VIAMILK CZ DRUŽSTVO
Zemědělská 897, HRADEC KRÁLOVÉ
IČ 642 59 439

SMĚRNICE
k PROJEKTU

STROJE_20

Zpracoval : Vladimír MACH - smluvní účetní
Datum

: 01. 09.2014

Projednáno a schváleno v představenstvu družstva:

27. 11. 2014

Účinnost směrnice:

01. 01. 2015
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I.
Terminologie
1. Projektem se rozumí projekt „STROJE_20“.
2. Manažerem projektu je VIAMILK CZ družstvo, IČ: 64259439.
3. Účastníkem projektu je pouze člen družstva, který požádal manažera o zařazení do
projektu STROJE_20, dále jen účastník či žadatel.
4. Smlouvou se rozumí smlouva kupní mezi manažerem a účastníkem projektu.

II.
Účel projektu
1. Účelem projektu je zvýšit využití finančního kapitálu družstva, a to jak vlastního, tak i
cizího.
2. Projekt je přednostně směřován k členovi, který se smluvně zaváže po dobu účasti
v projektu odebírat od družstva PHM, a to ve výši minimálně 50% potřeby PHM.

III.
Partner projektu
1. Partnerem tohoto projektu jsou vybraní dodavatelé pracovních strojů pro zemědělskou
prvovýrobu, mající s družstvem VIAMILK CZ uzavřenu obchodní smlouvu.
2. Partneři pro dané období jsou zveřejňováni v samostatné příloze této směrnice. Partneři
jsou dodavateli široké škály strojů, počínaje traktory, kombajny, přes stroje na zpracování
půdy, cisterny aj., konče stroji pro údržbu krajiny.
3. Vzorová obchodní smlouva mezi partnerem a družstvem je uvedena v příloze této
směrnice.
4. Pro první období projektu budou osloveny společnosti:
- AGROMEX s.r.o. Jílové u Prahy
IČ: 27073157
- prodejce strojů FENDT, CHALLENGER, FELLA, HAWE aj.
- web: http://www.agromex.cz/
- AGROTECH HK, spol. s. r. o.,
IČ: 27471519
- prodejce strojů KOCKERLING, WENHAFF, MASCHIO, GASPARDO aj.
- web: http://www.agrotechhk.cz/
- UNIAGRO, s.r.o., Zaloňov
IČ: 47473878
- prodejce postřikovačů Tecnoma aj.
- web: http://uniagro.cz/
- ZEAS a.s. Pod Kunětickou horou
IČ: 48154954
- prodejce strojů Pottinger, Deutz Fahr, JSB, Pronar aj.
- web: http://www.zeas.cz/
- ZEOS LOMNICE a.s.
IČ: 25297473
- prodejce strojů Valtra, …… aj.
- web: http://www.zeoslomnice.cz/
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IV.
Parametry projektu
1. Doba projektu STROJE_20 je pro čerpání zdrojů stanovena na období od 01. 01. 2015 do
31. 12. 2016.
2. Doba projektu STROJE_20 je pro splácení stanovena na max. 24 měsíců ode dne čerpání
zdrojů.
3. Angažovanost účastníka v projektu je limitována:
částkou 3měsíční průměrné fakturace za dodávky mléka, maximálně
3.000.000,- Kč,
dobou splácení max. 24 měsíců
4. Účastník má zájem uzavřít s partnerem kupní smlouvu na nákup konkrétního stroje.
5. Účastník si dohodne s partnerem základní podmínky kupní smlouvy, zejména předmět
(stroj), cenu, termín dodání a držení záruky partnera za jím dodaný stroj. Současně sjednají,
že stroj bude účastníkovi dodán v rámci projektu STROJE_20.
6. Účastník uzavře s manažerem projektu Smlouvu.

V.
Smlouva
1. Smlouva mezi manažerem a účastníkem projektu bude mít charakter kupní smlouvy dle
§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).
2. Podstatnými náležitostmi Smlouvy jsou:
předmět smlouvy
termín dodání
cena předmětu smlouvy
splatnost kupní ceny dle splátkového kalendáře nejdéle do data uvedeného v čl.
IV odst. 1) této směrnice
výhrada vlastnictví vázaná za úplné zaplacení předmětu smlouvy resp. zástava
předmětu smlouvy v rejstříku zástav movitých věcí na náklady kupujícího
zmocnění pro prodávajícího k jednostranným zápočtům vzájemných závazků a
pohledávek
závazek partnera o držení záruky za dodaný předmět smlouvy
3. Cena předmětu smlouvy je kalkulována dle vzorce:
(cena partnera + 6%) + DPH dle zákona
4. Samostatným smluvním ujednáním pak závazek kupujícího odebírat od prodávajícího po
dobu platnosti Smlouvy PHM v rozsahu min. 50% jeho potřeby. Potřeba je kalkulována dle
vzorce: ((počet ha x 115 lt )+ 10% na živočišnou výrobu))+50% prodej cizím

VI.
Zdroje financování projektu
1. Projekt je financován z revolvingového úvěru čerpaného od KB a.s.
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VII.
Schvalování jednotlivých obchodních případů, uzavírání Smluv
1. Jednotlivé obchodní případy projektu schvaluje na základě doporučení ekonoma družstva
představenstvo družstva.
2. Podmínky pro schválení obchodního případu představenstvem družstva jsou:
a) žadatel JE členem družstva
b) žadatel DOLOŽIL souhlasné ujednání s partnerem o nákupu stroje prostřednictvím
projektu
c) žadatel AKCEPTUJE smluvní podmínky dle této směrnice
3. Schvalování jednotlivých obchodních případů může představenstvo družstva přenést na
ředitele družstva. Představenstvo družstva je následně průběžně informováno o uzavřených
obchodních případech.
4. K uzavírání Smluv dle této směrnice je zmocněn ředitel družstva.

VIII.
Ostatní
1. Platnost a účinnost této směrnice nastává schválením představenstvem družstva.
2. Uchovávání Smluv, jejich evidence jakož ostatních materiálů k projektu podléhá směrnici
o archivaci.
3. Kontrolou nad dodržováním této směrnice je pověřen předseda představenstva družstva a
předseda kontrolní komise družstva.
4. Aktualizací této směrnice v duchu platné legislativy je pověřen ekonom družstva.

V Hradci Králové dne 27. 11. 2014

………………………………………….
Pavel LHOTÁK - ředitel družstva
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