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Smlouva o inspekci a certifikaci 
 

                                                                          číslo:   

kterou uzavírají podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství v platném znění a zákona  

č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  

Příkazce:  

 

 

 

a 

Příkazník:    Biokont CZ, s.r.o., Měřičkova 34,  621 00  BRNO, Česká republika 

   společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C,  

                vložka 49499; IČ: 269 78 474; DIČ: CZ26978474 

                              zastoupená jednatelem - doc. PharmDr. Petrem Babulou, Ph.D. 
 

Článek I.  

Předmět smlouvy. 

 Předmětem smlouvy je provádění nezávislé kontrolní činnosti, inspekce a hodnocení včetně certifikace  

ve shodě s právními předpisy pro ekologické zemědělství (dále jen EZ) platnými v EU/ES,  a právními předpisy 

platnými v České republice pro EZ a souvisejících, včetně závazku příkazce. 
 

Článek II.  

Prohlášení příkazce. 

Příkazce prohlašuje a zavazuje se, že: 

2.1 se seznámil a bude podnikat ve shodě s právními předpisy pro EZ platnými v EU/ES, právními předpisy 

platnými v České republice, s certifikačním programem Biokont CZ, s.r.o. a podřídí se kontrole, 

2.2 před prvním prováděním kontrolních opatření vypracuje, následně uchová a bude průběžně aktualizovat: 

- celkový popis jednotky, zařízení a/nebo činnosti, neprodleně oznámí Biokontu veškeré změny 

- všechna praktická opatření, která je nutno přijmout na úrovni jednotky a/nebo činnosti, aby bylo zajištěno 

dodržování pravidel ekologické produkce 

- bezpečnostní opatření, která by měla být přijata, aby bylo sníženo riziko kontaminace nepovolenými 

produkty nebo látkami, a opatření týkající se čištění, která by měla být prováděna ve všech skladech, strojích 

a zařízeních, v průběhu celého produkčního řetězce hospodářského subjektu, 

2.3 v případě porušení předpisů nebo nesrovnalostí přijímá výkon opatření v rámci pravidel ekologické produkce, 

písemně informuje odběratele svého produktu, aby zajistil, že z dotyčné produkce bude odstraněno označení 

vztahující se k ekologickým způsobům produkce, 

2.4 v případech, kdy hospodářský subjekt a/nebo subdodavatelé tohoto hospodářského subjektu kontrolují různé 

kontrolní orgány nebo subjekty v souladu s kontrolním systémem vytvořeným daným členským státem, 

souhlasí s výměnou informací a s předáním své kontrolní dokumentace mezi těmito orgány nebo subjekty, 

2.5 v případě, kdy hospodářský subjekt vystoupí z kontrolního systému, souhlasí s povinností neprodleně o této 

skutečnosti uvědomit příslušný orgán, kontrolní subjekt a souhlasí s uchováváním kontrolní dokumentace po 

dobu min. pěti let, 

2.6 souhlasí s tím, že bude příslušný kontrolní orgán nebo subjekt, popř. příslušné kontrolní orgány nebo subjekty 

neprodleně informovat o jakémkoli případu nesrovnalosti nebo porušení týkajícího se ekologického statutu 

jeho produktu nebo ekologických produktů získaných od jiných hospodářských subjektů či subdodavatelů, 

2.7 umožní odebírat a analyzovat vzorky v jakémkoli případě, aby se zjistilo, zda se nepoužívají produkty nebo 

způsoby produkce, které nejsou v souladu s pravidly ekologické produkce, nebo zda nedošlo ke kontaminaci 

produkty nepovolenými pro ekologickou produkci podle obecného vyhodnocení rizika nesouladu s pravidly 

EU/ES. Souhlasí s předáváním odebraných vzorků k analýze do smluvních, akreditovaných laboratoří,  

2.8 bude výsledky certifikace prezentovat pouze pro oblast, pro kterou byl certifikát vydán a nebude svou 

certifikaci na produktu používat způsobem poškozující pověst EZ nebo certifikačního orgánu Biokontu, 

2.9 souhlasí se zveřejněním výsledků certifikace a předáváním MZe a pověřeným kontrolním organizacím,  

2.10 souhlasí s ověřením plnění tohoto prohlášení, umožní pořizovat kopie dokumentů, fotodokumentaci  

a poskytne aktivní součinnost příkazníkovi k ověření plnění tohoto prohlášení a plnění všech právních 

předpisů pro EZ platných v EU/ES, právních předpisů platných v České republice a přijme nápravná opatření 

při zjištění nedostatků nebo porušení, 

2.11 souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, mimo reklam (tj. dopisů, e-mailů apod.) příkazníkem a v souladu se 

zákonem 101/2000 Sb. v platném znění souhlasí se zjišťováním, shromažďováním, využíváním a uchováním 

osobních údajů, 

2.12 ke kontrole zajistí nebo vytvoří odpovídající materiální a technické podmínky a poskytne odpovídající 

součinnost v termínu, který určí Biokont. Umožní přístup do všech částí jednotky a do všech zařízení stejně 

jako ke všem záznamům a příslušným podpůrným dokladům. Dále poskytne veškeré přiměřeně nezbytné 

informace a výsledky svých vlastních kontrol kvality. Zabezpečí dopravu inspektora v terénu na jednotlivé 

pozemky nebo provozy. 
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2.13 uhradí příkazníkovi za jeho činnost dle této smlouvy „Proforma fakturu“ ve výši stanovené v „Ceníku služeb“, 

každoročně zveřejněném na internetových stránkách  www.biokont.cz. 
 

Článek III.  

Povinnosti příkazníka. 

Příkazník se zavazuje: 

3.1 provádět poctivě a pečlivě podle svých nejlepších schopností, objektivně nezávislou kontrolní činnost, 

inspekci, hodnocení a certifikaci ve shodě s právními předpisy pro EU/ES platnými v EU/ES, a právními 

předpisy platnými v České republice a certifikačním programem Biokont CZ, s.r.o. a oprávněnými požadavky 

příkazce, 

3.2 a přebírá odpovědnost za své pracovníky a uhradí případnou škodu prokazatelně způsobenou v souvislosti 

s plněním pracovních povinností a předmětu této smlouvy, 

3.3 že bude předem zveřejňovat „Ceník služeb“ na příští rok, na internetových stránkách  www.biokont.cz,   

3.4 že neposkytne důvěrné informace podle zákona 101/2000 Sb. třetí straně nad rámec této smlouvy. 
 

Článek IV.  

Cena a způsob platby. 

4.1 Příkazce se zavazuje uhradit příkazníkovi řádně a včas požadovanou zálohu, účtovanou Proforma fakturou, 

stejně tak jako daňovým dokladem - fakturou podle platného ceníku, zaslané poštou nebo elektronicky.  

4.2 V případě, že příkazce vypoví smlouvu, zavazuje se nahradit příkazníkovi náklady, které do té doby vznikly, 

 a škodu, pokud ji utrpěl.  

4.3 V případě prodlení (nezaplacení) ve lhůtě splatnosti je povinností příkazce bez vyzvání zaplatit úrok z prodlení 

ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

4.4 Příkazce je povinen uhradit náklady za odběr, dopravu a analýzu pozitivních vzorků.  
 

Článek V.  

Závěrečná ustanovení. 

5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Účinnost této smlouvy je sjednána od:………………… 

5.2 Vypovědět tuto smlouvu lze na základě vzájemné dohody kdykoliv. 

5.3 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. 

5.4 Příkazník může kdykoliv vypovědět tuto smlouvu, pokud příkazce neplní ustanovení této smlouvy. 

5.5 Ukončením této smlouvy nepozbývá platnosti závazek příslušné strany uhradit oprávněnému jeho náklady, 

pohledávky a škody, které vznikly za dobu platnosti této smlouvy. 

5.6 Jestliže za účinnosti této smlouvy dojde k tomu, že se kterákoliv část této smlouvy stane neplatnou, nebo 

neúčinnou nebo nevymáhatelnou, ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti. 

5.7 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 znění, a souvisejících 

právních předpisů. 

5.8 V případě změny platných právních předpisů se právní vztahy vyplývající ze smluvního vztahu mezi 

příkazcem a příkazníkem řídí obdobnými ustanoveními nové právní úpravy. 

5.9 Všechny dodatky a změny této smlouvy musí být písemně stvrzeny podpisy odpovědných osob. 

5.10 Smluvní strany souhlasí, že se Smlouva bude řídit a bude podléhat právním předpisům České republiky.  

5.11 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. 

5.12 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. 

5.13 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má stejnou právní sílu. Příkazce obdrží 

jeden stejnopis a příkazník jeden stejnopis. Příkazník předá na vyžádání kopii smlouvy MZe ČR. 
 

Příkazce:                                                                              Příkazník: 

 

V ……………………… dne…………………..                                         V Brně dne………………….. 

 

 

 

 

 

………………………………………..                                                  doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.                                          

podpis / razítko                              jednatel společnosti 

http://www.biokont.cz/
http://www.biokont.cz/

