ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO “VYSOČINA“ ŽELIV
Želiv 263, Želiv 394 44

INFORMACE k podmínkám prodeje a výdeje naturálií v roce 2022
Nárok na naturálie v plné výši vzniká všem zaměstnancům družstva v trvalém pracovním
poměru, kteří jsou zaměstnanci k 30.6.2022. Pokud pracovní poměr trvá pouze po určitou část
roku, nárok na naturálie se propočítává dle skutečně odpracované doby a příslušně se krátí.
Zaměstnanci, kteří odešli z družstva na základě výpovědi (ne do důchodu) a nejsou k 30.6.
v evidenci, nemají na naturálie nárok. Nárok na naturálie pro členy družstva se liší podle jejich
pracovní účasti v družstvu.

BRAMBORY
Základní nárok
Základní nárok je shodný pro člena s pracovní účastí, bez pracovní účasti i zaměstnance
(nečlena).
Výběr jedné z následujících tří variant:
Varianta

Množství

Cena pro rok 2022 s DPH

Netříděné brambory

500 kg

161,- Kč/100 kg

Tříděné konzumní brambory

200 kg

230,- Kč/100 kg

Odpadní brambory ze třídění

600 kg

23,- Kč/100 kg

Doplňkový nárok
1. Pro člena bez pracovní účasti není stanoven
2. Pro člena s pracovní účastí
Varianta

Množství

Cena pro rok 2022 s DPH

500 kg

300,- Kč/100 kg

1 000 kg

23,- Kč/100 kg

Množství

Cena pro rok 2022 s DPH

Netříděné brambory

200 kg

300,- Kč/100 kg

Odpadní brambory ze třídění

600 kg

23,- Kč/100 kg

Netříděné brambory
Odpadní brambory ze třídění
3. Pro zaměstnance (nečlena)
Varianta

Za netříděné brambory se považují brambory dodávané přímo od kombajnu z pole. Dopravu
vydaných brambor do výše základního nároku (mimo brambor konzumních) a doplňkového
nároku pro členy a pracovníky družstva bydlící v obvodu družstva, případně v nejbližším okolí,
zajistí družstvo na svůj náklad. V případě zakoupení nadlimitního množství bramborového
odpadu bude dopravné prováděné družstvem fakturováno podle platného ceníku. Požadavek
na dopravu brambor uvádějte při objednávce naturálií.
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Výdej netříděných brambor je předběžně stanoven na přelom září a října 2022. O přesných
výdejních dnech budete včas informováni prostřednictvím SMS zprávy, na stránkách družstva
či vývěskou na vrátnici.
Tříděné konzumní brambory můžete vyzvedávat v bramborárně družstva v Želivě nejdříve od
1.10.2022 a nejdéle do 31.3.2023 vždy v pracovní dny do 15 hod. Doporučujeme si v družstvu
ověřit, zda jsou přetříděné brambory k dispozici.
KRMNÉ OBILÍ – pšenice / ječmen / kombinace (jakákoliv)
Limitní nárok:
Osoba:

Množství dle směrnice

Člen nezaměstnanec

400 kg

Člen zaměstnanec

400 kg + 500 kg dle odprac. dnů = max 900 kg

Zaměstnanec bez členství

max 500 kg dle odprac. dnů

Ceny:
Komodita

Cena za 100 kg s DPH

Ječmen krmný

320,- Kč / 100 kg

Pšenice krmná

320,- Kč / 100 kg

Rozvoz naturálního obilí družstvo neprovádí. Budou určeny výdejní dny tak, aby všichni měli
možnost si naturální obilí vyzvednout. Výdej by se měl uskutečnit do konce listopadu 2022
ve Vřesníku. Obilí bude vydáváno najednou v CELKOVÉM NAHLÁŠENÉM
MNOŽSTVÍ, ne po částech. Pokud si někdo bere „na někoho“ naturálie, tyto osoby si to
vyřídí mezi sebou.

Informace o výdeji či změnách
Informace o nejzazším termínu nahlášení požadavků na odběr naturálií a informace o termínech
výdejů jednotlivých komodit budou probíhat následujícími způsoby:





Na vývěsce na vrátnici družstva
Formou SMS zprávy zaslané zaměstnancům a členům (pokud udají telefonní kontakt)
Na internetových stránkách družstva www.vysocinazeliv.cz
Informace sdělí i na vrátnici družstva – tel. 565 581 112
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Nahlášení a platby
Požadavky na odběr obilí i brambor se nahlásí pouze na vrátnici družstva – tel. 565 581 112.
Objednávky na odběr VŠECH zemědělských výrobků (brambor i obilí) v roce 2022 se nahlásí
nejpozději do neděle 25.9.2022. Pro rychlejší komunikaci uvádějte při objednávce své
telefonní číslo, pokud nebylo nahlášeno již dříve. Při objednávce stanovte preferovaný způsob
úhrady naturálií.
Úhrada za naturálie bude prováděna formou:
 srážkou ze mzdy – pro současné zaměstnance
 srážkou z vnosů – pro členy, pokud chtějí a pokud mají odpovídající výši vnosů nad
základním členským vkladem
 v hotovosti
o Platba za naturálie v hotovosti musí být uskutečněna předem / v den odběru
první části naturálií u paní Klapové.
o Při výdeji netříděných brambor bude paní Klapová k dispozici pro platby na
vrátnici. Jiné dny odběru naturálií je možná úhrada ve správní budově
v kanceláři paní Klapové.
o V případě závozu brambor do místa bydliště se částka za objednané naturálie
uhradí přímo dovozci. V případě nepřítomnosti v čas závozu zajistí člen úhradu
v hotovosti přímo v družstvu u paní Klapové neprodleně po závozu.
o Pouze na základě potvrzení o úhradě dojde k výdeji naturálií, byť by šlo pouze
o částečný výdej komodit.
 U koho jsou naturálie nahlášeny, ten platí všechny naturálie dohromady. Pokud si
někdo bere „na někoho“ naturálie, tyto osoby si to vyřídí mezi sebou.
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