Vzor smlouvy
SMLOUVA O PĚSTOVÁNÍ A DODÁVCE ENRGETICKÉ PLODINY
Pro plodinu …. …………………………… pro rok 2007
v souladu s nařízením Komise (ES) 1973/2004
Číslo smlouvy:…………………………….
I. Smluvní strany
Pěstitel
JI:

IČ/
RČ:

Obchodní firma vč. právní formy:
Příjmení:
Adresa sídla/trvalého pobytu fyzické osoby:

Zpracovatel/nákupčí
JI:

Jméno:

IČ:
RČ:

Obchodní firma vč. právní formy:
Příjmení:
Adresa sídla/trvalého pobytu fyzické osoby:

Jméno:

Místo přejímky: …………..……………………………………………………………………
II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je pěstování plodiny ………………. určené pro energetické účely.
Celková smluvní plocha*:

ha

ar

* Celková smluvní plocha se vztahuje pro danou plodinu.

Práva a povinnosti smluvních stran
III. Povinnosti pěstitele
Pěstitel se zavazuje, že dodá zpracovateli případně nákupčímu, veškerou sklizenou hmotu
určenou pro energetické účely.
Pěstitel potvrzuje, že ve smlouvě uvedená souhrnná plocha plodiny, souhlasí s plochami
uvedenými v deklaraci žádosti o podporu na SZIF.
Pěstitel potvrzuje, že předá originál této smlouvy na SZIF nejpozději do 15. května
příslušného roku.

IV. Povinnosti zpracovatele
Zpracovatel případně nákupčí se zavazuje, že předá kopii této smlouvy na SZIF nejpozději do
15.5. 2007.
Zpracovatel případně nákupčí se zavazuje, že převezme veškerou sklizenou surovinu od
pěstitele a garantuje, že odpovídající množství těchto surovin využije na energetické produkty
podle článku 88 (2) nařízení Komise 1782/2003.
Zpracovatel případně nákupčí se zavazuje, že složí bankovní jistotu (případně hotovostní
jistotu) ve výši 60 EUR / ha nejpozději do 15. května 2007
Zpracovatel případně nákupčí se zavazuje, že surovinu využije na produkci ……………….
(konečný produkt) v souladu s nařízením Komise (ES) 1973/2004 .
V. Rok první sklizně
Předpokládaným rokem první sklizně je rok: 20..
VI. Ukončení a platnost smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
Platnost této smlouvy je u jednoletých plodin ukončena datem sklizně, nejpozději však 31.12.
příslušného roku sklizně. U ostatních plodin je platnost do roku . . . . (specifikována platnost
je vztažena k celému roku sklizně).
VII. Ujednání
Smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat nařízení Komise (ES) 1973/2004 ve znění
pozdějších předpisů.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že jí
rozumí, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé vůle a nebyla ujednána
v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany dále prohlašují, že nejsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům, ani není
tato jejich způsobilost k právním úkonům omezena. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.
V otázkách neupravených touto smlouvou platí Obchodní zákoník a předpisy prováděcí a
související.
Tato smlouva byla vyhotovena minimálně ve třech exemplářích, z nichž každá má platnosti
originálu.

……………………….

…………………………

…………………………

Místo a datum

Podpis a razítko zpracovatele
popřípadě nákupčího

Jméno, podpis a razítko pěstitele

souhlasím s nakládáním s údaji pro účely SZIF, uvedenými ve smlouvě o pěstování a dodávce energetické
plodiny dle zákona č. 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů;

*Formát čísla smlouvy má následující formát: JI pěstitele(žadatele) tj. desetimístný kód / rok
/ pořadové č. smlouvy. JI pěstitele (žadatele) je registrační číslo přidělené SZIF, které se u
žadatelů o podporu zpravidla v průběhu let nemění, rok – poslední dvojčíslí pro letošní rok
tedy 07, pořadové číslo smlouvy – označení od 1 a další vždy o jednotku vyšší. Např. tedy
1000588999/07/01

