ZMLUVA
o kontrolnej činnosti a vydávaní kontrolných osvedčení (ďalej len „certifikát“) o pôvode bioproduktov,
biopotravín a ostatných bioproduktov
č. zmluvy: ……………………………….
uzavretá podľa § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občiansky zákonník ČR, v znení neskorších prepisov
(ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany:
Objednávateľ:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie a číslo účtu:
Zastúpený:
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Kontrolná organizácia: Biokont CZ, s.r.o.
Zapísaná: v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne oddiel C, vložka 49499;
So sídlom: Měřičkova 159/34, 621 00 BRNO, Česká republika
IČO: 269 78 474
DIČ: CZ26978474
Bankové spojenie a číslo účtu: ČSOB 4015205357 / 7500 v mene EUR
Zastúpená: riaditeľom spoločnosti - prof. PharmDr. Petrom Babulom, Ph.D.
(ďalej len „kontrolná organizácia“)
Článok I.
Predmet a účel zmluvy
1. Predmetom zmluvy je výkon kontrolnej činnosti kontrolnej organizácie pri osobách podnikajúcich
v ekologickom poľnohospodárstve za účelom vydávania certifikátov na ich produkciu v súlade s platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky a priamo použiteľnými predpismi Európskej únie pre ekologickú
produkciu a označovanie ekologických produktov v platnom a účinnom znení.
Článok II.
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ prehlasuje, že sa zoznámil s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, priamo
použiteľnými predpismi Európskej únie pre ekologickú produkciu a označovanie ekologických produktov, a
metodickými pokynmi ÚKSÚP / Ministerstva poľnohospodárstva ako príslušného orgánu, o ekologickom
poľnohospodárstve, v znení neskorších predpisov, vydaných k ich prevedeniu, a zaväzuje sa tieto predpisy pri
svojej činnosti dodržiavať.
2. Objednávateľ poskytne kontrolnej organizácii súčinnosť nutnú k vykonaniu kontroly, v termíne, ktorý určí
Biokont, najmä umožní potrebný prístup k predmetu kontroly, zaistí alebo vytvorí odpovedajúce materiálne a
technické podmienky. Umožní prístup do všetkých častí jednotky, do všetkých zariadení rovnako ako ku
všetkým záznamom a príslušným podporným dokladom, spolu s kompletným účtovníctvom a umožní
neobmedzene zhotovovať fotodokumentáciu.
3. Objednávateľ súhlasí s tým, aby v súlade s príslušným ustanovením priamo použiteľných predpisov Európskej
únie pre ekologickú produkciu a označovanie ekologických produktov boli jeho osobné údaje predávané
príslušnému orgánu a medzi kontrolnými organizáciami navzájom.
4. Objednávateľ zabezpečí dopravu inšpektora v teréne na jednotlivé pozemky alebo prevádzky.
5. V prípade ukončenia tejto zmluvy neodkladne vráti Biokontu originál vystavených certifikátov a príloh.
6. Objednávateľ uhradí Biokont CZ, s.r.o. riadne a včas, všetky vystavené daňové doklady – faktúry.
Článok III.
Práva a povinnosti kontrolnej organizácie
1. Kontrolná organizácia je povinná vykonávať všetku svoju činnosť objektívne, nezávisle
a nestranne, v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a priamo použiteľnými predpismi
Európskej únie pre ekologickú produkciu a označovanie ekologických produktov.
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2. Kontrolná organizácia sa zaväzuje behom plnenia zmluvy aj po ukončení zmluvy zachovávať mlčanlivosť o
všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s plnením zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti zahŕňa
taktiež mlčanlivosť kontrolnej organizácie ohľadom osobných údajov. Pri realizácii predmetu tejto zmluvy
zodpovedá kontrolná organizácia za to, že z jej strany bude nakladanie s týmito osobnými údajmi v súlade s
príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o
voľnom pohybe týchto údajov, a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov;
GDPR). Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na predávanie údajov medzi kontrolnými organizáciami a
príslušným orgánom a medzi kontrolnými organizáciami navzájom podľa príslušných ustanovení priamo
použiteľných predpisov Európskej únie pre ekologickú produkciu a označovanie ekologických produktov.
3. Kontrolná organizácia je taktiež oprávnená uskutočňovať kontrolu všetkých nehnuteľností, ktoré nie sú
využívané pre ekologické poľnohospodárstvo, zhotovovať fotodokumentáciu, kopírovať doklady, odoberať a
analyzovať vzorky, aby zistila, či sa nepoužívajú / neskladujú produkty alebo spôsoby produkcie, ktoré nie sú
v súlade s pravidlami ekologickej produkcie alebo či nedošlo ku kontaminácii produktmi nepovolenými pre
ekologickú produkciu.
Článok IV.
Odmena, platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Biokont CZ, s.r.o. riadne a včas požadovanú zálohu, účtovanú Proforma
faktúrou, rovnako tak ako daňovým dokladom – faktúrou, podľa platného cenníku alebo podľa skutočne
vynaložených nákladov, zaslané poštou alebo elektronicky.
2. V prípade, že objednávateľ vypovie zmluvu, zaväzuje sa nahradiť Biokont CZ, s.r.o. náklady, ktoré do tej doby
vznikli, a škodu, pokiaľ ju utrpel.
3. V prípade omeškania (nezaplatenia) v lehote splatnosti je povinnosťou objednávateľa bez vyzvania vypočítať a
zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky, za každý aj započatý kalendárny deň omeškania.
Článok V.
Záverečné ustanovenie
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Účinnosť tejto zmluvy je zjednaná od: …………………
2. Vypovedať túto zmluvu možno na základe vzájomnej dohody kedykoľvek.
3. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu aj bez udania dôvodu každoročne k 31.12., pokiaľ
výpoveď bude doručená písomne druhej strane najneskôr do 31.10.
4. Biokont CZ, s.r.o. môže kedykoľvek vypovedať túto zmluvu, pokiaľ objednávateľ neplní ustanovenie tejto
zmluvy alebo svojho Prehlásenia a záväzku.
5. Ukončením tejto zmluvy nestráca platnosť záväzok príslušnej strany uhradiť oprávnenému jeho náklady,
pohľadávky a škody, ktoré vznikli za dobu platnosti tejto zmluvy.
6. Ak za účinnosti tejto zmluvy dôjde k tomu, že sa ktorákoľvek časť tejto zmluvy stane neplatnou, alebo
neúčinnou, nevymáhateľnou, ostatné časti zmluvy zostávajú v platnosti a riadia sa novou právnou úpravou.
7. Ostatné vzťahy zmluvných strán z tejto zmluvy vyplývajúce, ktoré v nej nie sú vyslovene upravené, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb., Občianskym zákonníkom ČR, v platnom a účinnom znení,
a súvisiacimi právnymi predpismi.
8. Všetky dodatky a zmeny tejto zmluvy musia byť písomne potvrdené podpismi zodpovedných osôb.
9. Obe zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú oprávnené a právne spôsobilé k podpisu, že si zmluvu riadne
prečítali, jej obsahu rozumejú, že ju uzavreli slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, neboli pod nátlakom, a
neboli v nápadne znevýhodnených podmienkach, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
10. Všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy a v súvislosti s ňou budú rozhodnuté s konečnou platnosťou
na Rozhodcovskom súde pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky podľa
jeho poriadku, jedným rozhodcom, menovaným predsedom Rozhodcovského súdu, so sídlom v Brne.
11. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnakých vyhotoveniach, z nich každý má rovnakú právnu silu.
Objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a kontrolná organizácia Biokont CZ, s.r.o. druhé vyhotovenie.
V ……………………… dňa…………………..

………………………………………..
podpis / pečiatka

V Brne dňa…………………..

prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
riaditeľ spoločnosti
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