Všeobecné obchodní podmínky
Společnost E M B A, spol. s r. o., CZ-512 47 Paseky nad Jizerou, IČO: 150 44 572, DIČ: CZ 15044572, je
společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C
980. Společnost E M B A, spol. s r.o. je dodavatelem výrobků z recyklovaného papíru sloužících k ochraně
archiválií, kancelářských pořadačů a boxů a lepenek (dále jen „Zboží“).
Všeobecné obchodní podmínky společnosti E M B A, spol. s r. o. (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí
smluvních vztahů uzavíraných mezi společností E M B A , spol. s r. o. v pozici prodávajícího (dále jen
„Prodávající“) a druhou stranou v pozici kupujícího (dále jen „Kupující“). (Prodávající a kupující jsou dále v textu
společně označeni také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“). Veškeré obchodní vztahy
se řídí těmito VOP a právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). Tyto VOP jsou základními podmínkami prodeje veškerého
Zboží Prodávajícího Kupujícímu, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního
řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Ve svých ustanoveních mají tyto VOP přednost
před Obchodními podmínkami Prodávajícího pro prodej prostřednictvím e-shopu na webové stránce
www.archivbox.cz.

I. Vymezení smluvního vztahu

4. Kupující svým podpisem Kupní smlouvy, Rámcové

1. Smluvním vztahem se dle těchto VOP rozumí vztah

Objednávky, stvrzuje svůj jednoznačný souhlas s tím, aby

mezi Prodávajícím a Kupujícím, který se týká konkrétní
objednávky

či

kupní

smlouvy

na

dodání

Zboží

Kupujícímu.

smlouvy či Dílčí smlouvy, nebo odesláním závazné
se smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím (a to
v případě Rámcové smlouvy smluvní vztah založený
každou Dílčí smlouvou) řídil těmito VOP.

2. Kupujícím se dle těchto VOP rozumí jakákoli fyzická či
právnická osoba, která uzavírá s Prodávajícím kupní

II. Postup uzavření kupní smlouvy

smlouvu, rámcovou kupní smlouvu, či dílčí kupní

1. Prodávající s Kupujícím uzavírá buď Rámcovou

smlouvu.

smlouvu, v jejíchž intencích dochází k uzavírání Dílčích

3.

Kupní

smlouvou

se

rozumí

smlouva,

kterou

s Kupujícím uzavírá Prodávající a jejímž předmětem je
převod vlastnického práva ke Zboží a jeho předání ze
strany Prodávajícího, a převzetí a zaplacení Kupní ceny ze
strany Kupujícího (dále jen „Kupní smlouva“). Kupní
smlouvou se rozumí také smlouva inominátní ve smyslu
§ 1746 odst. 2 Občanského zákoníku, naplňující
v převážné míře znaky smlouvy kupní. Rámcovou kupní

smluv na základě jednotlivých Objednávek Kupujícího
potvrzených

Prodávajícím,

a

to

v souvislosti

s dlouhodobým prodejem Zboží, nebo jednorázovou
Kupní smlouvu, která je uzavřena okamžikem, kdy je
potvrzena

Objednávka

Kupujícího

Prodávajícím.

Objednávky lze činit pouze písemně prostřednictvím
listovní zásilky či elektronické pošty. Objednávku je
možné realizovat telefonicky pouze za předpokladu, že si

smlouvou se rozumí smlouva, v jejímž rámci dochází

to Smluvní strany písemně ujednají.

k uzavírání dílčích kupních smluv na základě objednávek

2. Objednávka je závazná, musí být čitelná, konkrétní a

Kupujícího (dále jen „Rámcová smlouva“). Rámcovou

musí obsahovat tyto předepsané údaje: identifikační

kupní smlouvou se rozumí i výhradní smlouva, kde se

data Kupujícího (jméno, bydliště, resp. název, IČO, sídlo),

Prodávající

specifickým

číslo Objednávky, druh Zboží, množství, jednotkovou a

podmínkám obchodního vztahu, jako je například

celkovou cenu objednaného Zboží (možné určit odkazem

exkluzivita pro konkrétní sortiment Prodávajícího či

na ceník Prodávajícího), dodací lhůtu, způsob přepravy,

geografickou oblast pro prodej Zboží (dále jen „Výhradní

datum, podpis, kontaktní osobu, spojení (e-mail, telefon).

smlouva“).

a

Kupující

zavazují

ke

Dílčí kupní smlouvou se rozumí Kupní

V případě, že Zboží není dodáváno Kupujícímu v sídle

smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím na

Prodávajícího, je Kupující povinen do Objednávky uvést i

základě potvrzené objednávky Kupujícího (dále jen

adresu místa dodání.

„Objednávka“) a v intencích Rámcové smlouvy (dále jen

3. Bude-li Objednávka neúplná, nesrozumitelná nebo

„Dílčí smlouva“).

bude-li vyplněna nesprávně, je Kupující povinen sám či

na žádost Prodávajícího odstranit vady bez zbytečného

5. V případě, že dojde k odmítnutí převzetí objednaného

odkladu, a to prostřednictvím písemného podání

Zboží dle předchozího odstavce tohoto článku, odpovídá

předaného Prodávajícímu způsoby shodnými s podáním

Kupující

Objednávky.

Prodávajícímu způsobenou a je povinen uhradit veškeré

4. Objednávku je možné zrušit, pokud zrušovací projev

náklady spojené s marným doručováním Zboží a jeho

za

veškerou

škodu

tímto

jednáním

doručením

případným uskladněním po dobu trvání prodlení

Objednávky nebo alespoň současně s ní.

Kupujícího s převzetím.

5. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu od

6. Kupující dodané Zboží podle možnosti prohlédne co

Kupujícího

dojde

druhé

straně

před

doručení Objednávky, nejpozději však do 5 pracovních
dnů, Objednávku potvrdit či odmítnout. Pokud nebude
ze strany Prodávajícího v uvedené lhůtě Objednávka
potvrzena, má se za to, že byla odmítnuta.
6. Pokud nebude Prodávající z jakéhokoliv důvodu
schopen

zcela

vyhovět

Objednávce,

oznámí

tuto

skutečnost Kupujícímu ve lhůtě uvedené v odst. 5.
tohoto článku a navrhne mu nové řešení. Akceptací
takového řešení ze strany Kupujícího se považuje Kupní
smlouva, resp. Dílčí smlouva za uzavřenou v nové

nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží a
přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí
škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho
převzetí ve skladu Prodávajícího a v případě zasílání
objednaného Zboží na dodací místo pak okamžikem
předání tohoto Zboží prvnímu dopravci pro přepravu do
místa určeného v Objednávce jako dodací adresa.
7. V případě jakéhokoliv nesouladu ve Zboží či zaslané
faktuře oproti Kupní smlouvě či Objednávce je Kupující
povinen

bez

zbytečného

odkladu

tyto

oznámit

pozměněné podobě.

Prodávajícímu, a to dostatečně konkrétně.

7. Kupní smlouva, resp. Dílčí smlouva, je uzavřena dnem,

8. Prodávající je oprávněn dodat Zboží před sjednaným

kdy je Objednávka Kupujícího Prodávajícím potvrzena
písemně v listinné podobě nebo elektronickou poštou.

III. Dodací podmínky

termínem dodání a Kupující je povinen toto Zboží převzít,
nejdříve však o 5 pracovních dnů dříve oproti
sjednanému termínu dodání Zboží.
9. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky Zboží

1. Dodání Zboží se uskutečňuje odevzdáním Zboží

způsobené

Kupujícímu v sídle Prodávajícího nebo prvnímu dopravci

Prodávajícímu ztíží či znemožní plnit podmínky uzavřené

k přepravě pro Kupujícího do ujednaného místa, kam je

Kupní smlouvy, resp. Dílčí smlouvy. Vyšší mocí se rozumí

Prodávající povinen Zboží odeslat. Pro dodání Zboží

zejména stávka, epidemie nakažlivé nemoci, nařízená

Kupujícímu se uplatní dodací podmínka EXW Paseky nad

karanténa, vydaný obecně závazný právní předpis,

Jizerou dle INCOTERMS 2020, pokud se Smluvní strany

kterým se omezuje pohyb osob, selhání subdodavatele,

nedohodnou jinak.

politická situace, v jejímž důsledku není Prodávající

2. Pokud se Smluvní strany dohodnou na vlastním

schopen plnit své závazky, výluka, válka, požár, a živelní

odběru Zboží Kupujícím v sídle Prodávajícího, je Kupující
povinen odebrat veškeré objednané Zboží do 3
pracovních dnů po výzvě Prodávajícího. V případě
nedodržení této lhůty Kupujícím může Prodávající
odeslat Zboží Kupujícímu na jeho náklady jakýmkoli
vhodným způsobem.
3. Podkladem pro vydání objednaného Zboží ze skladu
Prodávajícího je dodací/přepravní list, který je povinen
podepsat Kupující v případě jeho osobního převzetí ze
skladu Prodávajícího nebo dopravce, jenž objednané
Zboží Kupujícímu doručuje. V případě doručování Zboží
dopravcem

je

Kupující

povinen

podepsat

vyšší

mocí

nebo

událostí,

která

katastrofa. O těchto událostech je Prodávající povinen
bezprostředně informovat Kupujícího a dohodnout s
ním náhradní termín dodání Zboží. Pokud Kupujícímu
z důvodu prodlení Prodávajícího způsobeného vyšší
mocí dle tohoto článku vznikne škoda či jiná újma,
nenese Prodávající za tuto škodu či újmu žádnou
odpovědnost a Kupující se vzdává práva na náhradu
jakékoli škody či jiné újmy takto vzniklé.
10. Prodávající je oprávněn dodat Zboží v povolené
odchylce +/-10 % z objednaného množství, pokud není
mezi Smluvními stranami písemně sjednána jiná
tolerance.

dodací/přepravní list v okamžiku převzetí Zboží od

11. Kvalita dodávaného Zboží odpovídá Smluvními

tohoto dopravce. Za předpokladu, že je tento dopravce

stranami sjednanému a odsouhlasenému vzorku nebo

zajišťován

dohodnutým tolerancím.

Kupujícím,

je

Kupující

povinen

takto

podepsaný dodací/přepravní list obratem po převzetí
Zboží zaslat Prodávajícímu.

12. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího
okamžikem úplného zaplacení kupní ceny Zboží včetně

4. Odmítne-li Kupující či dopravce bez oprávněného

DPH.

důvodu převzít objednané Zboží či potvrdit jeho převzetí

Kupujícího je Kupující povinen zdržet se jakéhokoliv

na dodacím listu, považuje se tímto okamžikem

zacházení se Zbožím, které by mělo za následek jeho

objednané Zboží za řádně doručené a předané.

poškození, znehodnocení či zničení. Dále není Kupující

Do doby přechodu vlastnického práva na

v tomto časovém období oprávněn Zboží jakkoliv
zcizovat ve prospěch třetích osob.

1. Zboží je baleno na paletách či v balících. Pokud je

IV. Práva z vadného plnění

účtováno balné, Kupující má možnost nepoškozené

1. Kupující má práva z Prodávajícím uznaného vadného
plnění

v rozsahu

v Občanském

a

za

zákoníku.

podmínek
Práva

stanovených

z vadného

plnění

Kupujícímu vznikají v případě, kdy Zboží má při převzetí
Kupujícím,

resp.

dopravcem,

vady,

V. Balení

zejména

pak

v případě, kdy Zboží nemá v souladu s Objednávkou

palety a desky vrátit Prodávajícímu do 45 dnů na své
náklady. Zaplacená cena takto vrácených obalových
prostředků bude Kupujícímu vrácena na základě faktury
vystavené Kupujícím. Toto ustanovení se nevztahuje na
případy nevratných palet a desek. Druh balení a způsob
účtování balného může být mezi Smluvními stranami

nebo Kupní smlouvou, resp. Dílčí smlouvou, při převzetí

písemně dohodnut jinak.

Kupujícím (dopravcem), předepsanou jakost, provedení

VI. Skladování

a množství.
2. Kupující je při převzetí Zboží povinen:
a. zkontrolovat nepoškození přepravních obalů;

1.

Kupující bere na vědomí, že všechny výrobky z

lepenky, kartónu a papíru musí být skladovány v čistých,
krytých, suchých a větraných prostorách. Nesmí být

b. v případě poškození obalu Zboží toto uvést do

vystaveny přímým povětrnostním vlivům, vlhkosti,

dodacího/přepravního listu;

znečištění a sálavému teplu. Musí být chráněny i před

c. dodané Zboží co nejdříve po převzetí prohlédnout,

hlodavci a před účinky agresivních chemických látek.

zkontrolovat a přesvědčit se zejména o jeho jakosti,
provedení a množství. Kupující je povinen písemně
oznámit zjevné vady a chybějící množství Zboží při
převzetí Zboží ihned poté, kdy je zjistil nebo kdy je při

Řádná kvalita skladování je zajištěna skladováním v
místnostech se stálou teplotou 15 - 20 °C a stálou
vlhkostí 45-50 %. V případě krabic, složek a boxů se
lepenka při skládaní nesmí ohýbat v bigách o více než

vynaložení veškeré odborné péče zjistit měl a mohl,

135°, s výhradou funkčních ohybů k tomu určených.

nejpozději však do 5 dnů ode dne převzetí Zboží, a to

VII. Cenové a platební podmínky

prostřednictvím předepsaného formuláře dostupného
na www.emba.cz
3.

Na všechny druhy dodávaného Zboží poskytuje

Prodávající záruku za jakost v délce 6 měsíců. V případě
vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je Kupující
povinen práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného
odkladu poté, kdy se o vadě dozví nebo měl dozvědět,
nejpozději však v záruční době, a to prostřednictvím
předepsaného formuláře dostupného na www.emba.cz.
K formuláři je Kupující povinen připojit fotodokumentaci
vadného Zboží, případně odeslat vzorek vadného nebo
poškozeného Zboží. Kupující nemá práva ze záruky
v případě, kdy by vada Zboží byla způsobena užíváním
Zboží Kupujícím či jinou třetí osobou ve zřejmém rozporu
s účelem, ke kterému je určeno či v rozporu s pokyny pro
užívání, pokud byly spolu se Zbožím dodány či

1. Kupní cena je určena v ceníku platném ke dni uzavření
Kupní smlouvy či Dílčí smlouvy (dále jen „Kupní cena“) či
v konkrétní předchozí nabídce. Prodávající se zavazuje
změnu ceníku Kupujícímu vždy oznámit. V případě, že
Kupující nevysloví svůj nesouhlas se změnou ceníku
Prodávajícího nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení
této změny, pak platí, že s touto změnou souhlasí.
Odmítne-li

však

Kupující

výslovně

změnu

ceníku

Prodávajícího akceptovat, pak spolu s tímto odmítnutím
zaniká Rámcová smlouva, jakož i veškeré Dílčí smlouvy či
Kupní smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami.
2. Pokud nebude Rámcovou smlouvou, Dílčí smlouvou či
Kupní smlouvou sjednáno jinak, rozumí se Kupní cenou
cena bez DPH. DPH bude vždy připočtena ke Kupní ceně
v souladu s příslušnými právními předpisy.

Kupujícímu jinak známy, či pokud na něm byly provedeny

3. Nesjednají-li si Smluvní strany jiný způsob úhrady, je

pozdější úpravy či změny, které nebyly Prodávajícím

Kupující povinen zaplatit Kupní cenu na základě faktury

odsouhlaseny. Od odstranění vady neběží nová záruční

(daňového dokladu) vystavené Prodávajícím, a to v

doba.

termínu splatnosti 14 dnů od data odeslání faktury.

4. Nedodržení přepravních či skladovacích podmínek ze

Smluvní strany souhlasí, že může být příslušná faktura

strany Kupujícího je považováno za důvod pro odmítnutí
reklamace Zboží. Prodávající dále neodpovídá za vady,
které se na Zboží vyskytnou v důsledku přepravy Zboží

zaslána Kupujícímu v elektronické podobě na e-mailovou
adresu

sdělenou

Kupujícím.

První

obchod

mezi

Smluvními stranami na základě první Kupní smlouvy či

subjektem, jež byl zajištěn ze strany Kupujícího.

Dílčí smlouvy je realizován až po úhradě Kupní ceny.

5. Ve věcech práv a povinností Prodávajícího a Kupujícího

4. Termínem úhrady se rozumí okamžik připsání celé

z vadného plnění se v dalším použijí zejména ustanovení

fakturované částky na bankovní účet Prodávajícího.

§ 2099 a násl. Občanského zákoníku.

Tímto okamžikem je faktura považována za uhrazenou.

6. Kupující se vzdává svého práva na náhradu škody,

5. Nebude-li Kupní cena za dodávky Zboží realizované v

vyjma škody způsobené vadou výrobku.

minulém období úplně a včas zaplacena, může

Prodávající odmítnout či pozastavit dodání dalšího Zboží
Kupujícímu, přestože o jeho prodeji již byla uzavřena
Kupní smlouva nebo Dílčí smlouva, popřípadě od takové
Kupní smlouvy nebo Dílčí smlouvy následně odstoupit.
Prodávající

neodpovídá

za

žádnou

škodu,

která

Kupujícímu vznikne z důvodu zastavení dalších dodávek
Zboží pro porušení platební povinnosti Kupujícího.
6. V případě prodlení s placením Kupní ceny dle faktury
za

dodané

Zboží

je

Kupující

povinen

zaplatit

Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z
fakturované částky za každý den prodlení, pokud se obě
Smluvní strany nedohodnou jinak.
7. V případě, že je sjednáno zaplacení Kupní ceny nebo
její části předem, považuje se nedodržení termínu
splatnosti zálohové faktury za podstatné porušení Kupní
smlouvy či Dílčí smlouvy, na základě kterého, může
Prodávající od Kupní smlouvy či Dílčí smlouvy odstoupit.
8.

Dojde-li

po

k mimořádnému

uzavření

jakékoli

nárůstu

cenové

vstupních

dohody
nákladů

Prodávajícího, které nebyly do již sjednané Kupní ceny co
do druhu či míry promítnuty, je Prodávající oprávněn tyto
náklady do sjednané Kupní ceny uplatnit. V takovém
případě

se

uplatní

postup

uvedený

v odst.

1.

tohoto článku.
9. Poruší-li Kupující své povinnosti vyplývající z Výhradní
smlouvy,

je

Prodávající

oprávněn

po

Kupujícím

požadovat uhrazení jednorázové smluvní pokuty ve výši
10 % z posledního zrealizovaného ročního

obratu,

minimálně však 30 000 EUR.

VIII. Výsekové a tiskové formy,

IX. Odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany jsou oprávněny od Rámcové smlouvy,
Kupní smlouvy, či Dílčí smlouvy odstoupit v případě, že
druhá Smluvní strana poruší povinnosti vyplývající
z Rámcové smlouvy, Kupní smlouvy či Dílčí smlouvy,
nebo nesplní povinnosti stanovené v těchto VOP
podstatným

způsobem.

Prodávající

je

oprávněn

odstoupit od Kupní smlouvy či Dílčí smlouvy zejména
v případě, kdy Kupující nezaplatí Kupní cenu ve lhůtě
splatnosti, či poškodí dobré jméno Prodávajícího.
2. Za podstatné porušení povinnosti se ve smyslu
předchozího

odstavce

tohoto

článku

považuje

především prodlení Kupujícího se zaplacením Kupní ceny
o více než 45 dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a
musí být doručeno druhé Smluvní straně. Doručením
takového odstoupení se Kupní smlouva či Dílčí smlouva
zrušuje od počátku a Smluvní strany jsou povinny si vrátit
doposud poskytnutá plnění ve světle zásad vydání
bezdůvodného obohacení.

X. Mlčenlivost
1. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost vůči
jakýmkoliv třetím osobám o všech skutečnostech, se
kterými se seznámí v souvislosti s plněním Rámcové
smlouvy, Kupní smlouvy či Dílčí smlouvy, zejména pak o
obsahu smluv, výrobních, technologických a obchodních
poznatcích. To neplatí o skutečnostech, které Prodávající
sám poskytl třetí osobě, které jsou obecně dostupné bez
porušení povinnosti mlčenlivosti některé ze Smluvních

grafické podklady, vzorky

stran, které budou výslovně označeny za ty, na něž se

1. Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví a autorské

nezbytné pro účely plnění Rámcové smlouvy, Kupní

právo na veškeré výsekové a tiskové formy, grafické

smlouvy, popř. Dílčí smlouvy, či povinností stanovených

podklady a vzorky, jakož i výkresovou dokumentaci a

právními předpisy. Povinnosti mlčenlivosti může být

podobné podklady vztahující se k dodávanému Zboží,

Kupující

které nebyly dodány Kupujícím a které Kupující nehradil.

Prodávajícího.

povinnost mlčenlivosti nevztahuje, či jejich poskytnutí je

zproštěn

pouze

písemným

prohlášením

2. Pokud nebyly výsekové formy nebo litografie dodány

2. Poruší-li Kupující svoji povinnost dle odst. 1. tohoto

Kupujícím, uhradí Kupující Prodávajícímu náklady na

článku, je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat

jejich zhotovení. Prodávající provede vyúčtování těchto

uhrazení jednorázové smluvní pokuty ve výši 10 % z

nákladů na daňovém dokladu separátně, mimo cenu

posledního zrealizovaného ročního obratu, minimálně

dodávaného Zboží, zpravidla při první fakturaci za

však 30 000 EUR.

dodávku nového výrobku. Na základě dohody je možno
uvedené náklady rozložit do Kupní ceny zboží při první
dodávce. V obou případech se výseková forma stává

XI. Ochrana osobních údajů

majetkem Kupujícího.

1. Prodávající prohlašuje, že v rámci právního vztahu

3. V případě, že výsekové nástroje a tiskové formy ve

založeného Rámcovou smlouvou, Kupní smlouvou či

vlastnictví Kupujícího nejsou po delší čas využívány,

Dílčí smlouvou bude Prodávající případně zpracovávat

vyzve Prodávající Kupujícího k jejich vyzvednutí nebo k

osobní údaje Kupujícího za následujícími účely:

udělení souhlasu s jejich zasláním Kupujícímu na jeho

a. Realizace smluvního vztahu: Zpracování osobních

náklady. Pokud si je Kupující nepřevezme, či nesdělí
souhlas s jejich zasláním, má Prodávající právo je na
svoje náklady zlikvidovat.

údajů Kupujícího je nezbytné pro plnění Rámcové
smlouvy, Kupní smlouvy či Dílčí smlouvy. V případě, že
Kupující s poskytnutím svých údajů za tímto účelem
nesouhlasí, nelze Rámcovou smlouvu, Kupní smlouvu či

Dílčí

smlouvu

uzavřít.

Za

tímto

účelem

budou

3.

Odchylná

ujednání

v Rámcové

smlouvě, Kupní

v nezbytném rozsahu zpracovávány identifikační údaje

smlouvě či Dílčí smlouvě mají dle § 1751 odst. 1

Kupujícího uvedené v Objednávce (jméno, příjmení

Občanského zákoníku přednost před zněním těchto

(název), bydliště (sídlo), e-mail, IČO, DIČ) a dále informace

VOP. Jiné podmínky, odporující těmto VOP, uvedené

vztahující se k předmětu Rámcové smlouvy, Kupní

zejména v obchodních podmínkách Kupujícího, se pro

smlouvy či Dílčí smlouvy, zejména pak popis Zboží,

smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím neužijí.

způsob úhrady včetně čísla bankovního účtu, ze kterého

4. VOP jsou veřejně přístupné a jsou zveřejněny na

byla úhrada Kupní ceny realizována. Jedná se o kategorie
adresní a identifikační. Tento rozsah osobních údajů je
Prodávající oprávněn zpracovávat za účelem ochrany
svých práv v případě sporu s Kupujícím.
b. Marketingové využití údajů: Prodávající je na základě §
7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační

společnosti,

oprávněn

používat

elektronickou adresu Kupujícího za účelem šíření
obchodních sdělení týkajících se Zboží obdobného tomu,
které bylo již Kupujícímu dodáno. Takto je Prodávající
oprávněn činit do doby, než Kupující s takovýmto
postupem vyjádří svůj nesouhlas. Osobní údaje se
zpracovávají a uchovávají pouze po dobu, než Kupující
vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení.
2. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých
osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci
bez zbytečného odkladu předat v rozsahu dle čl. 15
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 216/679, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

internetových stránkách Prodávajícího

5. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit.
Budou-li vydány nové VOP nahrazující ty stávající,
zveřejní

je

vysvětlení zpracování osobních údajů, které je v rozporu
s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího
nebo v rozporu s GDPR.
4. Kupující je oprávněn žádat Prodávajícího, jakožto
správce údajů, nebo zpracovatele osobních údajů, o
odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života Kupujícího nebo v rozporu s GDPR.

XII. Ostatní a závěrečná ujednání
1. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží na smluvní vztahy ve smyslu ustanovení
článku I. těchto VOP se vylučuje.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Rámcové
smlouvy, Kupní smlouvy či Dílčí smlouvy, nebo těchto
VOP neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a
účinnosti ostatních ustanovení Rámcové smlouvy, Kupní
smlouvy či Dílčí smlouvy, nebo těchto VOP. Smluvní
strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit
ustanovení
novým,

neplatné

které

by

nebo
nejlépe

neúčinné

ustanovením

odpovídalo

zamýšlenému účelu původního ustanovení.

původně

internetové

stránce

Kupujícího. Kupující má možnost do jednoho měsíce od
zveřejnění nových VOP odmítnout přijaté změny a
Rámcovou smlouvu s jednoměsíční výpovědní dobou
vypovědět. Pokud Kupující změnu VOP v uvedené lhůtě
neodmítne, považují se za platné a budou se na právní
vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím aplikovat v novém
znění.
6. K řešení případných sporů ze smluvních vztahů dle
těchto VOP je v prvním stupni věcně a místně příslušný
Okresní soud v Hradci Králové.
7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2022.

www.emba.cz

správce údajů, nebo zpracovatele osobních údajů, o

na

prostřednictvím e-mailu či v listinné podobě na adresu

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
3. Kupující je oprávněn žádat Prodávajícího, jakožto

Prodávající

www.emba.cz/ke-stazeni/ a zašle tyto VOP Kupujícímu

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

na webové

adrese www.emba.cz/ke-stazeni/

