SMLOUVA
o kontrolní činnosti a vydávání kontrolních osvědčení (dále jen „certifikát“) o původu
bioproduktů, biopotravin a ostatních bioproduktů
č. smlouvy: ……………………………….
uzavřená podle § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Smlouva“)
Smluvní strany:
Objednatel:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení a číslo účtu:
Zastoupený:
(dále jen „objednatel“)
a
Kontrolor: Kontrolní organizace - Biokont CZ, s.r.o.
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 49499;
Se sídlem: Měřičkova 159/34, 621 00 BRNO, Česká republika
IČ: 269 78 474
DIČ: CZ26978474
Bankovní spojení a číslo účtu: MONETA Money Bank, a.s. 175397695 / 0600
Zastoupená: ředitelem společnosti - prof. PharmDr. Petrem Babulou, Ph.D.
(dále jen „kontrolní organizace“)
Článek I.
Předmět a účel smlouvy
Předmětem smlouvy je výkon kontrolní činnosti kontrolní organizací u osob podnikajících v ekologickém
zemědělství za účelem vydávání certifikátů na jejich produkci v souladu s platnými právními předpisy
České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie pro ekologickou produkci a označování
ekologických produktů.
Článek II.
Práva a povinnosti objednatele
1. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s platnými právními předpisy České republiky, přímo použitelnými
předpisy Evropské unie pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů a metodickými
pokyny Ministerstva zemědělství jako příslušného orgánu podle § 2 odst. 1 zákona č. 242/2000 Sb.,
o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, vydaných k jejich provedení a zavazuje se tyto předpisy při své činnosti dodržovat.
2. Objednatel poskytne kontrolní organizaci součinnost nutnou k provedení kontroly, v termínu, který určí
Biokont zejména jí umožní potřebný přístup k předmětu kontroly, zajistí nebo vytvoří odpovídající materiální
a technické podmínky. Umožní přístup do všech částí jednotky a do všech zařízení stejně jako ke všem
záznamům a příslušným podpůrným dokladům, včetně kompletního účetnictví.
3. Objednatel souhlasí s tím, aby v souladu s příslušnými ustanoveními přímo použitelných předpisů Evropské
unie pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů byly jeho osobní údaje předávány
příslušnému orgánu a mezi kontrolními organizacemi navzájem.
4. Objednatel zabezpečí dopravu inspektora v terénu na jednotlivé pozemky nebo provozy.
5. V případě ukončení této smlouvy neprodleně vrátí Biokontu originály vystavených certifikátů a příloh.
6. Objednatel uhradí Biokont CZ, s.r.o. řádně a včas, všechny vystavené daňové doklady–faktury.
Článek III.
Práva a povinnosti kontrolní organizace
1. Kontrolní organizace je povinna vykonávat veškerou svou činnost objektivně, nezávisle
a nestranně, v souladu s platnými právními předpisy České republiky a přímo použitelnými předpisy
Evropské unie pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů.
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2. Kontrolní organizace se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním smlouvy. Povinnost mlčenlivosti zahrnuje
také mlčenlivost kontrolní organizace ohledně osobních údajů. Při realizaci předmětu této smlouvy odpovídá
kontrolní organizace za to, že z její strany bude nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými
právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR). Povinnost
mlčenlivosti se nevztahuje na předávání údajů mezi kontrolními organizacemi a příslušným orgánem a mezi
kontrolními organizacemi navzájem podle příslušných ustanovení přímo použitelných předpisů Evropské unie
pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů.
3. Kontrolní organizace je také oprávněna provádět kontrolu všech nemovitostí, které nejsou využívány pro
ekologické zemědělství, pořizovat fotodokumentaci, kopírovat doklady, odebírat a analyzovat vzorky, aby
zjistila, zda se nepoužívají / neskladují produkty nebo způsoby produkce, které nejsou v souladu s pravidly
ekologické produkce nebo zda nedošlo ke kontaminaci produkty nepovolenými pro ekologickou produkci.
Článek IV.
Odměna, platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje uhradit Biokont CZ, s.r.o. řádně a včas požadovanou zálohu, účtovanou Proforma
fakturou, stejně tak jako daňovým dokladem - fakturou podle platného ceníku nebo skutečně vynaloženými
náklady, zaslané poštou nebo elektronicky.
2. V případě, že objednatel vypoví smlouvu, zavazuje se nahradit Biokont CZ, s.r.o. náklady, které do té doby
vznikly, a škodu, pokud ji utrpěl.
3. V případě prodlení (nezaplacení) ve lhůtě splatnosti je povinností objednatele bez vyzvání vypočítat a zaplatit
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Účinnost této smlouvy je sjednána od: …………………
2. Vypovědět tuto smlouvu lze na základě vzájemné dohody kdykoliv.
3. Každá ze smluvních stran může vypovědět tuto smlouvu i bez udání důvodu každoročně k 31.12., pokud
výpověď bude doručena písemně druhé straně nejpozději do 31.10.
4. Biokont CZ, s.r.o. může kdykoliv vypovědět tuto smlouvu, pokud objednatel neplní ustanovení této smlouvy
nebo svého Prohlášení a závazku.
5. Ukončením této smlouvy nepozbývá platnosti závazek příslušné strany uhradit oprávněnému jeho náklady,
pohledávky a škody, které vznikly za dobu platnosti této smlouvy.
6. Jestliže za účinnosti této smlouvy dojde k tomu, že se kterákoliv část této smlouvy stane neplatnou, nebo
neúčinnou, nevymáhatelnou, ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti a řídí se novou právní úpravou.
7. Ostatní vztahy smluvních stran z této smlouvy vyplývající, které v ní nejsou výslovně upraveny, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění,
a souvisejících právních předpisů.
8. Všechny dodatky a změny této smlouvy musí být písemně stvrzeny podpisy odpovědných osob.
9. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že jsou oprávněné a právně způsobilé k podpisu, že si smlouvu řádně
přečetly, jejímu obsahu rozumí, že ji uzavřely svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv pod nátlakem,
a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
10. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností
u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho
řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu, se sídlem v Brně.
11. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má stejnou právní sílu. Objednatel obdrží
jeden stejnopis a kontrolní organizace Biokont CZ, s.r.o. jeden stejnopis.
V ……………………… dne…………………..

………………………………………..
podpis / razítko

V Brně dne…………………..

prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
ředitel společnosti
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