Dohoda 2022 – 2023 na dodávání potravin - Bedýnek z Poodří
na období květen 2022 – březen 2023
certifikovaný produkt: „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“
dále jen Dohoda
uzavřená mezi:
FARMA LIČKA, Hanou Prokl Ličkovou, bytem Sedlnice 56, 742 56 Sedlnice
IČ: 03705773, číslo účtu: 222966409/0600,
kontakt: 731 414 316, 556 745 105
email: bedynky@farmalicka.cz
dále jen producent
a paní/panem
příjmení:
jméno:
ulice:
obec, PSČ:
e-mailová adresa: *1)
telefonní číslo:
balení: *2)
odběrové místo: *3)
dále jen spotřebitel

* informace na straně 3
Spotřebitel uzavírá tuto Dohodu ODESLÁNÍM vyplněné první strany na adresu
bedynky@farmalicka.cz a souhlasí
• se vzájemnými závazky uvedenými v příloze k Dohodě na straně 7,
• se zpracováním osobních údajů na straně 2 této Dohody.
Producent uzavírá tuto Dohodu přiřazením variabilního čisla, odeslaného na e-mailovou adresu
v Dohodě spotřebitelem uvedenou a souhlasí
• se vzájemnými závazky uvedenými v příloze k Dohodě na straně 6.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uděluji tímto Farmě Lička, Haně Prokl Ličkové, Sedlnice 56, Sedlnice 742 56, kontakt
bedynky@farmalicka.cz, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených
podmínek.

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
•
•
•
•

jméno a příjmení,
poštovní adresa,
e-mailová adresa,
telefonní kontakt.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
vedení v databázi spotřebitelů bedýnek.

3. Doba zpracování osobních údajů je:
po dobu nezbytně nutnou pro účely daně z přidané hodnoty.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
•

jméno, příjmení a telefonní kontakt výdejci bedýnek na výdejním místě;

•

jméno, příjmení, bydliště, v případě nezpochybnitelného dluhu za odběr bedýnek vůči
producentovi, zapsané na seznamu dlužníků spotřebitelů, přístupné spotřebitelům bedýnek;

•

prohlašuji, že osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek výše uvedených, stvrzuji odesláním
vyplněné první strany Dohody na adresu bedynky@farmalicka.cz
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Informace k vyplnění první strany Dohody
*1) E-MAILOVÁ ADRESA - napište pouze jednu adresu prostřednictvím které bude probíhat
komunikace mezi producentem a spotřebitelem,
*2) CENA BALENÍ / velikost bedýnky mimo výdejní místo na FARMĚ LIČKA (závazné
dodávání v termínech uvedených na straně 8 - 11)
V-velká:

bedýnka + manipulace za 420,- Kč, pro cca 4 osoby

M-malá:

bedýnka + manipulace za 230,- Kč, pro 1 – 2 osoby
(tato bedýnka neobsahuje brambory, které je možné přiobjednávat podle nabídky)

CENA BALENÍ / velikost bedýnky na výdejním místě na FARMĚ LIČKA
Na tomto odběrovém místě přiobjednání nenabízíme. Spotřebitel má možnost, v prodejně při odběru
bedýnky zboží přikoupit dle vlastního výběru. Platba v hotovosti i bezhotovostně.
(závazné dodávání v termínech uvedených na straně 10 - 11)
V-velká:

bedýnka za 400,- Kč, pro cca 4 osoby

M-malá:

bedýnka za 210,- Kč, pro 1 – 2 osoby
(tato bedýnka neobsahuje brambory)

K velikosti připíšete:
• počet odebíraných bedýnek v jednom termínu (pokud budete odebírat více jak 1 ks)
• v případě přejete-li si interval dodávání pouze1x měsíčně vypíšete termíny, ve kterých si
bedýnku závazně odeberete (závazné termíny dodávání bedýnek uvedeny u výdejních míst
na straně 8-11)
• spotřebitelé z Havířova připíší upřednostňující odběr v sudém či lichém týdnu, pokud
nebude připsáno, zařazujeme na jednotlivé týdny tak, aby byl počet dovážených bedýnek
vyrovnaný
• spotřebitelé ke zvolenému výdejnímu místu v Novém Jičíně a v Ostravě Porubě připíší ulici
výdejního místa
Bedýnku budete mít na dané závazné termíny vždy přichystanou, pokud si ji včas neodhlásíte
(podrobně popsáno - Všeobecné informace na straně 4 - 6).
*3) ODBĚROVÉ MÍSTO (podrobněji strany 8 - 11)
sudé týdny
středy: Havířov, Ostrava Poruba ul. Porubská, Ostrava Poruba ul. Sokolovská
čtvrtky: Brušperk, Hukvaldy, Kopřivnice, Ostrava Fifejdy, Ostrava Hulváky, Příbor, Stará Ves nad
Ondřejnicí
pátky: Bílovec, Hodslavice, Hrachovec, Klimkovice, Studénka nad Odrou, Valašské Meziříčí
liché týdny
středy: Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Sviadnov
čtvrtky: Frenštát pod Radhoštěm, Hranice, Nový Jičín ul. Hřbitovní, Nový Jičín ul. K. Čapka, Nový
Jičín ul. Resslova, Rožnov pod Radhoštěm
pátky: Ostrava Kunčice, Ostrava Vítkovice, Sedlnice, Slezská Ostrava, Vratimov-(Horní Datyně)
Spotřebitelé budou zařazování postupně podle došlých vyplněných Dohod. Pokud bude odběrové
místo zaplněno bude informován.
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====================================================================================

❖ Bedýnky lze odebírat u distributora, který si vede vlastní agendu zájemců o odběr bedýnek
(bez možností přiobjednávek). V případě zájmu, kontaktujte přímo:
Ostrava Pustkovec - prodejna boDee, nám. Antonie Bejdové 1810/10, kontakt.: 702 036 835
Kunčice pod Ondřejníkem - výdej na Farmě Menšík, kontakt.: 736 180 388
====================================================================================

Příloha k Dohodě 2022 – 2023
na dodávání potravin - Bedýnek z Poodří na období květen 2022 – březen 2023
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Dohodu o dodávkách potravin (první stranu) spotřebitel vyplní a odešlete e-mailem na adresu
bedynky@farmalicka.cz.
Dohodu je nutno vyplnit i na jeden zkušební odběr.
Po jejím obdržení producentem bude zpětně zasláno:
• Potvrzení o zařazení do seznamu spotřebitelů bedýnek s přiděleným variabilním symbolem
(VS).
• Závazný datový plán rozvozu bedýnek.
• Adresa odběrového místa s kontaktem na výdejce bedýnek. Kontakt na odběrové místo slouží
pouze k domluvě pro jiný čas výdeje, vyskytne-li se nečekaná událost.
Zpracování dokumentů k odběru bedýnek je spravováváno pověřeným zaměstnancem (mimo
provozovnu v Sedlnicích), veškerá komunikace mezi producentem a spotřebitelem bude probíhat
pouze prostřednictvím e-mailu bedynky@farmalicka.cz. Spotřebitelé budou do e-mailu uvádět
přiřazený VS, nebo výdejní místo.

ODBĚR BEDÝNKY
Bedýnka se chystá spotřebitelovi vždy na jeho zvolené výdejní místo v závazných termínech, které
jsou uvedené v e-mailu společně s potvrzením o zařazení do seznamu spotřebitelů bedýnek s
přiděleným variabilním symbolem (VS).
Po dlouholetých zkušenostech víme, že může nastat neočekávaná událost:
- první termín bude dodržen, pokud nám příroda bude přát;
- poslední termín bude realizován, pokud bude dostatek uskladněných zásob;
- zrušení termínu ovlivněné vyšší mocí v souvislosti s počasím (mráz, karanténa…);
- výdejní místo z nečekaných důvodů zruší termín výdeje (nemoc, karanténa, neplánovaná
dovolená…).
Spotřebitele o případné změně k danému termínu producent včas informuje.
Na odběr bedýnek na jednotlivé termíny spotřebitele producent neupozorňuje, termíny odběru
si poznačte!
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Producent posílá e-mail před termínem výdeje pouze v případě, že má nabídku k přiobjednání, všem
zaregistrovaným spotřebitelům bez ohledu na to, zda v daném termínu má spotřebitel odběr bedýnky
zrušen. (doporučujeme zadat naši adresu jako důvěryhodnou, aby se zprávy neřadily do hromadných,
nebo spamu).

Možnosti u odběru bedýnek:
•

Odběr bedýnek může spotřebitel písemně ukončit vždy, tedy i po prvním odběru. Ukončení
musí být producentem písemně potvrzeno, jinak je neplatné. Nevyzvedávání bedýnek
není pro producenta impulzem, že si spotřebitel nepřeje v odběru bedýnek pokračovat.
• Složení bedýnky je stanoveno, nelze měnit obsah bedýnek individuálně (orientační obsah
bedýnek strana 7)
• Spotřebitel může prostřednictvím e-mailu, nejpozději však v pondělí do 15 hodin před
termínem odběru bedýnky, požádat o následující změny:
o změnit velikost nebo počet odebíraných bedýnek,
o odhlásit odběr bedýnky na daný termín, nebo termíny,
o požádat o změnu výdejního místa.
Každou změnu, kterou spotřebitel nahlásí, musí producent potvrdit, jinak je neplatná. (Prosíme
o důsledné kontrolování, zda producent potvrdil veškeré požadované změny.)
Pokud spotřebitel neprovede změnu včas (do pondělí 15 hod. předcházejícího dni odběru), bude mu
bedýnka přichystána dle vyplněné Dohody.
•

•
•

Je možné spotřebitelem přiobjednávat zboží k bedýnce, a to v maximální hmotnosti 3 kg
k jedné bedýnce. Ve složení jednoho, nebo více druhů, které producent nabídne
k přiobjednání včas před jednotlivým termínem. Posílá se pouze na termíny, kdy producent
má co nabídnout, všem zaregistrovaným spotřebitelům bez ohledu na to, zda v daném termínu
má spotřebitel odběr bedýnky zrušen. Přiobjednání bude probíhat prostřednictvím e-mailu. Po
obdržení e-mailu s žádostí o přiobjednání bude odpovězeno, zda bude vyhověno a v jaké ceně
bude přiobjednané zboží. Cena za přiobjednané zboží bude napsána i v seznamu, který bude
předložen k podpisu při odběru bedýnky. Cenu za přiobjednání si spotřebitel přičte k ceně
bedýnky a tuto celkovou částku uhradí v daném termínu na bankovní účet, pod svým VS.
Přiobjednané zboží bude baleno mimo bedýnku, označeno štítkem se jménem a obsahem.
Reklamace spotřebitel musí nahlásit do 48 hodin po odběru bedýnky na
bedynky@farmalicka.cz. (Značení reklamace do seznamů u výdeje bedýnek, nebo spoléhat
se na vyřešení nesrovnalosti za spotřebitele výdejcem nezaručuje vyřešení reklamace.)
Producent může přerušit, nebo zrušit odběr bedýnek:
o na pokyn výdejního místa, pokud spotřebitel nedodržuje dobu výdeje,
o při nesrovnalostech v platbách.

Platební podmínky:
•

•
•
•

Úhradu za odebranou bedýnku provede spotřebitel do 10 dnů po odběru bedýnky
automaticky. Faktury se nevystavují (na základě uzavřené Dohody). Všechny platby budou
realizovány pouze bezhotovostně na číslo bankovního účtu 222966409/0600, a to pod
variabilním symbolem (VS) přiděleným při zařazení do seznamu spotřebitelů.
Přidělený VS musí být uveden u všech plateb, jinak se platby nepřiřadí.
Nevyzvednutou bedýnku v daném termínu, spotřebitel uhradí v plné výši.
Neprovede-li spotřebitel úhradu za odebrané zboží po třech upozorněních, bude producentem
předem informován o zapsání do seznamu dlužníků spotřebitelů, přístupného spotřebitelům
bedýnek.
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Výdejní místo-výdejce:
•
•
•
•
•
•

Pouze bedýnky a přiobjednávky vydává v daný den a čas podle dodaného seznamu k výdeji.
Není oprávněn odpovídat na dotazy ohledně odběru bedýnek.
Seznam k odběru bedýnek předkládá k podpisu, pro svoji orientaci, komu byla bedýnka
vydána a kdo vrátil obal (bednu).
Neřeší reklamace.
Neupozorňuje spotřebitele na nevyzvednutou bedýnku.
Nevyzvednuté bedýnky likviduje, na farmu se nevrací.

Zapůjčení bedýnky (dále jen obalu):
Obal i s obsahem si může spotřebitel při prvním odběru odnést domů, při dalším odběru předchozí
obal vymění za plný. Při druhém odběru nebude možné při neodevzdání našeho obalu odnést si další
obal domů (v takovém případě si obsah přendá do svého obalu.). Při skončení Dohody na vlastní
žádost, je nutné odevzdat všechny obaly. Při posledním odběru na Dohodu se obal neodnáší, obsah
bedýnky si spotřebitel přendá do svého obalu.
Při každém odběru bedýnek bude spotřebitel zaznamenávat v seznamu do kolonky „vrácený obal“,
zda došlo k vrácení obalu. Počet kusů uvede spotřebitel, který odebírá více bedýnek. Po skončení
dodávek bude za nevrácený obal producent fakturovat 300,- Kč / ks.
Ke každé bedýnce bude přiložen dopis s informací o jejím obsahu, s malou poznámkou, co je nového
na producentově farmě. Dopis bude obsahovat recept na úpravu některé suroviny, kterou daná
bedýnka obsahuje. (Pokud nebude přiložen, napište si o něj, pošleme elektronicky.)
Mnoho dalších informací, o farmě najdete na www.farmalicka.cz, www.facebook.com/farmalicka.
V průběhu roku budou pořádány akce zaměřené na prohlídku farmy, které nejsou určeny pouze
spotřebitelům, ale i široké veřejnosti. O těchto akcích bude spotřebitel informován.

VZÁJEMNÝ ZÁVAZEK
PRODUCENT se zavazuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dodávat bedýnky v závazných termínech pro dané výdejní místo v měsících květen 2022 březen 2023 (kromě situací popsaných na straně 4).
Dodávat čerstvé produkty ze svého podniku či podniků jeho dodavatelů v regionu.
Ve svém hospodaření postupovat podle správné zemědělské praxe definované v crosscompliance, pravidel IPZ pro zeleninu a pravidel SISPO pro ovoce, (viz www.zelinarskaunie.cz; www.oums.cz), nejedná se o produkty BIO (podrobněji na straně 11-12).
Přijímat možné návštěvy ve svých provozech ze strany spotřebitele.
Na písemnou žádost poslanou spotřebitelem kdykoliv Dohodu o dodávkách potravin ukončit,
změnit velikost bedýnky nebo zrušit odběr bedýnky na daný termín/y, přiobjednat zboží podle
nabídky.
Vyřešit případné reklamace oznámené písemně spotřebitelem do 48 hodin po odběru.
V případě nesrovnalostí v platbách, po ukončení odběru bedýnek, zaslat spotřebitelovi
přehled odběrů s vyčíslenou částkou k doplacení.
Po ukončení odběru bedýnek případný přeplatek nad 10,- Kč za odebrané zboží vrátit na účet,
ze kterého spotřebitel platil.
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SPOTŘEBITEL se zavazuje:
•
•
•
•

•
•
•
•

Vyzvedávat si v daném dni a čase bedýnku na smluveném odběrovém místě (bedýnka
vydávaná oproti podpisu).
V případě zájmu o ukončení Dohody v průběhu odběru zaslat spotřebiteli žádost o ukončení
na e-mail.
V případě osobního nevyzvednutí bedýnky zajistit odběr jinou osobou.
Veškeré nesrovnalosti při převzetí bedýnky (například byla přichystána jiná velikost
bedýnky, nesouhlasí přiobjednané zboží…), reklamace ohledně kvality zboží nahlásit do 48
hodin po obdržení bedýnky na email bedynky@farmalicka.cz, (obsluha u výdeje bedýnek,
pouze bedýnky vydává podle seznamu).
Provádět úhradu dodávky převodem na účet producenta (číslo účtu: 222966409/0600) pod
přiděleným VS ve lhůtě 10 dnů od data odběru bedýnky, faktury se nevystavují.
Do seznamu pokaždé důsledně zaznamenat vrácení obalu, popřípadě počet.
Za nevrácený obal uhradit producentem stanovenou částku.
Nevyzvednutou bedýnku, kterou včas neodhlásí, uhradit v plné výši (bedýnky se k nám
nevrací, jsou likvidovány výdejcem).

Orientační obsah bedýnek
KVĚTEN
předpokládá se, že bude počasí přát, z polí již bude co sklízet a první bedýnku bude z čeho
poskládat.
Saláty, ředkvičky, cibulka lahůdková s natí, kopr, špenát…
ČERVEN
kedlubny, saláty, ředkvičky, třešně, cibulka lahůdková s natí, kapusta, kopr, špenát, brokolice,
mrkev (koncem června), „med“ (pokud se bude včeličkám dařit), bylinky
ČERVENEC
cibulka lahůdková, cibule, kedlubny, třešně, mrkev, petržel, brambory (pravidelně jen velká
bedýnka), okurky, rajčata, papriky, švestky, zelí (bílé i červené), celer s natí, červená řepa
celer řapíkatý, cuketa, patison, saláty, „květák, brokolice“, bylinky
SRPEN, ZÁŘÍ
cibule, kedlubny, třešně, tykve, mrkev, petržel, brambory (pravidelně jen velká bedýnka),
okurky, rajčata, papriky, švestky, jablka, hrušky, zelí (bílé i červené), celer s natí, červená
řepa, pór, celer řapíkatý, cuketa, patison, kukuřice, fenykl, čekanka, bylinky
ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
čínské zelí, Hokkaidó, cibule, mrkev, celer, petržel, pastinák, jablka, hrušky, dýně, pór,
paprika, zelí (bílé i červené), mangold, kopr, ředkev, červená řepa, kadeřávek, brambory
(pravidelně jen velká bedýnka), kapusta růžičková i hlávková, tuřín, „med“, kmín, mák,
ovesné vločky, pohanka, špalda
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN
mrkev, celer, pastinák, červená řepa, brambory (pravidelně jen velká bedýnka), zelí, jablka,
(hrušky), „kapusta růžičková, kadeřávek“, ředkev, cibule, Pickles (kvašená zelenina)
Sortiment v bedýnkách plánujeme obohatit o mošty a výpěstky spřátelených farem (kmín,
mák, ovesné vločky, pohanka, špalda, sušené ovoce, citrusy od farmářů z Kréty…)
Mohou být změny v sortimentu (pracujeme s přírodou).
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VÝDEJNÍ MÍSTA
SUDÉ STŘEDY
HAVÍŘOV, Národní 6, prodejna U moudré kozy

výdej: 14 - 18 hod.

OSTRAVA PORUBA, Porubská 825/4, prodejna Koření Javor
OSTRAVA PORUBA, Sokolovská 1333/47 prodejna Herbarium

výdej: 10:30 - 16 hod.
výdej: 10 - 17 hod.

ZÁVAZNÉ TERMÍNY VÝDEJE BEDÝNEK

2022
1., 15. a 29. června
13. a 27. července
10. a 24. srpna
7. a 21. září
5. a 19. října
2., 16. a 30. listopadu
14. prosince
2023
25. ledna
8. a 22. února
8. a 22. března
=======================================================================
SUDÉ ČTVRTKY
BRUŠPERK, Nám. J. A. Komenského 13, ZDRAVÁ VÝŽIVA-Oříšek

výdej: 14:30 - 17 hod.

HUKVALDY, Dolní Sklenov 106, rodinný dům

výdej:15 - 18 hod.

KOPŘIVNICE, I. Šustaly 1079/4, v panelovém domě

výdej: 16 - 18 hod.

OSTRAVA FIFEJDY, Ahepjukova 6

výdej:14 - 17 hod.

OSTRAVA HULVÁKY, Varšavská 28, rodinný dům

výdej:16 - 18 hod.

PŘÍBOR, Náměstí S. Freuda 28, PEKÁRNA BARTOŇ

výdej: 14 - 16 hod.

STARÁ VES nad Ondřejnicí, Na Závodí 322, rodinný dům

výdej:19 - 20 hod.

ZÁVAZNÉ TERMÍNY VÝDEJE BEDÝNEK

2022
2., 16. a 30. června
14. a 28. července
11. a 25. srpna
8. a 22. září
6. a 20. října
3. listopadu
1. a 15. prosince
2023
26. ledna
9. a 23. února
9. a 23. března
=======================================================================
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SUDÉ PÁTKY
BÍLOVEC, Tkalcovská 101/43

výdej: 13 - 16 hod.

HODSLAVICE, Hodslavice 81

výdej: 17:40 - 18 hod.

HRACHOVEC, Hrachovec 305, prodejna VENKOVSKÝ KRÁMEK

výdej: 9:30 – 17:30 hod.

KLIMKOVICE, Kulturní a informační středisko Klimkovice, Lidická 1,

výdej: 12:30 - 17 hod.

STUDÉNKA NAD ODROU, Budovatelská, prodejna hospodářských potřeb

výdej: 12 - 16 hod.

VAL. MEZIŘÍČÍ, Náměstí 118/33 - prodejna zdravé výživy ZDRAVÍ OD ANDĚLA

výdej: 10 - 17 hod.

ZÁVAZNÉ TERMÍNY VÝDEJE BEDÝNEK

2022
3. a 17. června
1., 15. a 29. července
12. a 26. srpna
9. a 23. září
7. a 21. října
4. a 18. listopadu
2. a 16. prosince
2023
27. ledna
10. a 24. února
10. a 24. března
=======================================================================
LICHÉ STŘEDY
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ, Harcovská 520, POTRAVINY INVA

výdej: 9:30 - 17:30 hod.

HAVÍŘOV, Národní 6, prodejna U MOUDRÉ KOZY

výdej: 14 - 18 hod.

SVIADNOV, Ostravská 159, PENZION ANARETA

výdej: 15 - 17 hod.

ZÁVAZNÉ TERMÍNY VÝDEJE BEDÝNEK

2022
25. května
8. a 22. června
20. července
3., 17. a 31. srpna
14. září
12. a 26. října
9. a 23. listopadu
7. a 21. prosince
2023
18. ledna
1. a 15. února
1. a 15. března
=======================================================================
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LICHÉ ČTVRTKY
HRANICE, Pernštejnské nám. 1, informační centrum

výdej: 9 - 17 hod.

NOVÝ JIČÍN, Hřbitovní 1346/11, NATURA– Zdravá výživa

výdej: 10 - 18 hod.

NOVÝ JIČÍN, Resslova 105/14 prodejna SEDMIKRÁSKA

výdej: 10 - 16 hod.

ZÁVAZNÉ TERMÍNY VÝDEJE BEDÝNEK

2022
26. května
9. a 23. června
21. července
4. a 18. srpna
1., 15. a 29. září
13. a 27. října
10. a 24. listopadu
8. a 22. prosince
2023
19. ledna
2. a 16. února
2. a 16. března
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, Rožnovská 247, prodejna TOBISPORT
NOVÝ JIČÍN, K. Čapka 371/7, u domu z auta

výdej: 14:30 - 17 hod.
výdej: 18 - 19 hod.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Palackého 457, prodejna ZDRAVÉ JÁ

výdej: 14:30 - 17 hod.

ZÁVAZNÉ TERMÍNY VÝDEJE BEDÝNEK

2022
26. května
9. a 23. června
7. a 21. července
4. a 18. srpna
1., 15. a 29. září
13. a 27. října
10. a 24. listopadu
8. a 22. prosince
2023
19. ledna
2. a 16. února
2. a 16. března
=======================================================================
LICHÉ PÁTKY
OSTRAVA KUNČICE, Javorova 13, rodinný dům
OSTRAVA VÍTKOVICE, Vítkovice 3033, Muzeum pot. a zem. strojů
SEDLNICE, Sedlnice 56, na farmě Lička

výdej: 16 - 20 hod.
výdej: 10:30 - 18 hod.
výdej: 9 - 16 hod.

SLEZSKÁ OSTRAVA, Nejedlého 991/2, vstup z ulice Jaklovecká,
VRATIMOV/Horní Datyně, Vratimovská 305, Potraviny U Důlňáku
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výdej: 10 - 16 hod.
výdej: 10 -11 a 14 -18 hod.

ZÁVAZNÉ TERMÍNY VÝDEJE BEDÝNEK

2022
27. května
10. a 24. června
8. a 22. července
5. a 19. srpna
2., 16. a 30. září
14. října
11. a 25. listopadu
9. prosince
2023
20. ledna
3. a 17. února
3. a 17. března
=======================================================================

SISPO
OCHRANNÁ ZNÁMKA PRO
ZDRAVÉ OVOCE
•
•
•
•
•
•
•

Ovoce prodávané pod touto ochrannou známkou je vyrobeno za výrazně omezeného
používání pesticidů a umělých hnojiv.
Proti škůdcům a chorobám se přednostně používá biologická ochrana
(draví roztoči, ptactvo, slunéčka atd.).
Nezávadnost ovoce je garantována rozbory na obsah těžkých kovů.
Výroba ovoce je kontrolována Svazem pro integrované systémy pěstování ovoce.
Podmínky výroby jsou v souladu s přísnými mezinárodními normami.
Ovoce se pěstuje v ekologicky nejvhodnějších oblastech, málo zatížených emisemi.
Právo používat ochrannou známku je udělováno pěstitelům vždy pouze pro jeden rok.

SISPO OVOCE JE PRODUKOVÁNO VÝHRADNĚ V ČESKÝCH ZEMÍCH
Chráněno ochrannou známkou ®

IPZ
OCHRANNÁ ZNÁMKA PRO
ZDRAVOU ZELENINU
1. Takto vypěstovaná zelenina má z důvodu snížení dávek dusíkatého hnojení výraznější chuť,
neboť na poli roste déle a má tak dostatek času na kumulaci cukrů ve svých pletivech.
2. Je zdravější, neboť pesticidy se nepoužívají preventivně, ale až po zjištění významného výskytu
škůdce a až po vyčerpání nechemických metod ochrany.
3. Je bezpečná, protože před výsevem, či výsadbou, ale i v průběhu pěstování a před sklizní, jsou
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nezávislými pracovníky akreditovaných laboratoří odebírány vzorky půdy a rostlin a prováděny
předepsané rozbory živin a těžkých kovů.
4. Je šetrnější k životnímu prostředí, neboť při pěstování byla významně omezena chemické ochrana.
Používají se pesticidy selektivní na konkrétního škůdce či chorobu, a ne přípravky se širokým
spektrem účinku. Životní prostředí je dlouhodobě chráněno před nadměrným zatížením, protože
přísná pravidla a omezení hnojení jsou na nahlášených pozemcích uplatňována minimálně po období
5 let. Na všech nahlášených pozemcích je zakázáno použití vyjmenovaných pesticidů, které jsou v
průběžně aktualizovaném seznamu označeny jako málo šetrné k životnímu prostředí.
5. Pěstitelé musí vést evidence o všech agrotechnických zásazích, které v daném porostu učiní, což v
praxi umožní uplatňování principu dohledatelnosti, který je také nazýván, „kontrola od vidlí po
vidličku”.
6. Zelenina vypěstovaná v systému IPZ je pod trvalým dohledem, protože všechna pěstební opatření
jsou průběžně kontrolována nezávislou kontrolní organizací.
7. Zeleninu z integrované produkce lze pořídit za přijatelnou cenu, neboť není významně dražší než
zelenina, vypěstovaná konvenčními způsoby.
8. Koupí zeleniny označené ochrannou známkou IPZ podpoříte pěstitele z Čech a Moravy, neboť
systém IPZ byl vytvořen a zaveden pouze pro Českou republiku.
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