvrzení upozorní.
2. Dodávka zboží
2.1 Při prodejích s výhradou nemožnosti dodání, např. definitivního uznání ze strany
příslušných uznávacích úřadů, z vlastního množení nebo určitého původu, nenese
Prodávající
odpovědnost za nedodání zboží, pokud zboží není možné dodat. Musí však o tom
Komisionáře a Kupujícího neprodleně písemně informovat.
2.2 Kupující je povinen převzít částečné plnění, pokud je pro něj částečné plnění
přijatelné, ledaže by Prodávající nebo Komisionář byl zodpovědný za částečnou
neschopnost plnění. V tomto případě může Kupující požadovat namísto plnění
náhradu škody, přičemž je vyloučena náhrada škody v rozsahu ušlého zisku, a může
odstoupit od smlouvy, pokud o částečné plnění nemá zájem.
2.3 Je-li dohodnuta přibližná dodávka zboží, smí být dodáno až o 5 % sjednaného
množství více nebo méně.
3. Dodací lhůty
Prodávající se zavazuje zboží dodat ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky
(uzavření kupní smlouvy).
4. Moření osiva
4.1 Osivo bude dodáváno mořené, vyžaduje-li to povaha osiva nebo je-li to obvyklé.
4.2 Je-li oproti zvyklostem objednáno osivo nemořené, Kupující bere na vědomí, že
jeho kvalita bývá nižší. Nebezpečí zhoršení vlastností osiva plynoucího z dodatečného
ošetření přechází na Kupujícího. Chce-li Kupující po vlastním ošetření osiva mořením
uplatnit nedostatky na dodaném zboží, je povinen dokázat, že tyto nedostatky
existovaly už před ošetřením osiva mořením (např. pomocí předem odebraného
vzorku).
5. Obal
5.1 Osivo se balí obvyklým způsobem.
5.2 Není-li dohodnuto nic jiného nebo není-li v obvyklé něco jiného, vypočítává se
cena za osivo podle počtu zrn plus nákladů na obal.
6. Expedice zboží
6.1 Expedice zboží od Komisionáře ke Kupujícímu se uskuteční od dohodnutého místa
nakládky zboží na náklady a nebezpečí Prodávajícího, za podmínky, že Komisionář
provede přepravu zboží sám. Není-li dohody, určí místo nakládky zboží Komisionář.
6.2 Pokud Kupující neudělil žádný zvláštní pokyn, zvolí Komisionář způsob odeslání.
7. Platba
7.1 Místem plnění kupní ceny je sídlo Komisionáře.
7.2 Není-li dohodnuto nic jiného, musí být kupní cena zaplacena do 31. srpna
kalendářního roku. Směnky je Komisionář oprávněn přijmout pouze na základě
výslovné dohody a souhlasu Prodávajícího. Směnky a šeky se v každém případě
přijímají pouze za účelem zajištení pohledávky z kupní smlouvy.
7.3 Dojde-li u Kupujícího po uzavření kupní smlouvy k podstatnému zhoršení
majetkových poměrů nebo příjmů nebo ke značnému ohrožení majetku, může
komisionář požadovat okamžité zaplacení splatných pohledávek z běžícího
obchodního případu a další dodávky při stanovení lhůty podmiňovat platbou předem
nebo poskytnutím peněžité záruky. Po uplynutí lhůty je Komisionář oprávněn
odstoupit od smlouvy a požadovat vedle plnění náhradu škody.

11. Jakost zboží
11.1 Dodává se osivo, které odpovídá požadavkům zákona o oběhu osiva a sadby.
Reklamní výroky ze strany třetích osob, sahající nad rámec těchto požadavků, nejsou
pro dohodnutou jakost osiva relevantní.
11.2 U osiva se jedná o běžně pěstované odrůdy, na kterých Prodávající sám
neprovedl žádné genetické změny. Kupující bere na vědomí, že osivo je pěstováno
v přirozených podmínkách a Prodávající nemůže vyloučit možný přenos nepatrné
stopy geneticky modifikovaného materiálu například úletem pylu nebo hmyzem
do osiva, a že osivo s příměsí nepatrných stop genetickymodifikovaného materiálu
není považováno za závadné.
12. Nároky plynoucí z vad
12.1 Při výskytu vad, za které je Prodávající nebo Komisionář odpovědný, provede
Prodávající náhradní dodávku, nedohodne-li se s Kupujícím jinak. Pokud není náhradní
dodávka zboží možná, může Kupující požadovat snížení odměny nebo odstoupit
od smlouvy. Vyskytuje-li se jen nepodstatná vada, má Kupující pouze nárok na snížení
kupní ceny. Chybí-li osivu zaručená vlastnost, může Kupující v rámci zákonných
předpisů požadovat namísto plnění náhradu škody. Ručení Prodávajícího
a Komisionáře za škody vzniklé následkem vad, které nejsou kryty zárukou je
vyloučeno, ledaže by Prodávající nebo Komisionář způsobil závadu úmyslně nebo
vědomou nedbalostí.
12.2 Prodávající ručí neomezeně pouze za újmy na zdraví, za škody způsobené
úmyslně a vědomou nedbalostí ze strany jeho zákonných zástupců a vedoucích
zaměstnanců, jakož i za vady, které ve zlé víře zamlčel nebo jejichž absenci zaručil.
Ručení Prodávajícího za škody způsobené úmyslně a vědomou nedbalostí jeho
ostatních zaměstnanců se omezuje na škody běžné a předvídatelné. Za škody
způsobené nevědomou nedbalostí ručí Prodávající pouze tehdy, pokud byla porušena
podstatná smluvní povinnost, a to způsobem ohrožujícím účel smlouvy.
12.3 Nároky Kupujícího vyplývající z vad se promlčují po 12 měsících od předání osiva.
13. Povinnost zmírnění škody
Kupující musí podniknout veškerá opatření, kterými lze zmírnit škodu. Kdyby bylo
možné škodu odvrátit nebo zmenšit tím, pokud by se vada reklamovala okamžitě
po jejím zjištění, je nutné k této skutečnosti při určení výše náhrady škody přihlížet.
14. Výhrada vlastnictví, zajišťovací převod vlastnického práva
14.1 Osivo zůstává vlastnictvím Prodávajícího až do uhrazení veškerých pohledávek
bez ohledu na právní důvod. Komisionář nenabývá vlastnictví zboží. Zpracování osiva
Kupujícím ve vlastnictví Prodávajícího se uskutečňuje na základě pověření
Prodávajícího, a to bezúplatně a bez závazku, kterým by byl Prodávající považován za
zpracovatele podle § 135b Občanského zákoníku, tedy v každém okamžiku a stupni
zpracování si uchovává k výrobkům vlastnický vztah. Pokud Kupující zpracuje zboží
s jiným zbožím, které Prodávajícímu nepatří, přísluší Prodávajícímu spoluvlastnictví
nové věci v poměru nesplacené kupní ceny osiva ve vlastnictví Prodávajícího k jinému
zpracovanému zboží v době zpracování. Pro novou věc, vznikající ze zpracování platí,
že je považována za věc ve vlastnictví nebo podílovém spoluvlastnictví Prodávajícího
ve smyslu těchto Podmínek až do výše nesplacené kupní ceny osiva ve vlastnictví
Prodávajícího.
14.2 Kupující tímto převádí vlastnictví k plodům a užitkům z osiva dodaného
Komisionářem při jeho oddělení od pozemků k zajištění pohledávek Prodávajícího
až do výše nesplacené kupní ceny osiva ve vlastnictví Prodávajícího do okamžiku
plného splacení všech pohledávek z kupní smlouvy.
14.3 Kupující není oprávněn použít osivo ve vlastnictví Prodávajícího k jiným účelům
než k výsevu, ledaže by v jednotlivém případě bylo dohodnuto něco jiného.
15. Použití osiva
15.1 Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu majitele odrůdy použít
osivo k další produkci osiva za účelem zisku nebo změnit přirozené vlastnosti osiva
pro distribuci osiva za účelem zisku, např. z vícekrát klíčícího semene vytvořit semeno
jednou klíčící.
15.2 Poruší-li Kupující svou povinnost, vyplývající z ustanovení pod číslem 15.1,
zavazuje se na výzvu Prodávajícího zaplatit smluvní pokutu ve výši šestinásobku ceny,
kterou zaplatil nebo má zaplatit za změněné nebo spotřebované zboží, nejméně
ve výši [2.000] Euro. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího
na náhradu škody.
16. Spory
Všechny spory, které vzniknou z komisionářské smlouvy nebo v souvislosti s ní, jsou
rozhodovány Rozhodčím soudem v Praze při Hospodářské komoře České republiky
a Agrární komoře České republiky, a to třemi rozhodci v souladu s Řádem tohoto
Rozhodčího soudu.

8. Reklamace závad (zjevných závad)
8.1 Kupující musí osivo před výsevem zkontrolovat a zjištěné zjevné závady bez
zbytečného odkladu reklamovat u Komisionáře.

17. Ochrana osobních údajů
Údaje o Kupujícím budou Prodávajícím uloženy a zpracovány v souladu s právními
předpisy o ochraně osobních údajů.

9. Reklamace závad (skrytých závad)
9.1 Všechny skryté závady musí Kupující reklamovat neprodleně po jejich zjištění.
9.2 Kupující musí vhodným důkazním prostředkem doložit shodu reklamovaného
osiva s osivem dodaným Komisionářem. Jako důkazní prostředek slouží například
kupcem uchovávaná značka, obal nebo zbytky osiva.

18. Ostatní ustanovení
18.1 Bude-li jakékoliv ustanovení těchto Podmínek shledáno příslušným soudem,
rozhodčím soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo
nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z Podmínek
a ostatní ustanovení těchto Podmínek budou nadále trvat, pokud z povahy takového
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá,
že je nelze oddělit od ostatního obsahu těchto Podmínek. Smluvní strany v takovém
případě uzavřou takové dodatky k těmto Podmínkám, které umožní dosažení výsledku
stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
18.2 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy, závazky, práva a povinnosti
vyplývající z těchto Podmínek se budou řídit zákony České republiky, a to zejména
obchodním zákoníkem, v platném znění.

10. Odběr vzorků při reklamaci závad
10.1 Pokud Komisionář reklamaci závad neprodleně neuzná, je nutné odebrat vzorek,
a to u zjevné závady vždy a u skryté závady tehdy, pokud je osivo ještě k dispozici.
10.2 Kupující musí v případě, že mu Komisionář sdělí, že závadu neuznal, Komisionáři
vždy umožnit odebrání vzorku. Neumožní-li Kupující Komisionáři odebrání vzorku, jde
tato skutečnost k tíži Kupujícího.

