verze č. 4

OBCHODNÍ PODMÍNKY
provozu a užívání internetového portálu GrainTerminal, a souvisejících
služeb, a smluv uzavíraných v rámci internetového portálu
GrainTerminal,
založeného a provozovaného společností GrainTerminal s.r.o., IČO: 053 72 585, se
sídlem Drnovská 1118/53a, Ruzyně, 161 00 Praha 6, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262633
účinné ode dne 23.06.2017
1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Definice
Pro účely těchto Obchodních podmínek a smluv uzavíraných v rámci
internetového portálu GrainTerminal nebo v souvislosti s ním se pod
následujícími pojmy rozumí:
1.1.1. Kupující – Ověřený uživatel, který v rámci Portálu poptává a/nebo
kupuje Zboží;
1.1.2. Prodávající – Ověřený uživatel, který v rámci Portálu nabízí a/nebo
prodává Zboží;
1.1.3. Smluvní strana(y) – Prodávající a/nebo Kupující, kteří uzavřeli
Kupní smlouvu prostřednictvím Portálu;
1.1.4. Kupní smlouva – kupní smlouva uzavřená v rámci Portálu mezi
Kupujícím a Prodávajícím;
1.1.5. Uzavření Kupní smlouvy – okamžik akceptace nabídky či
obchodního protinávrhu Ověřeného uživatele na prodej či koupi Zboží
v rámci Portálu ze strany jiného Ověřeného uživatele, který má zájem
koupit či prodat Zboží;
1.1.6. Zboží – zemědělské rostlinné komodity, které lze prostřednictvím
Portálu nabízet a prodávat a/nebo poptávat a kupovat, zejména
pšenice potravinářská, pšenice krmná, ječmen jarní, ječmen ozimý,
ječmen sladovnický, oves, triticale, kukuřice, hrách krmný, řepka
olejná;
1.1.7. Uživatel – podnikatel fyzická nebo podnikatel právnická osoba,
která užívá Portál a/nebo související služby nabízené Provozovatelem
na základě Smlouvy, a to buď jako Registrovaný uživatel nebo
Ověřený uživatel;
1.1.8. Registrovaný uživatel – podnikatel právnická osoba nebo
podnikatel fyzická osoba coby Uživatel, který je registrován v rámci
Portálu, ale jehož registrace není ověřena postupem podle
Obchodních podmínek;
1.1.9. Ověřený uživatel – podnikatel právnická nebo podnikatel fyzická
osoba coby Uživatel s ověřenou a potvrzenou registrací na Portálu ze
strany Provozovatele podle Obchodních podmínek, která je plátcem
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daně z přidané hodnoty podle právních předpisů České republiky nebo
jiné země EU;
1.1.10.
Portál – internetový portál GrainTerminal zřízený a
spravovaný Provozovatelem, který umožňuje Uživatelům zejména
nabízet či prodávat a/nebo poptávat či kupovat Zboží a sledovat
průběh obchodních transakcí, jakož i využívat další nabízené služby za
podmínek uvedených dále v Obchodních podmínkách;
1.1.11.
Obchodní podmínky – tyto Obchodní podmínky provozu a
užívání Portálu, a souvisejících služeb, a smluv uzavíraných v rámci
Portálu, které jsou nedílnou součástí všech smluv uzavíraných v rámci
Portálu nebo v souvislosti s ním;
1.1.12.
Provozovatel – provozovatelem portálu GrainTerminal je
společnost GrainTerminal s.r.o., IČO: 053 72 585, se sídlem Drnovská
1118/53a, Ruzyně, 161 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262633,
náležející do obchodní skupiny PAWLICA;
1.1.13.
Smlouva – smlouva o poskytování služeb Portálu a
o zprostředkování v rámci Portálu uzavřená mezi Provozovatelem a
Uživatelem;
1.1.14.
Odměna za zprostředkování – odměna Provozovatele za
zprostředkování uzavření Kupní smlouvy v rámci Portálu ve výši 2 %
z kupní ceny, bez DPH, ujednané mezi Prodávajícím a Kupujícím
v Kupní smlouvě při jejím uzavření, náležející Provozovateli dle
podmínek uvedených dále v Obchodních podmínkách.
1.2. Obchodní podmínky
1.2.1. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv uzavíraných
v rámci Portálu nebo v souvislosti s ním, a to zejména Smluv a
Kupních smluv. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a
povinnosti Provozovatele a Uživatele, práva a povinnosti Uživatelů při
užívání Portálu a jeho služeb a dále práva a povinnosti Ověřených
uživatelů při uzavírání a realizaci Kupních smluv prostřednictvím
Portálu.
1.2.2. Obchodní podmínky jsou přístupné na internetových stránkách
www.grainterminal.cz. Obchodní podmínky si může Uživatel
vytisknout
nebo
uložit
prostřednictvím
příslušných
funkcí
internetového prohlížeče.
1.3. Portál a jeho vlastnosti
1.3.1. Provozovatel vlastní a provozuje Portál, jehož účelem je zejména
umožnit střet poptávky a nabídky Zboží, tedy umožnit přímý kontakt
mezi Kupujícím a Prodávajícím za podpory Provozovatele. Portál
umožňuje:
 registraci s následným ověřením identity Uživatele, či osoby
oprávněné jednat za Uživatele, dle Obchodních podmínek;
 Registrovanému uživateli prohlížení nabídek zveřejněných na
Portálu (dále také jako „inzeráty“) v omezeném rozsahu, odebírání
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Newsletteru připravovaného Provozovatelem a využívání dalších
služeb v rámci Portálu, které nejsou vyhrazeny pouze Ověřeným
uživatelům;
 Ověřenému uživateli využívat veškeré služby poskytované v rámci
Portálu, zejména účastnit se obchodování se Zbožím na Portálu,
tedy nabízet nebo poptávat Zboží v rámci Portálu, následně
prostřednictvím Portálu uzavírat Kupní smlouvy ohledně Zboží
s dalšími Ověřenými uživateli a sledovat průběh těchto obchodních
transakcí a komunikovat s jiným Ověřeným uživatelem.
Veškeré služby, které Provozovatel poskytuje v rámci Portálu nebo
v souvislosti s ním, jsou uvedeny a popsány v Ceníku služeb
zveřejněném na Portálu, včetně uvedení kategorie Uživatelů, kteří
jednotlivou službu mohou využívat, a případného poplatku, který
náleží Provozovateli za poskytnutí této služby ze strany Provozovatele
nebo jím pověřené třetí osoby.
1.3.2. Provozovatel zprostředkovává Ověřeným uživatelům uzavření
Kupních smluv ohledně Zboží, a to formou provozování Portálu.
Provozovatel však nenese odpovědnost za neuzavření Kupní smlouvy
v jednotlivém případě a nenese odpovědnost ani za škodu, která
Ověřeným uživatelům podílejícím se na obchodování v rámci Portálu
vznikne v důsledku neuzavření či v souvislosti s uzavřením jednotlivé
Kupní smlouvy. Provozovatel nenese odpovědnost za jednání
Ověřených uživatelů při jednání o uzavření Kupní smlouvy a její
následné realizaci. Za zprostředkování koupě a prodeje v rámci
Portálu náleží Provozovateli Odměna za zprostředkování dle
Obchodních podmínek, na kterou mu vzniká nárok Uzavřením Kupní
smlouvy.
1.3.3. Provozovatel se žádným způsobem neúčastní, vyjma provozování
Portálu, na procesu uzavírání Kupní smlouvy mezi Ověřenými
uživateli. Po Uzavření Kupní smlouvy Provozovatel působí jako
poskytovatel platebního místa a v případě, že si Kupující objedná tuto
doplňkovou službu, zajistí za odměnu podle Ceníku služeb dopravu
Zboží do určeného místa. Provozovatel neprovádí kontrolu jakosti
Zboží, vyjma případů vymezených Obchodními podmínkami v rámci
reklamace, a dále neručí za realizaci či splnění Kupních smluv
uzavřených mezi Ověřenými uživateli. Provozovatel se však zavazuje,
že kupní cena za Zboží bude za podmínek stanovených v těchto
Obchodních podmínkách zaplacena Prodávajícímu nebo v případech
stanovených Obchodními podmínkami vrácena Kupujícímu.
2.
OBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
2.1. Podmínky užívání Portálu a souvisejících služeb
2.1.1. Prohlížení nabídek zveřejněných na Portálu a dalšího obsahu
zveřejněného tamtéž v omezeném rozsahu, jakož i vyhledávání
v nabídkách pomocí funkce „poptávky“ v omezeném rozsahu nebo
využívání funkcí a služeb nevyhrazených pouze Ověřeným uživatelům
je umožněno Registrovaným uživatelům na základě uzavření Smlouvy.
3

verze č. 4
Uživatel uzavírá Smlouvu s Provozovatelem dokončením procesu
registrace v rámci Portálu dle Obchodních podmínek a tímto
okamžikem se pro něj stávají Obchodní podmínky závazné.
2.1.2. Pouze Ověření uživatelé se můžou účastnit obchodování a uzavírat
Kupní smlouvy v rámci Portálu nebo využívat další služby vyhrazené
Provozovatelem pouze Ověřeným uživatelům.
2.1.3. Uživatelé nemají právní nárok na registraci v rámci Portálu nebo na
jeho užívání. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit či zrušit
přístup k Portálu dle svého uvážení a dále nepovolit Uživateli
registraci, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem, zrušit
jeho registraci nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to
v případě, že Uživatel poruší Obchodní podmínky, Smlouvu nebo
Kupní smlouvu uzavřenou v rámci Portálu, a v dalších případech
vymezených Obchodními podmínkami.
2.2. Registrace a ověření registrace
2.2.1. Aniž by byl dotčen článek 2.1.3 Obchodních podmínek, k registraci
v rámci Portálu jsou oprávněné a registrovány můžou být pouze:
2.2.1.1. podnikající fyzické osoby, které jsou plně svéprávné a starší
18 let; a
2.2.1.2. podnikající právnické osoby, které jsou zapsané v obchodním
nebo jiném veřejném rejstříku;
které jsou plátci daně z přidané hodnoty podle právních předpisů
České republiky nebo jiné země EU a které nejsou v likvidaci nebo u
nichž nebylo rozhodnuto o úpadku.
2.2.2. Registrace je bezplatná a probíhá tak, že Uživatel vyplní a vloží
všechny vyžadované údaje a dokumenty do registračního formuláře
přístupného v rámci Portálu, zaškrtne, že souhlasí s Obchodními
podmínkami, a realizuje další kroky registrace, kterými ho Portál
provede, přičemž proces registrace potvrdí tlačítkem „Registrovat“.
V rámci registrace Uživatele, který je právnickou osobou, příp.
fyzickou osobou, která by se chtěla nechat v rámci Portálu a činností
s ním spojených zastupovat, je Uživatel povinen uvést mj. informaci o
osobách oprávněných za něho uzavírat Kupní smlouvy v rámci Portálu
a dále o osobách oprávněných předávat nebo přejímat Zboží
obchodované prostřednictvím Portálu, a to minimálně v rozsahu
jméno, příjmení a datum narození. Registraci právnické osoby může
provést pouze její statutární orgán nebo jiná osoba oprávněná za
právnickou osobu jednat, prokáže-li právně relevantním způsobem
své oprávnění.
2.2.3. Uživatel je v rámci registrace povinen, mimo jiné, vložit do
registračního formuláře: (i) kopii dokumentu prokazujícího oprávnění
osoby zastupovat Uživatele při registraci, je-li Uživatel při registraci
zastoupen a neprovádí-li registraci statutární orgán Uživatele zapsaný
ke dni dokončení registrace v obchodním či jiném veřejném rejstříku;
a (ii) kopii osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty.
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2.2.4. Uživatel registrací na Portálu souhlasí s tím, aby za něj Provozovatel
vystavoval daňové doklady v souvislosti s Kupní smlouvou. Potvrzení
tohoto souhlasu a zmocnění Provozovatele ve smyslu ust. § 28 odst. 6
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, je součástí Potvrzení o uzavření Smlouvy o poskytování
služeb Portálu a o zprostředkování v rámci Portálu (dále jen „Potvrzení
o uzavření Smlouvy“), které Uživatel podepíše a v originálu doručí
Provozovateli v souladu s článkem 2.2.9. Obchodních podmínek níže.
2.2.5. Uživatel je povinen v rámci registrace uvést údaj, zda disponuje
měřidlem (váhou) ověřeným uznávaným metrologickým institutem,
např. ČMI (dále také jako „ověřené měřidlo“), a pokud ano, je povinen
vyplnit údaj o typu ověřeného měřidla a datu vydání potvrzení o
ověření tohoto měřidla uznávaným metrologickým institutem;
Uživatelem uvedené ověřené měřidlo je Uživatel povinen používat při
vážení Zboží při realizaci Kupních smluv.
2.2.6. Uživatel je povinen v rámci registrace uvést všechny vyžadované
úplné a pravdivé údaje, a vložit všechny vyžadované dokumenty,
které
budou
odpovídat
skutečnosti,
jinak
jeho
registrace
Provozovatelem nebude ověřena a potvrzena nebo bude později bez
dalšího zrušena. V případě změny údajů uvedených v registračním
formuláři, jakož i ve vložených dokumentech, je Uživatel povinen tuto
změnu bez zbytečného odkladu oznámit Provozovateli, např. přímým
provedením změny údajů v rámci jeho uživatelského účtu na Portálu.
Obdobně to platí také pro dokumenty předložené v rámci registrace,
které by později doznaly změny, resp. aktualizace (vložením nových
nebo aktualizovaných verzí dokumentů).
2.2.7. Uživatel si při registraci zvolí přihlašovací jméno a heslo. Zároveň si
Uživatel zvolí označení vycházející z jeho obchodní firmy nebo názvu,
které bude v rámci Portálu zpřístupněno všem dalším Uživatelům a
pod kterým bude činit úkony v rámci Portálu. U takových úkonů se má
za to, že je učinil Uživatel, a tyto úkony jsou pro něj právně závazné.
Uživatel zajistí, aby se přihlašovací jméno ani heslo k jeho
uživatelskému účtu na Portálu nedostaly do dispozice neoprávněným
třetím osobám, a v případě, že se tak stane, odpovídá za veškerou
škodu z toho vzniklou, ať už Provozovateli či dalším Uživatelům.
Přihlašovací jméno, ani heslo nebudou ostatním Uživatelům na Portálu
zpřístupněny.
2.2.8. Po potvrzení procesu registrace tlačítkem „Registrovat“ bude
Uživateli či fyzické osobě, která je oprávněna za Uživatele jednat
v rámci Portálu, zaslán na uvedené telefonní číslo formou SMS
jedinečný kód, který musí Uživatel či fyzická osoba, která je
oprávněna za Uživatele jednat, z důvodu ověření identity, použít pro
první vstup do uživatelského účtu na Portálu do 24 hodin od doručení
jedinečného kódu – tímto je registrace na Portálu dokončena;
v opačném případě bude nedokončená registrace Uživatele
Provozovatelem zrušena. Registrací se z Uživatele stává Registrovaný
uživatel.
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2.2.9. Registrovanému uživateli je po dokončení registrace na jím
uvedenou emailovou adresu zasláno Potvrzení o uzavření Smlouvy.
Uživatel je povinen jej pro účely ověření a potvrzení registrace ze
strany Provozovatele doručit Provozovateli podepsané do sedmi
(7) kalendářních dnů od dokončení své registrace, a to
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně,
nedohodnou-li se Provozovatel a Registrovaný uživatel jinak.
V opačném případě registrace Registrovaného uživatele nemůže být
Provozovatelem ověřena a potvrzena.
2.2.10.
Proces
ověření
a
potvrzení
dokončené
registrace
Registrovaného uživatele je ve výlučné kompetenci Provozovatele,
který prověří existenci a důvěryhodnost Registrovaného uživatele
způsobem dle svého uvážení do sedmi (7) kalendářních dnů od
doručení podepsaného Potvrzení o uzavření Smlouvy Provozovateli.
K tomu je Registrovaný uživatel povinen poskytnout Provozovateli
veškerou nezbytnou součinnost. Ověření registrace Registrovaného
uživatele bude potvrzeno v rámci jeho uživatelského účtu, kde se
zobrazí stav registrace jako „ověřená“, a tím se z Registrovaného
uživatele stane Ověřený uživatel. Provozovatel má však rovněž právo
na základě svého uvážení zamítnout ověření a potvrzení registrace, a
Uživatel tak zůstane Registrovaným uživatelem bez možnosti
obchodovat v rámci Portálu nebo využívat další služby vyhrazené
pouze Ověřeným uživatelům.
2.2.11.
Po úspěšném ověření a potvrzení registrace Provozovatel
zašle či osobně předá Ověřenému uživateli zdarma deset (10) kusů
vzorkovacích sáčků s označením Provozovatele, které jsou Ověření
uživatelé povinni používat při realizaci Kupních smluv dle těchto
Obchodních podmínek.
3.
ODMĚNA ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ A POPLATKY ZA DALŠÍ SLUŽBY
3.1. Odměna za zprostředkování
3.1.1. Za zprostředkování uzavření Kupní smlouvy v rámci Portálu náleží
Provozovateli Odměna za zprostředkování ve výši 2 % z kupní ceny
sjednané v Kupní smlouvě při jejím uzavření, bez DPH, za každou
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Ověřenými uživateli prostřednictvím
nebo pomocí Portálu. Nárok na Odměnu za zprostředkování vzniká
Provozovateli okamžikem Uzavření Kupní smlouvy a tento nárok
nezaniká ani v případě, že uzavřená Kupní smlouva nebude
realizována či dojde k jejímu zániku jinak než splněním.
3.1.2. Odměnu za zprostředkování jsou povinni zaplatit Kupující a
Prodávající rovným dílem, tj. každý ve výši 1 % z kupní ceny sjednané
v Kupní smlouvě, bez DPH. Provozovatel vystaví Kupujícímu i
Prodávajícímu daňový doklad na příslušnou část Odměny za
zprostředkování, tedy na 1 % z kupní ceny sjednané v Kupní smlouvě
při jejím uzavření, bez DPH, a to po Uzavření Kupní smlouvy s tím, že
Prodávající a Kupující se zavazují příslušnou část Odměny za
zprostředkování zaplatit na účet Provozovatele do patnácti (15)
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kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu v souladu
s Obchodními podmínkami. Nebude-li bez ohledu na pozdější datum
splatnosti Prodávajícím příslušná část Odměny za zprostředkování
uhrazena na základě vystaveného daňového dokladu do vzniku
povinnosti Provozovatele Prodávajícímu vyplatit kupní cenu, kterou
Kupující zaplatil na bankovní účet Provozovatele, v souladu s těmito
Obchodními podmínkami, Provozovatel započte svou pohledávku vůči
Prodávajícímu na zaplacení Odměny za zprostředkování vůči
pohledávce Prodávajícího vůči Provozovateli na vyplacení kupní ceny
a kupní cena vyplacená Prodávajícímu dle článku 4.4.1. Obchodních
podmínek bude snížena o příslušnou dlužnou část Odměny za
zprostředkování.
Nebude-li bez ohledu na pozdější datum splatnosti Kupujícím příslušná
část Odměny za zprostředkování uhrazena na základě vystaveného
daňového dokladu do vzniku povinnosti Provozovatele Kupujícímu
vrátit kupní cenu, kterou Kupující zaplatil na bankovní účet
Provozovatele,
v souladu
s těmito
Obchodními
podmínkami,
Provozovatel započte svou pohledávku vůči Kupujícímu na zaplacení
Odměny za zprostředkování vůči pohledávce Kupujícího vůči
Provozovateli na vrácení kupní ceny a kupní cena vrácená Kupujícímu
dle článku 4.4.2. Obchodních podmínek bude snížena o příslušnou
dlužnou část Odměny za zprostředkování.
Provozovateli nevzniká povinnost vrátit Prodávajícímu a Kupujícímu
zaplacenou příslušnou část Odměny za zprostředkování, nebude-li
kupní cena za Zboží z jakéhokoliv důvodu Kupujícím zaplacena
způsobem dle těchto Obchodních podmínek nebo bude-li Kupujícímu
vrácena v souladu s Obchodními podmínkami.
3.1.3. Uživatel není oprávněn započíst svou pohledávku proti pohledávce
Provozovatele.
3.1.4. V případě prodlení Ověřeného uživatele se zaplacením příslušné
části Odměny za zprostředkování je Ověřený uživatel povinen
Provozovateli zaplatit vedle úroků z prodlení v zákonné výši také
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné části Odměny za
zprostředkování za každý započatý den prodlení, a to do patnácti (15)
kalendářních dnů od výzvy Provozovatele k jejímu zaplacení.
3.1.5. V případě, že Ověřený uživatel neuhradí příslušnou část Odměny za
zprostředkování na základě Provozovatelem vystaveného daňového
dokladu v termínu splatnosti, či příslušná část Odměny za
zprostředkování nebude Prodávajícím z jakéhokoli důvodu uhrazena
snížením vyplacené kupní ceny Prodávajícímu, bude do zaplacení
dlužné části Odměny za zprostředkování omezena příslušnému
Ověřenému uživateli v prodlení možnost účastnit se obchodování se
Zbožím na Portálu, tedy nabízet nebo poptávat Zboží v rámci Portálu,
a Provozovatel je oprávněn bez dalšího zrušit registraci tohoto
Ověřeného uživatele v rámci Portálu.
3.2. Poplatky za další služby
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3.2.1. Provozovatel může Uživatelům nabízet, vedle služeb zprostředkování
uzavření Kupní smlouvy, další služby určené k podpoře obchodování
na Portálu. Za poskytnutí služby Uživateli je Provozovatel oprávněn
mu účtovat poplatek ve výši podle Ceníku služeb zveřejněného na
Portálu, ve verzi účinné ke dni objednání služby. Poplatek je splatný do
patnácti (15) kalendářních dnů ode dne vystavení příslušného
daňového dokladu Uživateli.
4.
OBCHODOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU
4.1. Inzeráty
4.1.1. Ověření uživatelé jsou v rámci Portálu oprávněni nabízet Zboží
zveřejňováním jednotlivých inzerátů, v nichž uvedou informace
vyžadované
příslušným
elektronickým
formulářem,
zejména
specifikaci Zboží, kupní cenu, výši zálohy, je-li požadována, termín
plnění a také maximální denní limit možného objemu Zboží k expedici.
Ověření uživatelé jsou dále oprávněni poptávat Zboží využíváním
vyhledávacích funkcí Portálu, jako je vyhledávání v inzerátech
(nabídkách) zadáním vybraných parametrů nebo funkce „uložit
poptávku“.
4.1.2. Zboží musí být v rámci inzerátu v elektronickém formuláři
specifikováno minimálně co do druhu, množství, jakostních ukazatelů
(vlastností) a kupní ceny za jednu tunu. Číselná hodnota jakostních
ukazatelů musí být uvedena jako minimální nebo maximální dle
nabídky elektronického formuláře, případně Ověřený uživatel uvede
nabízenou toleranci u dané jakostní vlastnosti Zboží. Zveřejněním
inzerátu na Portálu Prodávající čestně prohlašuje, že jím nabízené
Zboží vykazuje vlastnosti deklarované v inzerátu (nabídce) a že jej
má, nebo v deklarovanou dobu prodeje bude mít, u sebe k dispozici,
přičemž Prodávající nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou
Kupujícímu, Provozovateli nebo třetím osobám, ukáže-li se, že jeho
čestné prohlášení není pravdivé a/nebo úplné.
4.1.3. Prodávající je oprávněn nabízet k prodeji pouze Zboží, ke kterému
má, resp. nepochybně bude mít vlastnické právo nejpozději v době,
kdy má dojít k jeho převodu na Kupujícího.
4.2. Uzavření Kupní smlouvy; základní ujednání
4.2.1. Ověřený uživatel, který bude mít zájem koupit nabízené Zboží,
akceptuje podmínky inzerátu (nabídky) přímo, nebo za účelem dalšího
jednání o podmínkách Kupní smlouvy osloví Ověřeného uživatele,
který inzerát zveřejnil, prostřednictvím interního komunikačního
systému Portálu umožňujícího podávání obchodních protinávrhů.
Ověřený uživatel je oprávněn svůj obchodní protinávrh, generovaný a
zaslaný v rámci Portálu druhému Ověřenému uživateli majícímu zájem
uzavřít Kupní smlouvu, odvolat do okamžiku jeho přijetí tímto druhým
Ověřeným uživatelem. Ověření uživatelé si při uzavření Kupní smlouvy
označí i přesné místo dodání Zboží.
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4.2.2. K uzavření Kupní smlouvy dochází okamžikem, kdy Ověřený uživatel
akceptuje podmínky inzerátu (nabídky) přímo, nebo kdy je Ověřeným
uživatelem přijat obchodní protinávrh druhého Ověřeného uživatele
obsahující specifikaci Zboží, kupní cenu, výši zálohy, je-li sjednávána,
a termín plnění (začátek a konec období pro realizaci Kupní smlouvy),
který byl generovaný a zaslaný v rámci Portálu ze strany druhého
Ověřeného uživatele majícího zájem uzavřít Kupní smlouvu, a který
nebyl před akceptací odvolán v souladu s Obchodními podmínkami.
Uzavřením Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu
odevzdá Zboží, které je vymezeno Kupní smlouvou (v množství
splňujícím toleranci dle článku 4.2.6 níže) ve sjednaném místě a čase
dodání, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se
zavazuje, že řádně a včas dodané Zboží ve sjednaném místě a čase
dodání převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu způsobem dle
Obchodních podmínek, včetně úhrady části kupní ceny formou zálohy,
byla-li ujednána. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího
neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí obecně
závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
4.2.3. Ověření uživatelé berou na vědomí, že pro účely Kupních smluv se
výslovně vylučuje použití vlastních obchodních podmínek Smluvních
stran a, není-li stanoveno v Obchodních podmínkách jinak, možnost
započtení vzájemných pohledávek mezi Smluvními stranami.
4.2.4. Po Uzavření Kupní smlouvy Portál automaticky zašle na emailové
adresy Smluvních stran Potvrzení o uzavření Kupní smlouvy, včetně
Obchodních podmínek účinných ke dni uzavření Kupní smlouvy, které
tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy. Údaje o elektronicky uzavřené
Kupní smlouvě budou současně uloženy Portálem na uživatelských
účtech Smluvních stran.
4.2.5. Vyplývá-li z obsahu Kupní smlouvy nebo jiné dohody Ověřených
uživatelů v rámci Portálu, že Zboží bude dodáváno po částech,
Smluvní strany si po Uzavření Kupní smlouvy sjednají v rámci Portálu
závazný harmonogram jednotlivých dodávek Zboží, který bude
specifikovat termíny dodání jednotlivých částí Zboží a množství Zboží
pro jednotlivé dodávky. Ke změně sjednaného harmonogramu
jednotlivých dodávek může dojít pouze v případě, že je změna
harmonogramu jednotlivých dodávek Zboží navržená jednou Smluvní
stranou v rámci Portálu a tato změna je v rámci Portálu druhou
Smluvní stranou akceptována pomocí volby „potvrzení změny“. Neníli změna harmonogramu jednotlivých dodávek Zboží navržená v rámci
Portálu jednou Smluvní stranou v rámci Portálu akceptovaná druhou
Smluvní stranou, k navržené změně harmonogramu jednotlivých
dodávek Zboží nedojde a Smluvní strana, která změnu
harmonogramu jednotlivých dodávek Zboží navrhla, je povinna
dodržet dodání jednotlivých dodávek Zboží podle sjednaného, oběma
Smluvními stranami potvrzeného harmonogramu.
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4.2.6. Ověření uživatelé berou na vědomí, že v Kupní smlouvě sjednané
množství Zboží se vždy sjedná s tolerancí minus 5 % hmotnosti Zboží.
Bude-li Kupujícímu Prodávajícím dodáno Zboží v celkovém množství
menším než sjednaném v Kupní smlouvě, ale v rámci této minus 5%
tolerance, nepovažuje se tato skutečnost za porušení Kupní smlouvy.
V případě, že Kupující zaplatí předem na bankovní účet Provozovatele
kupní cenu v celkové výši odpovídající většímu množství Zboží, než
v jakém (celkovém množství) mu bylo Zboží skutečně dodáno, bude
Kupujícímu část kupní ceny odpovídající v rámci povolené tolerance
nedodanému Zboží vrácena, případně snížena o dlužnou část Odměny
za zprostředkování v souladu s článkem 3.1.2. Obchodních podmínek,
a to v rámci konečného vypořádání kupní ceny a Kupní smlouvy po
ukončení její realizace. Dodá-li Prodávající větší množství Zboží, než
jak bylo ujednáno v Kupní smlouvě, jde to k jeho tíži a Kupující není
povinen platit vyšší kupní cenu.
4.2.7. Ani Prodávající, ani Kupující nejsou oprávněni převést Kupní smlouvu
nebo její část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
druhé Smluvní strany.
4.3. Kupní cena a platební podmínky
4.3.1. Provozovatel
je
poskytovatelem
platebního
místa,
jehož
prostřednictvím je realizována platba kupní ceny, a zálohy, byla-li
sjednána, podle Kupní smlouvy, s čímž Ověření uživatelé registrací
výslovně souhlasí. Bankovní účet Provozovatele je bankovní účet
vedený u Československé obchodní banky, a. s. (dále jen ČSOB), pod
názvem VÁZANÉ PROSTŘEDKY OPERACÍ GRAINTERMINAL, jehož
majitelem a správcem je Provozovatel. Detailní informace o zvláštním
režimu
vypořádacího
vázaného
depozitního
účtu,
pojištění
Provozovatele a identifikační údaje bankovního účtu Provozovatele
jsou zveřejněny na Portálu.
4.3.2. Byla-li v Kupní smlouvě sjednána záloha, Kupující jí musí zaplatit na
bankovní účet Provozovatele do patnácti (15) dnů od dne Uzavření
kupní smlouvy, nebylo-li mezi Smluvními stranami v rámci Portálu
sjednáno výslovně jinak. Nedojde-li k včasnému připsání zálohy v plné
výši na bankovní účet Provozovatele, Kupní smlouva zaniká; tím však
není dotčen nárok Provozovatele na Odměnu za zprostředkování.
4.3.3. Kupní cena nebo její část odpovídající dodávkám v nadcházejícím
pracovním týdnu poté, co kupní cena za dané dodávky přesáhne
případnou, postupně započítávanou zálohu zaplacenou Kupujícím,
musí být v rozsahu přesahujícím zaplacenou zálohu připsána na účet
Provozovatele nejpozději v pátek do 15.00 hod. středoevropského
času předchozího kalendářního týdne plánovaných dodávek. Nedojdeli k včasnému připsání kupní ceny, nebo její části (po započtení
případné zálohy), zaplacené ze strany Kupujícího na bankovní účet
Provozovatele v souladu s předchozí větou, Prodávající není povinen
připravit Zboží k dodání podle Kupní smlouvy. Nezaplatí-li pak
v souladu s tímto odstavcem Kupující kupní cenu, nebo její část, ani
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do tří pracovních dnů po původním termínu pro připsání kupní ceny
nebo její části na bankovní účet Provozovatele, závazek Prodávajícího
dodat Zboží v množství odpovídajícím kupní ceně, s jejímž zaplacením
je Kupující v prodlení, zaniká a Kupní smlouva se v rozsahu takto
zmařené dodávky Zboží ruší.
4.3.4. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny, nebo její
části odpovídající dodávkám v nadcházejícím pracovním týdnu, je
Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 %
kupní ceny sjednané v Kupní smlouvě, bez DPH; smluvní pokuta se
nevztahuje na prodlení se zaplacením zálohy. Povinnost zaplatit
smluvní pokutu Kupujícímu nevzniká, bylo-li jeho prodlení se
zaplacením kupní ceny způsobeno mimořádnou, nepředvídatelnou a
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na jeho vůli (tzv. vyšší
moc). Okolnosti vyšší moci je však Kupující Prodávajícímu bez
zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, oznámit a prokázat.
Vedle smluvní pokuty je Kupující nadále povinen nahradit
Prodávajícímu škodu, která mu nezaplacením kupní ceny nebo její
části vznikne. Byla-li Kupujícím dříve uhrazena případná záloha na
kupní cenu, lze pohledávku Prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty
dle tohoto článku započíst vůči případné pohledávce Kupujícího na
vrácení zálohy.
4.3.5. V případě prodlení Kupujícího s úhradou případné zálohy či kupní
ceny nebo její části, dojde-li v důsledku toho ke zrušení Kupní
smlouvy, je Provozovatel oprávněn zrušit registraci Kupujícího na
Portálu a ukončit Smlouvu.
4.4. Vyplacení nebo vrácení kupní ceny a srážky z kupní ceny
4.4.1. Provozovatel uvolní Prodávajícímu Kupujícím zaplacenou kupní cenu
nebo její poměrnou část (v případě dodávání Zboží po částech), ať již
zaplacenou ve formě zálohy či nikoliv, případně sníženou o (i)
Prodávajícím dlužnou část Odměny za zprostředkování, (ii) srážky
sjednané nebo určené v souladu s Obchodními podmínkami za vadné
Zboží, (iii) náklady Provozovatele na prověření vzorků Zboží v rámci
reklamace Kupujícího v souladu s Obchodními podmínkami a /nebo
(iv) dlužnou část poplatku za určení výše srážek za vadné Zboží
Provozovatelem, k jejímuž zaplacení je povinen Prodávající, a to do tří
pracovních dnů
4.4.1.1.poté, co Prodávající a Kupující potvrdí Provozovateli předání a
převzetí Zboží dle Obchodních podmínek, nebo nepotvrdí-li
Kupující předání a převzetí Zboží podle článku 4.5.5.
Obchodních podmínek, tak po obdržení kopie dodacího listu
potvrzujícího dodání Zboží nebo konkrétní dílčí dodávky Zboží
od Prodávajícího, a zároveň po marném uplynutí lhůty pro
reklamaci ze strany Kupujícího, tj. kdy Zboží nebude Kupujícím
dle Obchodních podmínek reklamováno, nebo
4.4.1.2.poté, co v případě reklamace ze strany Kupujícího v souladu
s Obchodními podmínkami Prodávající souhlasí s reklamací a
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Smluvní strany se dohodly na výši srážek z kupní ceny za vadné
Zboží (a oznámily ji Provozovateli), nebo výše srážek byla
určena Provozovatelem v souladu s článkem 4.6.8. Obchodních
podmínek, nebo
4.4.1.3.poté, co v případě reklamace ze strany Kupujícího v souladu
s Obchodními podmínkami Provozovatel oznámí Smluvním
stranám svůj závěr o oprávněnosti reklamace Kupujícího ve
smyslu článku 4.6.6. Obchodních podmínek a Smluvní strany se
dohodly na výši srážek z kupní ceny za vadné Zboží (a oznámily
ji Provozovateli), nebo výše srážek byla určena Provozovatelem
v souladu s článkem 4.6.8. Obchodních podmínek, nebo
4.4.1.4.poté, co v případě reklamace ze strany Kupujícího v souladu
s Obchodními podmínkami Provozovatel oznámí Smluvním
stranám svůj závěr o neoprávněnosti reklamace Kupujícího ve
smyslu článku 4.6.6. Obchodních podmínek.
4.4.2. Nedojde-li k předání a převzetí Zboží, resp. jeho části, v souladu
s Kupní smlouvou, Provozovatel vrátí kupní cenu za Zboží, nebo její
poměrnou část, zaplacenou Kupujícím ať již ve formě zálohy či nikoliv,
případně sníženou o dlužnou část Odměny za zprostředkování
v souladu s článkem 3.1.2. Obchodních podmínek, o další finanční
nároky Provozovatele vůči Kupujícímu a/nebo o započtenou smluvní
pokutu ve prospěch Prodávajícího, na bankovní účet, ze kterého byla
kupní cena zaplacena.
4.5. Předání a převzetí Zboží, vlastnické právo
4.5.1. Podmínky
dodání
Zboží
podle Kupních
smluv
uzavřených
prostřednictvím Portálu se řídí doložkou FCA dle INCOTERMS 2010
s tím, že místem dodání je přesně určený objekt Prodávajícího na
adrese jeho sídla nebo na jiné adrese, kterou Prodávající uvede
v Kupní smlouvě. Prodávající dodává Zboží (celně odbavené pro
vývoz) dopravci, kterého jmenoval Kupující, na sjednaném místě.
Pokud dochází k předání v objektu Prodávajícího, je Prodávající
odpovědný za provedení nakládky. V takovém případě je dodání Zboží
splněno nakládkou Zboží na dopravní prostředek přistavený Kupujícím
nebo jím pověřeným dopravcem k odběru a přepravě Zboží.
Nakládkou Zboží na dopravní prostředek přistavený Kupujícím nebo
jím pověřeným dopravcem přechází vlastnické právo ke Zboží na
Kupujícího.
4.5.2. Před nakládkou Zboží podle předchozího odstavce je Prodávající
povinen zajistit zvážení prázdného dopravního prostředku a následně i
naloženého dopravního prostředku pomocí ověřeného měřidla, které
uvedl v rámci registrace na Portálu, a to za účelem zjištění hmotnosti
dodávaného Zboží. Nemůže-li Prodávající zajistit zvážení Zboží
v souladu s tímto článkem Obchodních podmínek, je povinen
akceptovat váhu Zboží zjištěnou tímto způsobem Kupujícím. Nebude-li
zajištěno zvážení Zboží na ověřeném měřidle ani u Kupujícího, je
rozhodná váha zjištěná Prodávajícím při nakládce Zboží.
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4.5.3. Po nakládce Zboží dle předchozích odstavců Prodávající za
přítomnosti Kupujícího nebo pověřeného dopravce odebere ze Zboží
tři kontrolní vzorky a tyto vloží do tří (3) vzorkovacích sáčků
Provozovatele označených čárovým kódem, resp. jedinečným
identifikátorem (dále také jako „čárový kód“). Prodávající za
přítomnosti Kupujícího nebo pověřeného dopravce sáčky se vzorky
Zboží uzavře (zapečetí) a čitelně vyplní na jejich štítku požadované
údaje, minimálně v rozsahu data nakládky Zboží, názvu Prodávajícího,
názvu Kupujícího, názvu pověřeného dopravce a identifikace fyzických
osob jednajících u nakládky Zboží za tyto subjekty. Prodávající a
Kupující nebo pověřený dopravce potvrdí vyplněné údaje svým
podpisem na všechny tři (3) sáčky se vzorky Zboží a na všechny od
vzorkovacích sáčků oddělitelné kupóny mající shodný čárový kód jako
každý jednotlivý vzorkovací sáček. Na oddělitelné kupóny se přitom
zároveň uvede i datum pořízení vzorku Zboží, tj. datum předání Zboží.
Prodávající si dva sáčky se vzorky Zboží ponechá a z každého z těchto
dvou sáčků se vzorky Zboží oddělí kupón s čárovým kódem, který
předá Kupujícímu nebo jím pověřenému dopravci. Ze sáčku se
vzorkem Zboží, který si ponechá Kupující, je při předání Zboží rovněž
oddělen kupón s čárovým kódem, který je předán Prodávajícímu.
Prodávající je povinen dva vzorky Zboží se všemi zbývajícími kupóny
s čárovými kódy ke stejné dodávce Zboží řádně uchovat po dobu
jednoho měsíce od předání Zboží Kupujícímu nebo pověřenému
dopravci, a chránit je před jakoukoli neoprávněnou manipulací.
Prodávající je dále povinen předat Kupujícímu či pověřenému dopravci
dodací list potvrzující dodání Zboží.
4.5.4. Objedná-li si Kupující od Provozovatele službu dopravy Zboží z místa
dodání (sídlo nebo objekt Prodávajícího) do místa určení, Provozovatel
zajistí dopravu za jím stanovený poplatek prostřednictvím třetí osoby
– dopravce určeného Provozovatelem. Ověření uživatelé berou na
vědomí, že Provozovatel v takovém případě nepřebírá odpovědnost za
vlastnosti a kvalitu Zboží, kterou nadále nese v plném rozsahu
Prodávající. Provozovatel v takovém případě odpovídá pouze za
zajištění dopravy z místa dodání do místa určení. Na dopravce
zajištěného Provozovatelem se hledí jako na dopravce Kupujícího.
4.5.5. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit předání a
převzetí Zboží tím, že v rámci svého uživatelského účtu na Portálu u
příslušné Kupní smlouvy a konkrétní dodávky Zboží doplní údaje
z dodacího listu. Odpovídají-li údaje zadané na Portálu Prodávajícím
údajům v dodacím listu předaném Kupujícímu nebo pověřenému
dopravci, Kupující je povinen potvrdit předání a převzetí Zboží tím, že
v rámci svého uživatelského účtu na Portálu potvrdí údaje u příslušné
Kupní smlouvy a konkrétní dodávky Zboží. Nepotvrdí-li Kupující údaje
zadané Prodávajícím u příslušné Kupní smlouvy a konkrétní dodávky
Zboží do 48 hodin od zadání údajů ze strany Prodávajícího, Prodávající
má povinnost na výzvu Provozovatele zaslat Provozovateli kopii nebo
sken dodacího listu potvrzujícího dodání Zboží nebo konkrétní
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dodávky Zboží. Provozovatel je oprávněn neuvolnit Prodávajícímu
kupní cenu zaplacenou Kupujícím, dokud Prodávající řádně nesplní
všechny povinnosti podle tohoto článku 4.5.5. Obchodních podmínek.
4.5.6. Po potvrzení předání a převzetí Zboží Kupujícím nebo, nepotvrdí-li
Kupující předání a převzetí Zboží podle článku 4.5.5. výše, tak na
základě kopie/skenu dodacího listu potvrzujícího dodání Zboží nebo
konkrétní dílčí dodávky Zboží, předložené Provozovateli Prodávajícím,
Provozovatel na základě zmocnění ve smyslu článku 2.2.4.
Obchodních podmínek k vystavování daňových dokladů v souladu
s ust. § 28 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších změn, vystaví za Prodávajícího daňový doklad a
zašle jej Kupujícímu. Uživatelé v souladu s § 2 odst. 5 nařízení vlády
č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro
použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších
změn, registrací a uzavřením Kupní smlouvy uzavírají dohodu a
souhlasí s tím, že použijí režim přenesení daňové povinnosti i
v případech, kdy celková kupní cena podle Kupní smlouvy, bez DPH,
bude nižší než nebo rovna 100.000,- Kč. Uživatelé tak mají důvodně
za to, že zdanitelné plnění na základě Kupní smlouvy v každém
případě podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, a tento režim k
tomuto plnění použijí.
4.5.7. Nedodá-li Prodávající Kupujícímu ve sjednaném termínu Zboží, resp.
jeho část odpovídající jednotlivé dodávce Zboží dle Kupní smlouvy,
Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20
% z kupní ceny, bez DPH. Povinnost zaplatit smluvní pokutu
Prodávajícímu nevzniká, bylo-li jeho prodlení s dodáním Zboží
způsobeno mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou
překážkou vzniklou nezávisle na jeho vůli (tzv. vyšší moc). Okolnosti
vyšší moci je však Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu
poté, co se o nich dozví, oznámit a prokázat. Vedle smluvní pokuty je
Prodávající nadále povinen nahradit Kupujícímu škodu, která mu
nedodáním Zboží nebo jeho části vznikne.
4.6. Jakost a vady Zboží, reklamace
4.6.1. Dodávané Zboží (i) musí být v souladu s požadavky na potraviny a
krmiva dle platné legislativy EU a České republiky, (ii) nesmí
obsahovat živé škůdce a porostlá a/nebo plesnivá semena, (iii) musí
být fyziologicky vyzrálé, bez zápachu a plísní, a (iv) musí splňovat
obecné parametry komodity, kterou představuje, a jakostní ukazatele
ujednané v Kupní smlouvě.
4.6.2. Kupující je povinen prohlédnout Zboží a prověřit jeho jakost při
převzetí Zboží, nejpozději však bez zbytečného odkladu po jeho
dodání jím pověřeným dopravcem na místo určení. Jakost dodávaného
Zboží prověří Kupující ve své laboratoři. Zjištění jednotlivých
jakostních znaků se provádí dle platných ČSN. Vlhkost, objemová
hmotnost, obsah N-látek, obsah tuku, a další jakostní ukazatele podle
Kupní smlouvy budou stanoveny na přístrojích ověřených obecně
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uznávaným metrologickým institutem. Pokud dojde v důsledku
novelizace některých ČSN ke změně jakostních ukazatelů uvedených
v Kupní smlouvě, v důsledku čehož budou stanoveny přísnější limity
než ty, které jsou uvedeny v Kupní smlouvě, je Kupující oprávněn
oznámit tuto změnu jakostních ukazatelů Prodávajícímu. Taková
změna ČSN však nebude mít vliv na ukazatele a podmínky jakosti
Zboží podle již uzavřené Kupní smlouvy.
4.6.3. Nazajistil-li Prodávající zvážení dodávaného Zboží pomocí ověřeného
měřidla, zajistí zjištění hmotnosti dodávaného Zboží zvážením
dopravního prostředku naloženého Zbožím a následně i prázdného
dopravního prostředku pomocí ověřeného měřidla (váhy) Kupující, a
uvede-li údaj o takto zjištěné hmotnosti Zboží na Portálu u příslušné
Kupní smlouvy a konkrétní dodávky Zboží, je rozhodná tato hmotnost
Zboží zjištěná Kupujícím. Prodávající je oprávněn se účastnit vážení u
Kupujícího. Jinak platí hmotnost zjištěná Prodávajícím při nakládce
Zboží.
4.6.4. Má-li Zboží vady v rozporu s Kupní smlouvou a/nebo těmito
Obchodními podmínkami, Kupující je oznámí Prodávajícímu a
Provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od
dopravení Zboží ke Kupujícímu Kupujícím pověřeným dopravcem.
Neoznámí-li Kupující vady Zboží v této lhůtě Prodávajícímu a současně
i Provozovateli, má se za to, že Zboží je bez vad. Marným uplynutím
lhůty 48 hodin pro uplatnění reklamace ztrácí Kupující právo uplatnit
jakékoli nároky z vad Zboží.
4.6.5. Nebude-li Prodávající s reklamací Kupujícího dle článku 4.6.4. výše
souhlasit, oznámí tuto skutečnost Provozovateli a Kupujícímu
prostřednictvím Portálu (označením této možnosti u jednotlivé Kupní
smlouvy) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od
včasného uplatnění reklamace Kupujícím. Neoznámí-li Prodávající svůj
nesouhlas s reklamací Kupujícího Provozovateli a Kupujícímu ve
stanovené lhůtě, má se za to, že s reklamací Kupujícího souhlasí.
4.6.6. Oznámí-li Prodávající nesouhlas s reklamací Kupujícího, je povinen
doručit Provozovateli vzorek Zboží, jehož obal (vzorkovací sáček)
nesmí vykazovat žádné známky porušení či nedovolené manipulace.
Provozovatel si ověří identifikaci vzorku podle čárového kódu, resp.
jedinečného identifikátoru uvedeného na vzorkovacím sáčku, který
mu dle kuponu odtrženého od tohoto vzorkovacího sáčku potvrdí
Kupující. Do tří (3) pracovních dnů po obdržení vzorkovacího sáčku od
Prodávajícího Provozovatel určí na základě jím provedeného
laboratorního prověření, zda je reklamace Kupujícího oprávněná.
Nebude-li Kupující souhlasit s výsledky provedeného laboratorního
prověření vzorkovacího sáčku od Prodávajícího, může Provozovateli
doručit svůj vzorek Zboží, jehož obal (vzorkovací sáček) nesmí
vykazovat žádné známky porušení či nedovolené manipulace a
Provozovatel, po ověření identifikace vzorku Zboží výše uvedeným
způsobem tentokrát v součinnosti s Prodávajícím, určí na základě
dalšího jím provedeného laboratorního prověření, zda je reklamace
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Kupujícího
oprávněná.
Bude-li
vzorkovací
sáček
doručený
Provozovateli vykazovat známky porušení či nedovolené manipulace,
půjde tato skutečnost k tíži Smluvní strany, která takto porušený
vzorkovací sáček doručila. O této skutečnosti Provozovatel neprodleně
vyrozumí obě Smluvní strany. Ověření uživatelé výslovně souhlasí, že
se budou dále řídit závěrem Provozovatele v otázce oprávněnosti
reklamace Kupujícího, který pro ně bude konečný a závazný.
4.6.7. Náklady spojené s prověřením vzorků Zboží uhradí Provozovateli
Ověřený uživatel, v jehož neprospěch je závěr Provozovatele v otázce
oprávněnosti reklamace Kupujícího. Provozovatel je oprávněn si
započíst svou pohledávku na úhradu nákladů spojených s prověřením
vzorků proti pohledávce Prodávajícího na vyplacení kupní ceny a
odečíst své náklady, které půjdou k tíži Prodávajícího, z kupní ceny,
kterou je povinen mu podle Obchodních podmínek vyplatit.
4.6.8. Souhlasí-li Prodávající s reklamací Kupujícího, nebo dospěje-li
k závěru o oprávněnosti reklamace Kupujícího Provozovatel v případě,
že Prodávající s reklamací Kupujícího nesouhlasil, bude kupní cena
snížena o srážky, jejichž výše bude stanovena dohodou Smluvních
stran a Smluvní strany to oznámí Provozovateli. Nedohodnou-li se
Smluvní strany na výši srážek z kupní ceny do [•] dnů od uplynutí
lhůty Prodávajícímu k vyjádření nesouhlasu s reklamací Kupujícího
nebo od oznámení závěru Provozovatele o oprávněnosti reklamace
Kupujícího Smluvním stranám, výši srážek z kupní ceny konečně a
závazně určí Provozovatel. Kupující a Prodávající zaplatí Provozovateli
za tuto službu (určení výše srážek z kupní ceny) poplatek ve výši
podle Ceníku služeb zveřejněného na Portálu, a to rovným dílem;
z této povinnosti jsou Smluvní strany zavázané vůči Provozovateli
společně a nerozdílně. V souladu s čl. 4.4.1. Obchodních podmínek
bude mít Prodávající právo pouze na vyplacení kupní ceny snížené o
srážky ve smyslu tohoto článku, a případně snížené o další finanční
nároky Provozovatele nebo Kupujícího v souladu s Obchodními
podmínkami.
5.
OSOBNÍ ÚDAJE, OBSAH NA STRÁNKÁCH PORTÁLU
5.1. Osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním
5.1.1. Uživatelé a je zastupující fyzické osoby berou na vědomí, že
v souvislosti s provozováním Portálu a poskytováním souvisejících
služeb může docházet ke zpracování osobních údajů Uživatelů, kteří
jsou fyzickými osobami, nebo osobních údajů fyzických osob
zastupujících v rámci Portálu Uživatele. Uživatelé a je zastupující
fyzické osoby také berou na vědomí, že poskytnutí osobních údajů
Provozovateli je dobrovolné. Neposkytne-li však Uživatel nebo fyzická
osoba jej zastupující ve formulářích v rámci Portálu vyžadované
osobní údaje, Provozovatel je oprávněn dle svého uvážení omezit či
znemožnit přístup Uživatele k Portálu, nepovolit Uživateli registraci či
ji zrušit, nebo omezit jeho přístup k některým službám.
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5.1.2. Uživatelé a je zastupující fyzické osoby souhlasí s tím, aby
Provozovatel coby správce zpracovával automaticky, příp. manuálně,
jejich osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, trvalé
bydliště, IČO, DIČ, telefonické a emailové kontaktní údaje, čísla
bankovních účtů, pro účely provozování Portálu a poskytování
souvisejících služeb, a to na dobu určenou účelem zpracování
poskytnutých osobních údajů, nejdéle však po dobu čtyř let od
ukončení registrace Uživatele na Portálu.
5.1.3. Uživatelé, kteří jsou fyzickými osobami, nebo fyzické osoby je
zastupující v rámci Portálu coby subjekty údajů mají právo (i) kdykoliv
požádat Provozovatele jako správce o informaci o zpracování jimi
poskytnutých osobních údajů dle ust. § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž
Provozovatel má právo za poskytnutí informace požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
informace; (ii) dle ust. § 21 téhož zákona Provozovatele jako správce
požádat o vysvětlení nebo o odstranění vzniklého závadného stavu,
zjistí-li nebo se domnívají, že zpracování jejich osobních údajů je
prováděno v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné;
zejména mohou požádat o blokování, provedení opravy, doplnění
nebo likvidaci jejich osobních údajů; a (iii) kdykoliv odvolat udělený
souhlas se zpracováním jejich osobních údajů.
5.2. Obsah na internetových stránkách Portálu
5.2.1. Uživatelé jsou povinni postupovat při vkládání obsahu na internetové
stránky Portálu v souladu s právními předpisy a těmito Obchodními
podmínkami. Provozovatel se nepodílí na obsahu vkládaném na
internetové stránky Portálu ze strany Uživatelů (zejména inzeráty,
komentáře) a za tento obsah neodpovídá v rozsahu větším, než
stanoveném příslušnými právními předpisy. Bude-li mít Provozovatel
jakékoliv podezření, že obsah uložený na internetových stránkách
Portálu ze strany Uživatele je v rozporu s právními předpisy nebo
Obchodními podmínkami, nebo že Uživatel postupuje v rozporu
s právními předpisy nebo Obchodními podmínkami jinak, je
Provozovatel oprávněn odstranit závadný obsah z internetových
stránek Portálu nebo zamezit přístup k takovému obsahu ostatním
Uživatelům, a/nebo omezit přístup Uživatele k Portálu či některým
službám, a/nebo odstoupit od Smlouvy s tímto Uživatelem.
5.2.2. Uživatelé jsou povinni ohlásit Provozovateli jakýkoliv obsah na
internetových stránkách Portálu, který je protiprávní, klamavý,
nepravdivý nebo jinak závadný.
5.2.3. Materiály a informace zobrazené či uvedené na Portálu (s výjimkou
informací a materiálů vkládaných Uživateli), mimo jiné, včetně
veškerých dokumentů, souborů, grafiky, zařízení, kódů a obecného
vzhledu a funkcí Portálu jsou dílem a předmětem autorských práv
Provozovatele. Veškerá práva jsou vyhrazena, pokud není konkrétně
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uvedeno jinak. Jakýmkoliv nepovoleným zásahem do Portálu nebo
jeho nepovoleným užitím či jeho jednotlivých složek, může dojít k
porušení autorských či autorským právům příbuzných práv třetích
osob nebo Provozovatele. Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu
autora či osoby, které svědčí právo na udělení souhlasu s užitím díla,
stejně jako neoprávněné zásahy do autorského díla, včetně
neoprávněného rozmnožování a/nebo ukládání do paměťových a
elektronických médií, jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní
či trestněprávní rovině.
Provozovatel a případně další fyzické a právnické osoby jsou majitelé
zapsaných ochranných známek, patentů či dalších oprávnění v oblasti
průmyslových práv nebo jiných práv k nehmotným statkům, které
jsou prezentovány na Portálu. Jejich nepovolené užití, zásah do jejich
textu či grafického vyobrazení či jiné neoprávněné nakládání s nimi
včetně jejich napodobení, může vést k porušení právních předpisů v
oblasti hospodářské soutěže nebo nekalé soutěže či v oblasti práv k
nehmotným statkům. Případné odkazy na webové stránky jiných
právnických nebo fyzických osob jsou na Portálu uvedeny pouze z
praktických důvodů a nezakládají odpovědnost za informace
obsažené na webových stránkách jiných osob, ani souhlas s jejich
obsahem ze strany Provozovatele. Provozovatel nečiní žádné záruky,
ať již výslovné nebo implicitní, s ohledem na přesnost, dostupnost,
spolehlivost nebo obsah takových informací, textů, grafického
zpracování a odkazů. Provozovatel neprováděl testování softwaru
jiných stránek a nečiní žádná prohlášení s ohledem na kvalitu,
bezpečnost nebo vhodnost tohoto softwaru.
6.
ZÁNIK SMLOUVY, OMEZENÍ PŘÍSTUPU
6.1. Odstoupení od Smlouvy a omezení přístupu
6.1.1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, zrušit registraci,
případně omezit či znemožnit přístup Uživatele k některým službám
nebo Portálu v případě, že Uživatel porušil podstatným způsobem
nebo opakovaně Obchodní podmínky či obecně závazné právní
předpisy nebo poškozuje svým jednáním dobré jméno Provozovatele a
dále také v případě, že má Provozovatel důvodné podezření, že
Uživatel má v úmyslu způsobit škodu třetím osobám nebo nejedná
čestně. Provozovatel je oprávněn postupovat dle předchozí věty
zejména z důvodu, že Uživatel (i) uvedl nepravdivé údaje při
registraci, či neoznámil změnu těchto údajů bez zbytečného odkladu,
(ii) vyzývá k obchodování mimo Portál, (iii) bez důvodu hodného
zvláštního zřetele nepředá nebo nepřevezme Zboží v souladu
s uzavřenou Kupní smlouvou, (iv) prodává Zboží, jehož vlastnosti
neodpovídají vlastnostem jím deklarovaným v inzerátu nebo
vyžadovaným Obchodními podmínkami, a/nebo (v) se vyhýbá plnění
povinností vůči Provozovateli a/nebo jinému Uživateli.
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6.1.2. Uživatel, v jehož případě Provozovatel odstoupil od Smlouvy nebo
jehož registraci zrušil, není oprávněn opětovně provést registraci na
Portálu bez výslovného souhlasu Provozovatele.
6.2. Výpověď
6.2.1. Uživatel je oprávněn i bez udání důvodu písemně vypovědět
Smlouvu s výpovědní dobou sedmi (7) dnů ode dne doručení písemné
výpovědi Provozovateli. Podáním výpovědi Uživatel není zproštěn již
vzniklých závazků vůči dalším Uživatelům a/nebo Provozovateli.
6.3. Obecně k zániku Smlouvy
6.3.1. Zánik Smlouvy se nedotýká (i) již vzniklé povinnosti zaplatit Odměnu
za zprostředkování či jiné poplatky za služby Provozovatele, smluvní
pokutu a/nebo úrok z prodlení, nahradit náklady Provozovatele dle
Obchodních podmínek nebo škodu způsobenou porušením povinnosti
dle Obchodních podmínek či příslušných právních předpisů, ani (ii)
ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek, která mají vzhledem ke
své povaze zavazovat Uživatele a Provozovatele i po zániku Smlouvy.
7.
ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK
7.1. Změna Obchodních podmínek
7.1.1. Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah
Obchodních podmínek, zejména z důvodu změn právních předpisů,
technologických změn ovlivňujících fungování Portálu, nebo změn
služeb poskytovaných v rámci Portálu. Jakékoliv změny Obchodních
podmínek nabývají účinnosti 14. dnem po jejich zveřejnění na Portálu.
7.1.2. O změně Obchodních podmínek Provozovatel informuje Uživatele
nejpozději čtrnáct (14) dnů přede dnem nabytí účinnosti nové verze
Obchodních podmínek jejich zveřejněním na internetových stránkách
Portálu. Upozornění na změnu Obchodních podmínek bude zobrazeno
také při přihlašování Uživatele k uživatelskému účtu na Portálu.
7.1.3. Uživatel je oprávněn odmítnout změnu Obchodních podmínek a
z tohoto důvodu vypovědět Smlouvu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode
dne obdržení upozornění na změnu Obchodních podmínek na Portálu,
s výpovědní dobou v délce sedmi (7) dnů ode dne doručení výpovědi
Provozovateli. V případě, že Uživatel ve stanovené lhůtě neodmítne
změnu Obchodních podmínek, má se za to, že s jejich změnou
souhlasí. Nevypoví-li Uživatel Smlouvu, ačkoliv odmítne změnu
Obchodních podmínek, je Provozovatel oprávněn Smlouvu písemně
vypovědět s výpovědní dobou v délce sedmi (7) dnů ode dne doručení
výpovědi Uživateli.
7.1.4. Vypoví-li Provozovatel nebo Uživatel Smlouvu dle předchozího
odstavce, na veškeré právní vztahy s Uživatelem vzniklé v rámci
Portálu se až do uplynutí výpovědní doby uplatní původní znění
Obchodních podmínek. Během výpovědní doby není Uživatel
oprávněn na Portálu zveřejňovat nové inzeráty nebo na inzeráty
jiných Uživatelů nově reagovat; je oprávněn činit pouze úkony
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nezbytné k dokončení před doručením výpovědi Smlouvy již
započatých jednání o uzavření Kupní smlouvy nebo k realizaci již
uzavřené Kupní smlouvy. Dojde-li v takovém případě k uzavření Kupní
smlouvy ve výpovědní lhůtě nebo po jejím uplynutí, práva a
povinnosti Provozovatele, včetně jeho nároku na Odměnu za
zprostředkování a dotčených Uživatelů ve vztahu k této Kupní
smlouvě zůstávají zánikem Smlouvy nedotčena a řídí se podmínkami
Smlouvy a Obchodními podmínkami odsouhlasenými oběma
Smluvními stranami.
8.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Výluky a omezení provozu Portálu
8.1.1. Provozovatel je oprávněn za účelem pravidelné údržby Portálu nebo
z jiných technických důvodů provoz Portálu dočasně omezit, popř. na
určitou dobu zcela vyřadit z provozu (výluka). Je-li to možné,
Provozovatel termín a přibližnou dobu výluky oznámí na internetových
stránkách Portálu alespoň 2 hodiny předem.
8.2. Rozhodné právo
8.2.1. Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživateli a Uživateli navzájem,
vzniklé v souvislosti s Portálem, Smlouvou nebo Kupní smlouvou nebo
na jejich základě, a tyto Obchodní podmínky se řídí právem České
republiky.
8.2.2. Není-li jakákoliv otázka upravena výslovně ve Smlouvě, Kupní
smlouvě a/nebo Obchodních podmínkách, řídí se příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo jiného
příslušného obecně závazného právního předpisu.
8.3. Řešení sporů
8.3.1. Jakýkoliv spor mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti
s Portálem a/nebo Smlouvou, který se nepodaří přednostně vyřešit
smírnou cestou, bude rozhodován výlučně věcně příslušným soudem
České republiky, v jehož obvodu má Provozovatel sídlo.
8.3.2. Jakýkoliv spor mezi Smluvními stranami v souvislosti s Kupní
smlouvou, který se nepodaří přednostně vyřešit smírnou cestou, bude
rozhodován věcně a místně příslušným soudem České republiky podle
platných procesněprávních předpisů.
8.4. Účinnost Obchodních podmínek
8.4.1. Obchodní podmínky nabývají účinnosti 23.06.2017.

GrainTerminal s.r.o.
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