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Obchodní podmínky – nákup řepky 
 
 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím, obchodní 

společností BIOENERGO – KOMPLEX, s.r.o., se sídlem v České republice, Kolíně, Kolín IV, Pod 

hroby 130, PSČ: 280 02, Identifikační číslo: 278 88 754, společnost zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 124393 a prodávajícím při 

koupi semena řepky olejné. 

 

1. Úvodní ustanovení.  

 

1. BIOENERGO – KOMPLEX, s.r.o., se sídlem v České republice, Kolíně, Kolín IV, Pod hroby 

130, PSČ: 280 02, Identifikační číslo: 278 88 754, společnost zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 124393 se pro účely těchto 

Všeobecných obchodních podmínek (dále též jen „VOP“) označuje za „kupujícího“, a 

smluvní partner se pro účely těchto VOP označuje jako „prodávající“. Pro účely těchto 

VOP a související smlouvy se označení „prodávající“, „kupující“, „kupní smlouva“ nebo 

„smlouva“ používá také v případě, že je uzavírána např. kupní smlouva či jiná obdobná 

smlouva, ve kterých obchodní společnost Bioenergo – Komplex, s.r.o. vystupuje jako 

kupující, odběratel či pořizovatel nebo jinak označené postavení subjektu poskytujícího 

věcné nebo charakteristické plnění, přičemž ustanovení těchto VOP se na takový vztah 

použijí přiměřeně.  Zbožím pro účely těchto VOP se rozumí semeno řepky olejné bez 

jakýchkoliv faktických či právních vad, včetně těch skrytých (dále jen „Zboží“).  

2. Dodávky zboží, služby, nabídky a jiná právně-obchodní jednání se uskutečňují výlučně na 

základě těchto VOP, není-li výslovně písemně sjednáno jinak, a tudíž tyto VOP platí i pro 

všechny budoucí obchodní vztahy, a to i v případě, že nejsou znovu výslovně dohodnuty.  

3. Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se za součást 

ústní formou uzavřené kupní smlouvy také tyto VOP.  

4. Nejpozději platí tyto VOP za přijaté při potvrzení objednávky prodávajícím (vzniku 

smlouvy) nebo při dodání plnění (zboží či služeb).   

5. Odchylky od VOP jsou platné jen tehdy, pokud byly prodávajícím písemně potvrzeny.   

6. Tyto VOP se vztahují také na dodávky plnění od nepodnikajících subjektů, přičemž v 

tomto případě se tyto VOP použijí obdobně.   

 
2. Kvalita.  

1. Prodávající zaručuje, že Zboží je kvalitní, suché, čisté a vhodné ke skladování a splňuje 

tyto vlastnosti:  

(i) Je kvalitní a vhodné ke skladování, neobsahuje nečistoty, není napadeno hmyzem, 

nemá cizí pachy, není nezralé, neobsahuje semena naplesnivělá a plesnivá, není 

spálené či jinak poškozené a obsah volných mastných kyselin ve zboží nepřekračuje 1 

%;  
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(ii) Je suché, jestliže je suché přirozeně nebo bylo bezpečným způsobem vysušeno na 

maximálně 8 % vlhkosti;  

(iii) Je čisté, jestliže sláma, plevy a jiný cizí materiál nepřesahuje po odsátí 2 %;  

(iv) Zboží neobsahuje živé ani uhynulé škůdce;   

(v) Obsah oleje ve Zboží je minimálně 42%.  

(vi) Vyhovovuje ČSN 46 2300-1 Olejnatá semena Část 1: Společná ustanovení a ČSN 46 

2300-2 Olejnatá semena Část 2: Semeno řepky, v platném znění. 

(vii) Výrobce Zboží dále musí používat certifikované osivo takové variety, jejíž úroveň 

glukosinátu je nižší než 18 mikromol/g podle oficiálního testování v okamžiku 

registrace osiva v rámci EU.  

(viii) Společnost BEK je oprávněna odmítnout Zboží, které v době dodávky nesplňuje 

sjednaná kritéria kvality. 

 

3. Odběr vzorků.  

 

1. Po doručení Zboží do určeného skladu odebere kupující příslušné vzorky a současně 

stanoví hmotnost dodávky.  

2. Kupující zajistí odběr vzorků na analýzu za účelem ověření splnění požadavků na kvalitu 

Zboží v souladu s těmito podmínkami. Analýza bude provedena v laboratoři kupujícího 

nebo v renomované laboratoři třetí strany, a to dle výběru kupujícího.  

3. V případě, že Prodávající neakceptuje výsledky měření laboratoře Kupujícího, v takovém 
případě bude referenční vzorek zaslán do akreditované laboratoře, kterou je: 

 

 ALS Czech Republic, s.r.o., se sídlem Na Harfě 336/9, Praha 9, PSČ: 190 00 
 
(dále jen „Akreditovaná laboratoř“). 

 

4. Výsledek měření provedený Akreditovanou laboratoří budou respektovat obě Smluvní 
strany. Pokud Akreditovaná laboratoř zjistí na základě referenčního vzorku rozdíl v kvalitě 
oproti kvalitě dle této Smlouvy, je Kupující oprávněn přeúčtovat veškeré náklady na 
ověření kvality Prodávajícímu. 
 

5. Druhá smluvní strana bude o provedení úplné kontrolní analýzy vyrozuměna do 7 

pracovních dnů. Náklady za kontrolní analýzu ponese žadatel. Průměr obou výsledků 

bude základem pro úhradu. Jestliže se budou výsledky první a druhé analýzy významně 

lišit, má každá smluvní strana právo nechat provést třetí analýzu v dohodnuté laboratoři. 

Poplatek za analýzu ponesou obě smluvní strany rovným dílem. Po provedení třetí 

analýzy bude jako základ pro úhradu sloužit průměr dvou výsledků, které si budou 

nejbližší. Analýzy budou prováděny v souladu s příslušnými pokyny ISO.  

 

4. Úhrada za kvalitu. 

 Zboží s vlhkostí nad 8% Kupující vysuší na náklady Prodávajícího. Cena sušení bude 

vypočítána podle aktuálního tarifu za sušení, který je k dispozici na požádání. 

 Příměsi: základ 2 % max. 4 % cizích materiálů; nad 2 % = 1:1, tj. za každé procento 

(nebo jeho zlomek). Za každé procento (nebo jeho zlomek) nad 2 %-4% sníží 

Prodávající přesahující % z netto hmotnosti Zboží.  

 Kupující je oprávněn po kontrole převzít i Zboží, jehož charakteristiky jsou mimo 

smluvně sjednané hodnoty.  
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5. Skladování.  

Jestliže přejímka Zboží probíhá ve skladu třetí strany, bude na jméno Kupujícího vydán dodací 

list. 

 

6. Dodání.  

1. Přesné datum dodání Zboží je předmětem dohody kupujícího a prodávajícího. S výjimkou 

zásahů vyšší moci ponese náklady na zdržné vzniklé při nedodržení sjednaného data 

přepravy/vykládky či vyzvednutí strana, která termín nedodržela. Jestliže nebylo 

sjednáno datum dodání ve smluvní dodací lhůtě, může smluvní strana, která zpoždění 

nezavinila, stanovit druhé straně lhůtu na splnění povinností vyplývajících ze smlouvy. 

  

2. Kupující vyžaduje od Prodávajícího písemnou záruku, že dopravní prostředky použité při 

dodávce nepřepravovaly jako poslední tři náklady materiály, které jsou aktuálně 

zakázány podle evropské a národní legislativy o zkrmování zpracovaných zvířecích 

bílkovin a GMO plus komodity. Alternativně je také možno předložit potvrzení o 

vyčištění. Společnost BEK rozšiřuje zákonný seznam zakázaných materiálů o kaly a zvířecí 

výkaly (např. suchá kejda).  

 

7. Množství.  

Prodávající se smí odchýlit dolů nebo nahoru od dohodnutého množství o 10 mt pro 

množství do 200 mt a o 20 mt pro množství nad 200 mt.  

 

8. Stav GM / registrace. 

 Podle předpisů o geneticky modifikovaných potravinách a krmivu a předpisů o monitorování 

a označování geneticky modifikovaných organizmů Prodávající závazně prohlašuje, že Zboží 

nepodléhá požadavkům na označování a že byla učiněna všechna potřebná opatření, aby byla 

udržena standardní kvalita surovin. Prodávající dále zaručuje, že splňuje požadavky Nařízení 

č. 183/2005 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 12.01.2005 stanovující požadavky týkající 

se hygieny krmiv. 

 

9. Další požadavky na kvalitu. 

 Zboží musí plnit tyto další požadavky na kvalitu:  

 Pesticidy: podle příslušných platných nařízení EU v okamžiku dodání a pod úrovní 

limitu MRL ve smluvní dodávce nebo ve vzorcích.  

 Dioxiny a dioxinům podobné polychlorované bifenyly: obsah dioxinů v oleji podle 

nařízení EU č. 1881/2006: 1) součet dioxinů (WHO-PCDD/FTEQ) max 0,75 pg/g, a 2) 

součet dioxinů a dioxinům podobných polychlorovaných bifenylů (WHOPCDD/F-PCB-

TEQ) max 1,5 pg/g. Benzo-Alpha Pyrene (BAP): obsah BAP v oleji podle nařízení EU č. 

835/2011, kterým se mění nařízení č. 1881/2006: 1) součet 4 PAH’s (benzo(a)pyrene, 

benzo(a)antracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene) max. 10ppb a 2) 

Benzo(a)pyrene max 2 ppb.  

 Zelené zrno: Obsah chlorofylu v oleji základ 30 ppm max. 50 ppm. Vyrovnání je 

založeno na této stupnici: Chlorofyl (v oleji) Sleva (na základě smluvních cen) 31-35 

ppm 1 % 36-40 ppm 2 % 41-45 ppm 2,5 % 46-50 ppm 3 % Zboží s obsahem chlorofylu 

nad 50 ppm v oleji může být odmítnuto.  
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10. Vady a záruka za jakost 

1. Zboží je dodáváno ve sjednané kvalitě dle těchto VOP a/nebo smlouvy, není-li smluvními 

stranami dohodnuto jinak.  

2. Pro řešení vad a záruky za jakost obecně platí ustanovení občanského zákoníku. 

Vyskytne-li se u Zboží dodané prodávajícím vada, má kupující právo vadu u prodávajícího 

reklamovat.  

3. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku převzetí kupujícím, stejně tak 

odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. Záruka se nevztahuje na 

vady způsobené nesprávnou manipulací nebo bylo poškozeno kupujícím nebo třetími 

osobami.   

4. Zjevné vady a vady zjistitelné při prohlídce zboží je kupující povinen reklamovat ihned při 

převzetí, jinak právo kupujícího z vad zaniká. Skryté vady je nutné reklamovat neprodleně 

po jejich zjištění.  Za skryté vady zboží se považují i vady zjištěné v průběhu zpracování 

semena řepky olejné (v průběhu lisování), může se jednat zejména o tyto vady změna 

senzorických vlastností (např. cizí pachy).  

5. U oprávněných reklamací je prodávající vždy povinen dodat bezvadné zboží, odpovídající 

kvalitě dle těchto VOP a/nebo smlouvy. V případě odstranění vady je prodávající povinen 

nést všechny náklady potřebné k odstranění vady, tzn. náklady na přepravu, práci a 

materiál, pokud se tyto nezvýší tím, že zboží je na jiném místě než na místě plnění. Není-li 

prodávající schopen vadu odstranit nebo poskytnout náhradní dodávku, tak je kupující 

oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat snížení ceny.   

6. Nárok kupujícího na náhradu škody není tímto ustanovením VOP vyloučen. Reklamace 

musí mít vždy písemnou formu. V reklamaci je nutno uvést datum dodání zboží či služby, 

číslo příslušné faktury, druh zboží či služby, reklamované množství, popis vady a jak se 

projevuje a uvedení požadavku kupujícího.  

7. Není-li sjednáno jinak, tak lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů.  

8. Jestliže je reklamace prodávajícím vyřízena formou výměny vadného zboží za zboží 

bezvadné, neběží na nové zboží nová záruční doba. Je-li kupujícímu reklamace vyřízena 

výměnou zboží za bezvadné, nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který uplyne od 

uplatnění reklamace do okamžiku, kdy je kupující povinen si zboží převzít.  

  

V případě Zboží, které již bylo dodáno a nesplňuje výše uvedené požadavky na kvalitu, se 

společnost BEK a Prodávající smírně dohodnou na slevě. Společnost BEK si vyhrazuje 

právo požadovat tuto slevu do 60 dnů ode dne dodání Zboží. 

 
 


