Dohoda členů uskupení Komunitou podporovaného zemědělství - KPZ ZAzemí

uzavřená mezi smluvními stranami:
Spolkem ZAzemí z.s,
se sídlem Husova 713, Turnov IČ 03080994
dále jako ,,spolek“
a
členem KPZ ZAzemí
konkrétně uvedený v online přihlášce
dále jako ,,člen“

Spolek a člen spolu uzavírají DOHODU o partnerství, ve které se spolek zavazuje dodávat sezónní
zeleninu a ovoce formou podílů tak, aby si člen KPZ v rámci systému komunitou podporovaného
zemědělství mohl svůj podíl odebrat. Partnerství se bude řídit dále uvedenými podmínkami.
Uzavřením dohody se spolek a člen stávají členy dobrovolného uskupení KPZ ZAzemí (dále jen KPZ).
Udělením souhlasu v online přihlášce o členství v KPZ nabývá tato dohoda platnosti. Vyplněním
přihlášky se stává členem KPZ každý, kdo odešle vyplněnou přihlášku spolku a zavazuje se tak
k dodržení dohody mezi spolkem a členy. Toto členství je platné pro rok 2022.

I. Odběrné místo a den
Člen bude odebírat svůj podíl na odběrném místě:
Turnov – obchod Špetka, Skálova 69 , čtvrtek od 15.00-17.00
II. Členský příspěvek, četnost odběrů, splátkový kalendář
V částce členského příspěvku jsou započteny veškeré náklady na pěstování, zavlažování, administraci,
koordinace a kompletace tašek, nákup provozního materiálu, náklady na tisk propagačních materiálů,
náklady za dopravu apod.
Člen se zavazuje odebírat svůj podíl ve zvolené variantě, četnosti odběru a splátkového kalendáře
tak, jak uvedl v přihlášce:
Varianta A

jedna platba za celou sezónu 8.000,- se splatností do 30.4.2022

Varianta B

dvě platby - první splátka 4.000,- se splatností do 30. 4. 2022, druhá splátka
4.000,- se splatností do 31. 7. 2022

Varianta C

Individuální splátky, schválené písemně spolkem a zemědělcem

III. Dodávky
Spolek se zavazuje dodávat sezónní zeleninu a další produkty s frekvencí a na místo, které si člen
zvolil v odstavci I. a II. této dohody. Dodávky budou probíhat přibližně od 10. května do konce října
(podle úrody a počasí).
IV. Odběr
Člen se zavazuje zaplatit členský příspěvek podle varianty v odstavci II., kterou si zvolil v přihlášce.
Peníze budou zaslány včas a ve správné výši na transparentní účet spolku. Číslo účtu s pokyny
k platbě obdrží všichni členové emailem po odeslání přihlášky.
Člen se zavazuje vyzvedávat si svůj podíl na zvoleném místě a ve smluvený čas dle odstavce I. osobně,
nebo může zajistit vyzvednutí třetí osobou. Pokud dodávka nebude včas vyzvednuta, člen souhlasí,
aby nevyzvednutý podíl přešel na spolek, který s ním naloží dle vlastního uvážení, výhradně však pro
odměny dobrovolníkům.
V. Obsah bedýnky
Bedýnky budou obsahovat převážně zeleninu, ovoce nebo bylinky dle momentální úrody. Obsah
bedýnek je plně v kompetenci zemědělce a člen nemá nárok na výběr konkrétní zeleniny, nebo
ovoce. 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.
VI. Spolupráce
Všem členům KPZ umožní spolek poznat svého zemědělce a místo, kde se podíly pěstují a to formou
pozvánky na akci ,,Den na farmě“, kterou pořádá spolek dvakrát ročně a vyhlášením dobrovolné
pomoci zemědělci v dny, které si sám zemědělec určí. Tato spolupráce vychází z principů KPZ, která
staví na kooperaci a solidaritě.
VII.

Riziko snížené úrody

Člen akceptuje jako součást dohody i riziko snížené úrody plodin vlivem počasí (kroupy, plíseň, sucho
apod.) a s tím spojenou možnost snížení objemu dodávek, protože si je vědom, že případné riziko z

neúrody chce nést společně se zemědělcem. V případě takovéto neočekávané situace je tato situace
řešena otevřeným jednáním obou stran za účasti zemědělce.
VIII. 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. S tímto je spojeno i zapojení člena do vratného systému obalů, kdy člen se zavazuje vracet ty
obaly, které je možné znovu použít.
IX. Etické ujednání
Spolek ani člen nebudou jednat způsobem, který by poškodil dobré jméno či jinak poškodil systém
komunitou podporovaného zemědělství, jehož jsou obě strany na základě této dohody členy.
X.

Řešení sporů

Případné spory budou řešeny přednostně jednáním stran.
XI. Platnost dohody
Tato dohoda je závazná pro sezónu 2022, období květen až říjen. Dohoda je považována za
uzavřenou ve chvíli, kdy se člen registruje prostřednictvím on-line přihlášky ke členství v KPZ ZAzemí
a členství je potvrzeno spolkem odpovědí na email. Dohoda se bude uzavírat v písemné formě pouze
v případě, že o to člen zažádá při elektronické registraci.
XII. Prohlášení stran
Obě strany prohlašují, že si tuto dohodu sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím
obsahem souhlasí.
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