
Agrodružstvo Sebranice, 569 62 Sebranice 338 
 
Pan (í) 
 
Nárok členský zaměstnanecký celkem 
Obilí                          (q)    
Sláma                       (ks)    
Brambory konzumní (q)    
Brambory netříděné  (q)    

 
Pravidla nákupu a odběru naturálií pro členy Agro družstva Sebranice 
Placení a nahlášení všech naturálií nutno provést od pondělí 22.6.2020 do úterý  30.6.2020 u pí. Koukalové v 
administrativní budově Sebranic 338 od 7:00 - 15:00, Popř. nahlášení naturálií zaslat na e-mail 
naturalie@agrosebranice.cz, poštou či telefonicky. Platbu provést na BÚ 0000619591/0100 s variabilním 
symbolem 12020, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení pro identifikaci platby – rozpis vašeho 
požadavku. Zaplatit můžete i osobně u pí. Koukalové (tel. 777 297 790)  
  
Obilí: cena 350,-- Kč/q bez rozdílu druhu  
Pytle se nevrací. Odvoz vlastní. Zájemci budou informováni o datu a odběrném místu. Odběr nutno uskutečnit 
ve vyhlášených termínech, poté bude nárok stornován bez náhrady.  
Sláma: max. 70ks malých balíků slámy, min. 35ks slámy. Cena 20 Kč/ks. Odvoz vlastní, zájemci budou o datu a 
odběrném místu informováni telefonicky.  
Brambory netříděné: 200 Kč/q za hrubou váhu včetně nečistot, hlíny a dané kvality! Odvoz vlastní. Zájemci 
budou v době kopání brambor informováni o datu a  odběrném místu. 
Brambory konzumní: 300 Kč/q, odběr je nutno uskutečnit nejpozději do 30.4.2021 v bramborárně Sebranice – 
Pohora. Poté bude nárok stornován bez náhrady. Odvoz vlastní, informace a domluva na tel. 739 041 123 
 ________________________________________________________________________  
 
Ceny všech produktů jsou uvedeny vč. DPH.  
Při nečerpání žádného obilí ani slámy = 200Kč bonus/na jeden podíl (100 000,-) – Platí pouze pro členy  
Při čerpání naturálií na jinou osobu je nutno předložit plnou moc (nemusí být ověřené 
podpisy)!! Tu můžete stáhnout na webových stránkách www.agrosebranice.cz nebo ji 
vytvořit sami.  
 
Nároky: 2020 
 
Obilí:                                                                                         Sláma: 
do 149 999,-- Kč podílu - nárok na  2 q                                    max 70 ks malých balíků na člena  
od 150 000,-- do 199 999,-- Kč podílu - nárok na 3 q              max 70 ks malých balíků na zaměstnance      
od 200 000,-- do 249 999,-- Kč podílu – nárok na 4 q  atd.     Člen a zaměstnanec nemá nárok z obou titulů 
 2 q na jednoho zaměstnance 
Člen a zaměstnanec má nárok z obou titulů 
 
Brambory konzumní: 
3 q na člena   
3 q na zaměstnance 
Člen a zaměstnanec nemá nárok z obou titulů 
 
Brambory netříděné (od kombajnu): 
Odvoz vlastní na základě telefonické zprávy o datu a odběrném místu. 
do 149 999,-- Kč podílu - nárok na nákup 2 q  
od 150 000,-- do 199 999,-- Kč podílu - nárok na 3 q 
od 200 000,-- do 249 999,-- Kč podílu – nárok na 4 q  atd. 
2 q na jednoho zaměstnance 


