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3. Náhrada za využívání farmářského osiva a sadby 5)
Vypočtená náhrada za všechny druhy a odrůdy podle přílohy této žádosti celkem (včetně 21 % DPH)
Kč
4. Upozornění
a) ú
 daje o pěstiteli se vyplňují podle obchodního rejstříku nebo živnostenského listu
b) oznámení zašlete nejpozději do 5. 6. 2021 na adresu Družstvo vlastníků odrůd, Jihlavská 320/2, 664 41 Troubsko
c) náhradu za použití farmářského osiva a sadby podle Proforma faktury, kterou Vám obratem zašle družstvo po obdržení
vašeho oznámení nebo si ji vytisknete při eletronickém podání, zašlete na účet družstva vedeného u pobočky ČSOB v Brně,
č. ú. 174994658/0300 jako variabilní symbol uveďte Vaše IČ, spec. symbol 12021. Po připsání platby na účet družstva obdrží
plátce poštou daňový doklad, ke dni připsání platby na účet dochází k uskutečnění zdanitelného plnění
d) toto oznámení není daňovým dokladem
e) oprávněná osoba potvrzuje správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených v tomto oznámení, za které nese plnou právní
odpovědnost
f) údaje pěstitele uvedené v tomto oznámení budou poskytnuty pouze držitelům šlechtitelských práv k použité odrůdě příp.
jejich zástupcům v České republice
g) na odrůdy s ochranou práv na úrovni EU se vztahuje nařízení Rady (ES) 2100/94 o odrůdových právech Společenství
a prováděcího předpisu nařízení Komise (ES) 1768/95
h) na odrůdy s národní ochranou práv se vztahuje zákon 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších
předpisů
i) zákon 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Rady (ES) 2100/94
o odrůdových právech Společenství a prováděcího předpisu nařízení Komise (ES) 1768/95, ceník a aktuální seznam právně
chráněným odrůd zmocnitelů Družstva vlastníků odrůd je uveřejněn na www.druvod.cz. Doporučujeme všem pěstitelům se
seznámit s těmito právními předpisy
j) telefonické informace – 547 227 003, 530 508 108, 732 555 976
k) pod rozsahem použití farmářského osiva se rozumí i oznámení o nevyužití farmářského osiva v daném výsevním období 6)
l) sdělení potřebných informací a oznámení o rozsahu použití farmářského osiva a sadby je možné podat elektronickou
formou, vyplněním formuláře na www.druvod.cz (elektronické podání plně nahrazuje písemné podání v tomto
tiskopise) a faxem 530 508 109
m) Pěstitelé polních plodin a zpracovatelé farmářských osiv poskytují Družstvu vlastníků odrůd, jako zpracovateli, osobní údaje
podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, resp. nařízení Rady (ES) 2100/94 o odrůdových právech
Společenství, tj. pro splnění právní povinnosti. Poskytnutí osobních údajů je ze zákona povinné, v případě neposkytnutí
osobních údajů se jedná o přestupek. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a využívány výhradně jakožto nezbytné
pro vymahatelnost šlechtitelského práva při využívání farmářských osiv a sadby ve smyslu uvedené legislativy. Správcem
osobních údajů je příslušný držitel šlechtitelských práv uvedený v seznamu na tomto formuláři. Osobní údaje jsou v nezbytném
rozsahu (např. daňové doklady) zpracovávány také pro účely vedení účetnictví Družstva vlastníků odrůd, kdy je Družstvo
vlastníků odrůd v postavení správce.
Osobní údaje mohou být zpracovávány pro výše uvedené účely i dalšími osobami, které provádějí nezbytné zpracování na
základě smlouvy o zpracování osobních údajů (např. IT společnost, účetní firma).
Ochrana sdělených osobních údajů je řádně zabezpečena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679
z 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Pracovní postupy a procesy pro zpracování, využívání a výmaz osobních údajů jsou upraveny vnitřním předpisem Družstva
vlastníků odrůd. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 4 let, ledaže je nutné osobní údaje zpracovávat po delší dobu za
účelem uplatnění šlechtitelských práv z důvodu neuhrazení farmářské náhrady. Osobní údaje nezbytné pro vedení účetnictví
Družstva vlastníků odrůd jsou zpracovávány maximálně po dobu 10 let.
Při zpracování osobních údajů může být uplatněno právo na informace o zpracování osobních údajů, právo na přístup
k osobním údajům, včetně přímého přístupu prostřednictvím webových stránek www.druvod.cz na základě individuální
registrace a práva na kopii osobních údajů, které jsou zpracovávány, dále právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz
osobních údajů (pokud uplyne doba pro uchování osobních údajů, zpracování je protiprávní nebo již není pro zpracování
žádný důvod), právo na omezení zpracování (pokud je zpochybněna přesnost zpracovávaných osobních údajů, nebo bude
požadováno omezení zpracování místo výmazu osobních údajů) a právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností
na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)
V případě žádosti o výmaz, změnu nebo úpravu osobních údajů se obracejte na Družstvo vlastníků odrůd s využitím
kontaktních údajů, uvedených v tomto tiskopisu.
5. Prohlášení
Potvrzuji, že pěstitel bere na vědomí údaje uvedené v bodě 4 to hoto oznámení a prohlašuji, že všechny údaje jsou
pravdivé a úplné.
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Čestné prohlášení Družstva vlastníků odrůd
Prohlašujeme, že Družstvo vlastníků odrůd se sídlem Jihlavská 320/ 2, 664 41 Troubsko, zapsané u Krajského soudu v Brně,
oddíl Dr, vložka 3850, IČ 26687640 je zmocněno níže uvedeným držiteli šlechtitelských práv k odrůdám rostlin:
IČ:
AGRICO Bohemia s. r. o.
Nerudova 3078/202, 390 02 Tábor
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 16, 787 01 Šumperk
AGROFINAL spol. s r. o.
Petrská 1161/24, 110 00 Praha
AGROGEN spol. s.r.o.
Zahradní 1a, 664 41 Troubsko
AGROSALES s.r.o.
Komenského 211, 742 01  Suchdol nad Odrou
Agrotest fyto, s.r.o.
Havlíčkova2787,767 01 Kroměříž
AGRORADOST s.r.o.
Smetanovo nám. čp. 3290, 580 01 Havlíčkův Brod
RWA Czechia s.r.o., 273 51 Unhošt 1182
CANDOR TRADING, s.r.o.
Ulica SNP č. 86, 900 91 Limbach
Caussade Osiva, s.r.o.
Na městečku 119, 664 71 Veverská Bítýška
granaagro Czechia s.r.o.
Střední novosadská 767/4, 779 00 Olomouc
Europlant šlechtitelská spol. s r.o.
Lhotská 2221/32, 193 00 Paha
ELITA semenářská, a. s.
Cupákova 4 a, 621 00 Brno
Hanácká osiva, s.r.o.
Rostislavova ul 765, 683 23 Ivanovice na Hané
KLEE AGRO s.r.o.
Přerovská 526/41, 783 71 Olomouc-Holice
KWS OSIVA s.r.o.
Pod Hradbami 2004/5, 594 01 Velké Meziříčí
LABRIS s.r.o.
Dobré 51, 517 93
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
Podedvorská 755/5, 198 00 Praha
Limagrain Central Europe, S.E: org složka
Pardubská 1197, 763 12 Vizovice
MEDIPO AGRAS HB. , spol. s r. o.
Dobrovského 2366, 580 03 Havlíčkův Brod
Westyard B. V.
Buddinghplein 1, 6665GA DRIEL
NORIKA CZ s.r.o.
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod

26021609
48392952
25131508
49972995
27777944
25328859
64825990
49286854

29271118
27814246
25141678
46968521
60711850
26830892
26937948
25277367
62587498
27750043
60913274

IČ:
Rapool CZ s.r.o.
Chaloupky 354, 683 52  Šaratice
OSEVA, a.s.
Potoční 1436, 696 81 Bzenec
OSEVA AGRO Brno, spol.s.r.o.
Řípská 1181/18, 627 00 Slatina
OSEVA PRO s.r.o.
Jankovcova 18, 170 37 Praha
OSEVA UNI a.s.
Na Bílé 1231, 565 14 Choceň
RAGT Czech s.r.o.
Branišovice 1, 671 77 Branišovice
Raiffeisen Agro Morava, spol s.r.o.
Přibická 711, 691 25 Vranovice
PROSEV s.r.o.
Jankovcova18, 170 37 Praha
SAATEN-UNION CZ s.r.o.
Chaloupky 354, 683 52 Šaratice
SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s r. o.
Jiřího Wolkera 3071, 483 01 Žatec
Sativa Keřkov, a. s.
Jemnická 355/3, Michle, 140 00 Praha 4
SOUFFLET AGRO a.s.
Vrahovická 3145/56, 796 01 Prostějov
Selekta Pacov
Starodvorská 352, 395 01 Pacov
SELGEN a.s.
Jankovcova 18, 170 37 Praha
SEMPRA PRAHA a.s.
U topíren 2, 170 41 Praha
PRO SEEDS s.r.o.
Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod
Syngenta Czech s.r.o.
Bucharova1423/6 15800 Praha
Vesa Velhartice, šlechtění a množení brambor
341 83 Velhartice
VP AGRO, spol. s r.o.
Stehlíkova 977, Praha 6-Suchdol
Výzkumný ustav Bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
Výzkumný ústav Pícninářský
Zahradní1, 664 41 Troubsko

26925567
47912430
60707925
49616552
15061612
27113698
18510981
27391442
25547208
63911761
47469447
47115459
47238399
47116099
45797439
4810392
45146365
46884335
44268114
60109807
48532452

26010291

k zastupování výše uvedených společností při uplatňování veškerých práv vyplývajících pro držitele šlechtitelských práv ze
zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Rady (ES) 2100/94
o odrůdových právech Společenství a prováděcího předpisu nařízení Komise (ES) 1768/95 a to zejména k sběru potřebných
informací, které se vztahují k využívání farmářských osiv a sadby a výběru náhrad.
Originály plných mocí od výše uvedených společností jsou uloženy v sídle Družstva vlastníků odrůd.
za Družstvo vlastníků odrůd:
......................................................
Ing. Vojtech Dukát, prokurista

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

§ 19a odst. 3 a 4 zákona č. 408/2000 Sb., Čl. 8 odst. 2 a) nařízení Komise (ES) 1768/95
vyplňte pouze v 1. oznámení nebo změny, pokud vypíšete fakturační email, budou vam doklady zasílány emailem
§ 19a odst. 6 a) zákona č. 408/2000 Sb., Čl. 8 odst. 2 b) nařízení Komise (ES) 1768/95
označte křížkem odpovídající údaj
§ 19a odst. 2 c) zákona č. 408/2000 Sb.,
Čl. 5 odst. 2 nařízení Komise (ES) 1768/95, který upravuje Čl. 1 odst. 5 nařízení Komise (ES) 2605/98
§ 19a odst. 6 a) zákona č. 408/2000 Sb., Čl. 8 odst. 2 b) c) nařízení Komise (ES) 1768/95
§ 19a odst. 6 b) zákona č. 408/2000 Sb., Čl. 8 odst. 2 d) nařízení Komise (ES) 1768/95

