TÉMA MĚSÍCE: SKLADOVÁNÍ PRODUKCE

Úrodu si můžete zobchodovat sami
Společnost PAWLICA, která se zabývá projekcí a výstavbou posklizňových linek a skladovacích sil, na jaře
spustila novou aplikaci www.grainterminal.cz. Jde o platformu pro obchod se zemědělskými komoditami, nástroj
pro přímý kontakt mezi producenty a zpracovateli (spotřebiteli). O novém projektu, připraveném ve spolupráci
s Československou obchodní bankou (ČSOB), a. s., informoval jednatel ﬁrmy Ing. Petr Pawlica, MBA v polovině
června na přehlídce Naše pole v Nabočanech.
Co vás vedlo k vytvoření této
aplikace?
Motivací bylo vytvořit jedno centrální
místo, kde by se na jednoduché webové
aplikaci potkali jak zpracovatelé, tak
výrobci ze sektoru obilovin a zrnin, a byli
schopni jednoduchým a bezpečným
způsobem uzavírat obchody v oblasti
střední Evropy. Chceme farmářům
umožnit prodat přímo do Německa,
Rakouska, případně i do Polska, kde je
obrovská poptávka po obilovinách. Mohli
bychom tak oživit legální příhraniční
obchod.
Naší aplikací jsme reagovali na požadavky zemědělců. Opakovaně totiž kritizovali dosavadní praxi při prodeji sklizených komodit, nebyli spokojeni s dosaženou prodejní cenou, v mnoha případech se setkávali se žalostnou platební

morálkou svých obchodních partnerů
a nezřídka se peněz vůbec nedočkali.
Faktickou realizační cenu určuje totiž
konglomerát dominantního hráče na trhu
s agrárními komoditami spolu s několika
zbývajícími „nezávislými výkupy“, které
ale mají minimální motivaci nabízet rozeznatelně zajímavější ceny. Další skupinku představují obchodní společnosti,
které jsou schopny oslnit nabídkovou
cenou, aby prodávající ex post zjistil, že
až tak exkluzivní zase nebyla. Vedle
nich fungují i menší obchodníci, kteří
zboží pouze překoupí. Zemědělcům se
zalíbí dobře vypadající cenou a doufají
ve štěstěnu spekulace, častokrát svoje
„podnikání“ doplní pozdními platbami
prodávajícímu, a když už je opravdu
nejhůř, svým závazkům nedostojí a tato
společnost zanikne, aby vznikla nová.

Není úplně výjimečná situace, kdy obilí
na své cestě ke zpracovateli účetně
potká všechny tři hráče. Proto jsme
chtěli vytvořit bezpečné místo pro
přímý kontakt mezi prodávajícími
a kupujícími.
Jak vlastně funguje?
Aplikace www.grainterminal.cz je určena pouze pro registrované, ověřené
a spolehlivé uživatele. Těmi jsou na
jedné straně producenti-zemědělci a na
straně druhé zpracovatelé, popřípadě
společnosti exportující evropskou nadprodukci mimo náš kontinent.
Vynechání byť jen jednoho článku
z překupnického řetězce dává prostor
pro docílení znatelně výhodnější ekonomiky podnikání jednotlivých uživatelů
systému.

Obchodování je v režimu FCA prodávající, podle mezinárodně uznávaných
dodacích podmínek Incoterms 2010.
Peníze od odběratele jsou uloženy
u banky, což dává farmářovi garanci,
že jakmile splní svůj závazek dodání
zboží v dané kvalitě a množství, budou
mu na základě smluvních dokumentů
automaticky vyplaceny. Depozitní účty
mají online zobrazování do aplikace,
a tak si obě smluvní strany mohou
zkontrolovat, zda jsou peníze k danému kontraktu složeny. Pokud se tak
nestane, tak podle našich obchodních
podmínek není prodávající povinen
naložit ani kilogram zboží. Na druhé
straně, pokud prodávající nesplní
svoji povinnost, odcházejí složené
peníze zpět na účet kupujícího.
Nezanedbatelnou funkcionalitou aplika-
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cí, tak i termínované obchody, kdy k přesunu zboží může dojít v horizontu měsíců
až jednoho roku. Aplikace má i modul
pro praktickou realizaci obchodu – dopravu a převzetí zboží na základě skladovacích, přepravních a příjmových možností
smluvních stran.

 Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka (uprostřed) podporuje lepší zhodnocení sklizně přes aplikaci GrainTerminal. Zprava Ing. Petr Pawlica, jednatel firmy Pawlica a realizátor aplikace. Zleva Ing. Petr Kopeček, Manažer
sektoru zemědělství v ČSOB a poskytovatel bezpečných platebních deponovaných operací
Foto David Bouma

ce je i generování účetních dokladů za
dodané zboží.
Na jedné straně má farmář jistotu, že
cenu si domluví přímo s koncovým zákazníkem a aplikace mu zároveň zabezpečuje
transparentní platbu. Konečnému zákazníkovi umožní výběr z velkého množství
registrovaných dodavatelů.
Co obnáší registrace?
Nový uživatel se sám zaregistruje přes
webový formulář, kde vyplní základní
informace o společnosti, v případě potřeby doloží oprávnění jednat jménem společnosti. My jako provozovatel a administrátor prověříme hodnověrnost uvedených
údajů z dostupných zdrojů, případně ho
osobně navštívíme. Po procesu ověření
uživatel může zadávat nabídky, což spočívá ve vyplnění formuláře deklarovaných
parametrů produktu. Uživatel, který zadal

nabídku, a uživatel poptávající danou
komoditu mohou začít vyjednávat o podmínkách obchodu, a to prostřednictvím
uživatelského rozhraní – tato komunikace
je omezená a přístupná pouze pro danou
dvojici. Pokud druhá strana akceptuje
prezentovanou nabídku, dojde k právoplatnému a závaznému uzavření smlouvy. Aplikace automaticky vygeneruje
písemnou podobu uzavřené smlouvy,
uloží ji do uživatelských účtů obou stran
a zároveň ji zašle na e-mailové adresy
smluvních stran. Podle evropského i českého práva je smlouva právoplatně uzavřena již okamžikem nevratného kroku
akceptace v rámci aplikace. Každému
z uživatelů však doporučujeme si vzájemně vyměnit podepsané smlouvy.
Systém samozřejmě počítá s variabilitou termínů obchodů a je možné uzavírat
jak smlouvy s okamžitou fyzickou realiza-

Mohl byste připomenout, jakou formou spolupracujete s ČSOB?
Neoddělitelnou součástí systému je
funkce platebního místa, prostřednictvím
depozitních účtů, a to v korunách, eurech
a zlotých. Partnerem projektu pro otázku
zajištění vypořádávání úhrad kupních
cen je právě ČSOB, kde jsou účty v jednotlivých měnách vedeny pod názvem
´deponované prostředky operací
Grainterminal´. Podléhají speciálnímu
režimu ovládání, kdy jsme se jako vlastník
účtů vzdali části svých práv ve prospěch
transparentnosti a důvěryhodnosti. Volba
ČSOB byla z naší strany logickým krokem, neboť s touto bankou naše firma
dlouhodobě spolupracuje a jedná se
o jeden z nejsilnějších a největších bankovních domů. Banka velmi flexibilně
zareagovala na naše záměry a potřeby.
Jakým způsobem je zaručena kvalita
zboží a ošetřeno řešení reklamací?
Samozřejmě počítáme s možností
nesouladu mezi deklarovanými parametry a výsledky analýzy u kupujícího.
Proto během nakládky zboží prodávající
za přítomnosti kupujícího nebo pověřeného dopravce odebere tři kontrolní
vzorky a ty vloží do tří vzorkovacích

sáčků provozovatele označených čárovým kódem, zapečetí je a čitelně vyplní
na jejich štítku příslušné údaje.
Prodávající a kupující nebo pověřený
dopravce potvrdí vyplněné údaje svým
podpisem na všechny tři sáčky se vzorky zboží a na všechny oddělitelné kupóny mající shodný čárový kód jako každý
jednotlivý vzorkovací sáček. Prodávající
si dva sáčky se vzorky ponechá
a z každého z těchto dvou sáčků se
vzorky oddělí kupón s čárovým kódem,
který předá kupujícímu nebo jím pověřenému dopravci. Prodávající je povinen
dva vzorky zboží se všemi zbývajícími
kupóny s čárovými kódy ke stejné
dodávce řádně uchovat po dobu jednoho měsíce od předání zboží.
Jestliže kupující reklamuje kvalitu
zboží, vyzvedneme u prodávajícího jeden
vzorek z reklamované dodávky, provedeme analýzu v akreditované nezávislé
laboratoři a s výsledky seznámíme obě
strany. V obchodních podmínkách máme
zakotvenu i pozici arbitra pro takové případy a jsme oprávněni oběma stranám
navrhovat řešení takových situací, včetně
výše případných srážek za nekvalitu.
Samozřejmě nebereme uživatelům možnost řešit vzniklý stav i klasickou soudní
cestou, ale v situaci, kdy zboží je u kupujícího, peníze jsou do vyřešení sporu blokovány na depozitním účtu, tak z našeho
pohledu je pro obě strany výhodnější přijmout námi nabízené rozumné smírčí
řešení. 
Zuzana Fialová

Brambory zdravá zelenina
Oﬁciálně byl dnem, kdy letos pěstitelé zahájili sklizeň raných brambor, stanoven 7. červen. Toto datum vyhlásili
pěstitelé brambor v rámci akce Brambory zdravá zelenina. Akce si klade za cíl přinést osvětu mezi laickou veřejnost
a podpořit tak poptávku po této komoditě z české produkce. Některé podniky však sklizeň odstartovaly již o několik
dnů dříve. S prvními odkopy začali o den dříve i odborníci na zkušební stanici ÚKZÚZ v Přerově nad Labem.
A právě v termínu tamních prvních
sklizní se do Polabí tradičně sjíždějí na
odborný seminář jak pěstitelé brambor,
tak i dodavatelé sadby, přípravků na
ochranu rostlin a dalších potřeb pro
zemědělce, zástupci státní správy
a mnozí další.
Seminář upořádal 6. června Český
bramborářský svaz (ČBS) spolu
s Agrární komorou ČR v rámci projektu
s názvem Stabilita produkce brambor
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s využitím agrotechnických a půdoochranných opatření za podpory
Programu rozvoje venkova. Místem
setkání byly tradičně Čelákovice
a následně pak pozemky zkušební stanice ÚKZÚZ v Přerově nad Labem.
„Naší snahou je, aby byly brambory
spotřebiteli vnímány tak, jak si zaslouží,
to znamená jako zdravá potravina“,
uvedl na úvod setkání Ing. Vlastimil
Rasocha, místopředseda Českého

bramborářského svazu. Proto svaz i za
podpory Ministerstva zemědělství ČR
organizuje akce cílené na spotřebitele,
jež by měly zvýšit poptávku po bramborách od domácích pěstitelů. Kvalita
českých raných brambor je totiž
v mnoha parametrech nesrovnatelná
s bramborami z dovozu, mimo jiné
proto, že za sebou nemají dlouhou
dobu přepravy či skladování. Nabízet
na trhu čerstvě sklizené rané brambory

není však ani pro domácí pěstitele
a obchodníky logisticky zcela jednoduchá. Za takto kvalitní zboží by však
spotřebitele měly být ochotni zaplatit.
Takovouto aktivitu svazu pochválil ve
své přednášce také Ing. Zdeněk Trnka,
ředitel odboru rostlinných komodit MZe
a jak na příkladu prodeje českých jahod
či moravských vín uvedl, český spotřebitel tzv. slyší na příběh a obdobné
akce bývají úspěšné.
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