
Pravidla pro nákup a odběr naturálií  

Placení a nahlášení všech naturálií nutno provést od pondělí 24.7.2017 do pátku  4.8.2017 u 

p. Nováka  v administrativní budově Sebranic od 7:00 - 15:15, Popř. nahlášení naturálií zaslat 

na e-mail naturálie@agrosebranice.cz, poštou či telefonicky. Platbu provést na BÚ 

0000619591/0100 s variabilním symbolem 12017, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 

a příjmení pro identifikaci platby. Zaplatit můžete i osobně u p. Nováka (tel. 777 297 790) 

Pro ZD Radiměř – kdo nemůže zaplatit přes bankovní účet, může se domluvit s p. Novákem 

individuálně na vypořádání této transakce osobně v hotovosti.  

 

Obilí: cena 350,-- Kč/q bez rozdílu druhu  

Pytle se nevrací, rozvoz bude zajištěn pro členy a zaměstnance do obcí Sebranice, Lezník, 

Střítež, Radiměř a Květná. Ostatní individuálně dle domluvy na tel. čísle 731 653 057 odvoz 

vlastní. Odběr nutno uskutečnit nejpozději do 30.9.2017, poté bude nárok stornován  

bez náhrady. 

 

Sláma: max. 70ks malých balíků slámy, min. 35ks slámy. Cena 20 Kč/ks. 

Odběr vlastní, více informací na 777 297 790 

 

Brambory netříděné: 200 Kč/q za hrubou váhu včetně nečistot a hlíny! Odběr je nutno  

uskutečnit do 30.9.2017. Rozvoz bude zajištěn pro členy a zaměstnance do obcí Sebranice, 

Lezník, Střítež, Radiměř a Květná. Ostatní individuálně dle domluvy na tel. 731 653 057 

odvoz vlastní. 

 

Brambory konzumní: 300 Kč/q, odběr je nutno uskutečnit nejpozději do 30.4.2018 

v bramborárně Sebranice – Pohora. 

Odvoz vlastní, informace a domluva na tel. 731 653 057 

___________________________________________________________________________ 

Výdejní den pro všechny naturálie je každý pátek od 7:00-15:00  

 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: 2017 - 2q na jeden podíl 

 

 do 150 000,-- Kč podílu - nárok na nákup 2q  

 do 200 000,-- Kč podílu - nárok na 4q 

 atd..  

 

Adresa: AGRO Družstvo Sebranice  e-mail: naturalie@agrosebranice.cz 

  569 62 Sebranice 338   tel: 777 297 790 – Novák T. 


