
Všeobecné obchodní podmínky  

Následující Všeobecné obchodní podmínky upravují prodej všech produktů zákazníkům (dále jen 

Zákazník) společností EMIXIT Limited (dále jen EMIXIT) v rámci Evropské Unie, a jsou nadřazeny 

jakýmkoli dodatečným nebo kolidujícím podmínkám, které by Zákazník chtěl uplatnit. Pro prodej 

Zákazníkům mimo Evropskou Unii mohou platit dodatečné podmínky. Žádná modifikace těchto 

Všeobecných obchodních podmínek není platná, není-li písemně schválena řádně pověřeným 

zástupcem společnosti EMIXIT.    

Registrace  

• Každý zákazník se před zadáním objednávky musí zaregistrovat v e-commerce sekci webové 

stránky společnosti EMIXIT www.emixit.eu. 

 • Před zpracováním objednávky EMIXIT prověří autenticitu Zákazníka a provede kontrolu jeho 

dluhové historie. • Výsledky ověřovacího procesu mohou mít vliv na podmínky obchodování s daným 

Zákazníkem.  

 Objednávky 

• Všechny objednávky jsou předmětem schválení ze strany EMIXIT a každá tvoří samostatnou 

smlouvu. • Zákazník nese odpovědnost za zajištění přesnosti každé objednávky.    

Dodání zboží  

• EMIXIT neprovozuje komisní prodej.  

• Jakákoli objednávka nebo její část může být ze strany EMIXIT pozdržena nebo zrušena bez závazku 

k náhradě škody v případě nepředvídatelné události, která zabrání výrobě, dodání nebo doručení 

zboží.  

• EMIXIT doručí zboží na adresu Zákazníka v rámci území EU ve spolupráci s renomovanými 

přepravci. Pro objednávky mimo EU lze využít dodání nebo vyzvednutí zboží.  

• EMIXIT neručí za ztráty způsobené zpožděním vyzvednutí nebo dodání zboží. Předmětem smlouvy 

není za žádných okolností čas a dostupnost dodání nebo vyzvednutí.  

• Přes veškeré úsilí, které vyvineme k zajištění dostupnosti produktů v případě kombinovaných 

objednávek, lze tuto dostupnost garantovat až poté, co byla objednávka schválena k zaplacení ze 

strany Zákazníka.   

• Všechny transakce podléhají nařízením Incoterms 2010 vydaným Mezinárodní obchodní komorou 

(ICC), avšak v případě nesrovnalostí mezi těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Incoterms 

2010 platí tyto Podmínky.  

• Veškerá rizika spojená se zbožím od chvíle dodání nebo případně vyzvednutí Zákazníkem nese 

Zákazník.  

• Za nevyzvednutí zboží v smluveném termínu nebo z jiných důvodů, jejichž důsledkem je vrácení 

zboží, mohou být uloženy poplatky.  

• Zákazník se zavazuje, zaručuje a prohlašuje, že nehledě na jiná ustanovení těchto Všeobecných 

obchodních podmínek, v případě objednávky, která obsahuje zboží s obsahem alkoholu, na které se 

vztahují cla, daně nebo jiné poplatky (dále jen Zdanění) kvůli obsahu alkoholu, ať v místě doručení 

takové objednávky nebo v jiné jurisdikci či zemi (dále jen Alkoholické nápoje), nese Zákazník výlučnou 

odpovědnost za splnění všech povinností spojených se Zdaněním, souvisejících s dodáním 

Alkoholických nápojů ze strany společnosti EMIXIT v souladu s těmito Všeobecnými obchodními 

podmínkami, a to v plném rozsahu (bez započtení nebo srážek) a včas, vůči všem příslušným 

správním, vládním, soudním nebo regulačním orgánům a úřadům ve všech relevantních jurisdikcích a 



zemích. Na žádost společnosti EMIXIT Zákazník předloží společnosti EMIXIT nebo jiné společnosti 

pověřené společností EMIXIT doklady o splnění tohoto ustanovení ze strany Zákazníka (nebo pověří 

své zaměstnance předáním těchto dokladů), jak může společnost EMIXIT dle potřeby vyžadovat. 

Zákazník zprostí odpovědnosti a jinak zajistí ochranu společnosti EMIXIT před následujícími riziky, ať 

už byly způsobeny nebo vznikly z jakéhokoli důvodu a kdekoli:  

1. veškerými žalobami, řízeními, závazky (včetně přímých nebo nepřímých závazků), nároky nebo 

požadavky; 

2. veškerými ztrátami nebo škodami (včetně nepřímých, následných nebo zvláštních ztrát či škod); a  

3. všemi opodstatněnými vydáními,  náklady,  výdaji (včetně výdajů spojených s právním 

zastoupením), o kterých je rozhodnuto v neprospěch EMIXIT, jež vzniknou společnosti EMIXIT, jsou 

zaplaceny společností EMIXIT nebo jsou vystaveny společnosti EMIXIT nebo personálu EMIXIT v 

důsledku porušení tohoto ustanovení ze strany Zákazníka nebo jeho personálu při plnění jeho 

povinností uvedených v tomto ustanovení). V případě jakékoli kolize mezi tímto ustanovením a dalšími 

ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek je nadřazeno toto ustanovení.    

Produkty  

• Produkty jsou dodávány s přiměřenými daty spotřeby pro britský trh, avšak EMIXIT nepřijímá žádnou 

odpovědnost v případech, že to není dostatečné pro dovážející zemi. Za žádných okolností nesmí být 

datum spotřeby produktů podstatou smlouvy.  

• Společnost EMIXIT si vyhrazuje právo bez souvisejících závazků nahradit produkty, u kterých má 

pocit, že pro Zákazníka představují vyšší hodnotu (například za reklamní balení).  

• EMIXIT ručí za to, že všechny dodané produkty vyhovují veškeré související britské legislativě, ale 

neručí za to, že produkty splňují zákonné podmínky kterékoli jurisdikce mimo Spojené království.  

• Je odpovědností Zákazníka zajistit, že jsou objednané produkty přijatelné v rámci zákonů dovážející 

země s ohledem na jejich označení, obal nebo složení či z jakéhokoli jiného hlediska, které s nimi 

souvisí (a na vyžádání je povinen prokázat shodu s národní legislativou) (dále jen Odpovědnost 

zákazníka).  

• V případě, že legislativa některé z jurisdikcí, do které mají být produkty dodány, ukládá požadavky s 

ohledem na jejich označení, obal nebo složení nebo z jakéhokoli jiného hlediska, které s nimi souvisí, 

musí Zákazník o takových požadavcích informovat EMIXIT (včetně požadavku na pomoc týkající se 

obalu nebo označení, kterou od společnosti EMIXIT požaduje) při přijetí cenové nabídky EMIXIT na 

dodání produktů v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.  

• S ohledem na svou povinnost dodržovat Odpovědnost a vzhledem k tomu, že EMIXIT asistuje 

Zákazníkovi v souvislosti s balením nebo označením produktu, musí Zákazník (předtím, než jsou 

obaly nebo označení uplatněny na produkty) písemně schválit všechna označení a obaly, které mají 

být použity v souvislosti s dodávkou a prodejem produktů v dovážející zemi, a které byly vyrobeny 

nebo jinak dodány společností EMIXIT, a tím garantuje, výslovně prohlašuje a zavazuje se vůči 

společnosti EMIXIT, že takové označení a obal vyhovuje národní legislativě dovážející země pro tento 

typ produktů (dále jen Schválený obsah).  

• EMIXIT nečiní (a Zákazník nemá nárok na) žádnou garanci, tvrzení, prohlášení, doporučení ani slib:  

1. ohledně přesnosti nebo úplnosti Schváleného obsahu nebo informací v něm obsažených; nebo  

2. že Schválený obsah vyhovuje (jako celek nebo částečně) jakémukoli zákonnému nebo regulačnímu 

rámci požadavků platnému pro území, do kterých budou dováženy nebo dodávány relevantní 

produkty ať už v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo ve spojení s nimi; a 

smluvní strany se dohodly, že EMIXIT nenese žádnou odpovědnost (ať už vůči Zákazníkovi nebo třetí 



straně) v souvislosti s použitím Schváleného obsahu nebo v souvislosti s produkty dodanými 

Zákazníkovi společností EMIXIT.  

• EMIXIT neručí za zajištění shody dodaných produktů s legislativou jakékoliv jurisdikce mimo Spojené 

království a EU (a v případě EU EMIXIT za toto ručí pouze v rozsahu, který platí ve Spojeném 

království).  

• Nebezpečný náklad – Detaily nebezpečného zboží objednaného Zákazníky budou automaticky 

poskytnuty dopravcům, kteří budou pravděpodobně muset podniknout kroky předepsané 

Mezinárodním předpisem o námořní přepravě nebezpečného zboží (IMDG) nebo jeho 

silničními/leteckými ekvivalenty (ICAO, ADR, RID).  

• Zakázané produkty/farmaceutické a medicínské produkty – EMIXIT neprodává farmaceutické a/nebo 

medicínské produkty licencované pro další prodej v jiných členských zemích EU. Maloobchodní 

prodejci, velkoobchody a zákazníci v EU musí mít licenci k prodeji produktů regulovaných a balených 

na národní úrovni a společnost EMIXIT nepřijímá žádnou odpovědnost za ztráty způsobené 

skutečností, že si maloobchodní prodejce, velkoobchod či Zákazník neopatřil příslušnou licenci.  

• Produkty budou naloženy na neošetřené palety. Pokud jsou vyžadovány ošetřené palety, musí být 

společnost EMIXIT informována předem; tato služba je zpoplatněna.     

Reklamace  

• Příjemce zboží musí veškeré zboží ihned po převzetí zkontrolovat a všechny reklamace ze strany 

Zákazníka na základě vady co do kvantity, kvality nebo stavu zboží, doložené dle potřeby odpovídající 

fotodokumentací, musí společnosti EMIXIT písemně nahlásit do 24 hodin od převzetí, jinak je zboží 

považováno za přijaté Zákazníkem.  

• V případech, kdy se jedná o odůvodněnou reklamaci z důvodu kvantitativní nebo kvalitativní vady či 

vady stavu zboží, může společnost EMIXIT na základě vlastního uvážení vystavit dobropis v částečné 

hodnotě, ne však vyšší než je celková hodnota faktury za dané zboží, a nemá žádnou další 

odpovědnost vůči Zákazníkovi.  

• Vyjma jak je výslovně uvedeno v těchto obchodních podmínkách, všechny záruky, podmínky nebo 

další požadavky implikované zákonným předpisem nebo zvykovým právem jsou vyloučeny v největší 

možné zákonem povolené míře.  

• Kupující je odpovědný za dodržování veškerých zákonů nebo nařízení, která upravují dovoz zboží do 

cílové země, včetně označení a obalů, a za úhradu místních daní a souvisejících cel/poplatků, a na 

vyžádání je povinen doložit společnosti EMIXIT shodu s místní legislativou a uhrazení výše zmíněných 

daní a poplatků.  

• S výjimkou smrti nebo úrazu zapříčiněného nedbalostí ze strany společnosti EMIXIT, nenese EMIXIT 

odpovědnost vůči Zákazníkovi  z důvodu jakéhokoli prohlášení (ledaže se jedná o podvodné 

prohlášení) nebo implicitní záruky, podmínky či jiného požadavku nebo jakékoli povinnosti vycházející 

ze zvykového práva nebo explicitních podmínek jakékoli dohody za ušlý zisk nebo za jakoukoli 

nepřímou, zvláštní nebo následnou ztrátu nebo škodu, náklady, výlohy nebo jiné nároky na 

kompenzaci, ať už jsou tyto způsobeny nedbalostí společnosti EMIXIT, jejích zaměstnanců nebo 

zástupců nebo jinak, které vzniknou na základě a ve spojení s prodejem nebo dodáním zboží, včetně 

jakéhokoli prodlení v dodávce nebo nedodání zboží v souladu s výslovnými podmínkami smlouvy, 

nebo za jejich použití či další prodej ze strany Zákazníka, a celkové ručení společnosti EMIXIT v rámci 

jakékoli smlouvy nebo v souvislosti s jakoukoli smlouvou o prodeji zboží Zákazníkovi ze strany EMIXIT 

nesmí překročit cenu zboží.  

• Zákazník souhlasí s tím, že odškodní a na vyžádání zbaví společnost EMIXIT odpovědnosti za 

veškeré ztráty, náklady, nároky, pokuty, požadavky, výdaje a žaloby, které by mohla společnost 

EMIXIT utrpět v důsledku porušení kterékoli z těchto Všeobecných obchodních podmínek ze strany 



Zákazníka nebo v důsledku či v souvislosti s dodáním produktů Zákazníkovi ze strany EMIXIT v 

souladu s těmito podmínkami, nebo v důsledku dalšího prodeje nebo dodání produktů Zákazníkem 

třetí straně v kterékoli zemi, včetně všech právních nákladů, které vzniknou společnosti EMIXIT v 

souvislosti s takovýmto porušením, dalším prodejem nebo dodáním ze strany Zákazníka.    

Platba  

• Cena zboží má odpovídat ceně stanovené v cenové nabídce a proforma faktuře.  

• DPH bude účtována Zákazníkům podnikajícím ve Spojeném království a těm Zákazníkům v EU, kteří 

nejsou oficiálně registrováni pro obchodování uvnitř EU.  

• Na základě rozhodnutí EMIXIT mohou být rozšířeny úvěrové možnosti. EMIXIT si vyhrazuje právo 

tyto možnosti kdykoli zrušit.  

• V případě, že Zákazník neuhradí včas platbu za zboží, EMIXIT si vyhrazuje právo: a) pozdržet nebo 

zrušit dosud nerealizované nebo následující objednávky; b) účtovat Zákazníkovi úrok z neuhrazených 

plateb ve výši 1 % za měsíc (nebo jeho část); a c) účtovat Zákazníkovi všechny výlohy včetně 

právních poplatků, které by mohly vzniknout při vymáhání neuhrazených plateb.  

• EMIXIT bude informovat Zákazníka o společnosti zabývající se vymáháním pohledávek (SVP), 

kterou využívá k vymáhání neuhrazených pohledávek. Zákazníci, kteří mají finanční potíže, mohou v 

den splatnosti navrhnout splátkový kalendář, který je předmětem schválení ze strany SVP. Pokud 

splátkový kalendář není okamžitě přijat, informace o dluhu bude předána SVP, která může 

Zákazníkovi účtovat další administrační poplatek. Data poskytnutá SVP jsou bezpečně uchována a 

předána externím právním poradcům, exekutorským úřadům a zástupcům třetích stran pouze za 

účelem vymáhání pohledávky a souvisejících aktivit v souladu se Zákonem o ochraně údajů z roku 

1998.  

• Platba bude přijata pouze formou elektronického bankovního převodu.  

Výhrada vlastnického práva  

• Bez ohledu na přenesení rizik spojených se zbožím, nebude vlastnictví zboží přeneseno na 

Zákazníka, dokud společnost EMIXIT neobdrží úplnou platbu za zboží, spolu se všemi ostatními 

neuhrazenými částkami. Zákazník by měl s takovým zbožím zacházet jako správce a uschovatel 

společnosti EMIXIT a měl by uchovávat toto zboží odděleně od jiného zboží a zajistit jeho řádné 

uložení, ochranu a pojištění tak, aby zůstalo zřetelně identifikovatelné jako vlastnictví společnosti 

EMIXIT.  

• Zákazník uděluje společnosti EMIXIT a jejím zástupcům a zaměstnancům neodvolatelné povolení 

vstoupit kdykoli do objektů, kde je toto zboží uskladněno za účelem kontroly nebo zpětného odběru 

zboží v případě, že právo Zákazníka na jeho držení skončilo.  

• Bez ohledu na to, že vlastnické právo na zboží nebylo přeneseno na Zákazníka, je Zákazník 

oprávněn prodat zboží v rámci obvyklé obchodní praxe.  

• Až do přenesení vlastnického práva ke zboží na Zákazníka je Zákazník povinen na základě písemné 

žádosti neprodleně doručit zboží společnosti EMIXIT a v případě nesplnění této povinnosti 

zplnomocňuje tímto společnost EMIXIT ke vstupu do prostor, kde se zboží nachází, a převzetí zboží 

zpět do svého držení.    

Dohoda o zastupování  

• Dodání jakéhokoli zboží konkrétnímu Zákazníkovi nesmí být Zákazníkem ani třetí osobou za 

žádných okolností interpretováno jako udělení statutu výhradního zastoupení pro konkrétní trh, značku 

nebo produkt ze strany společnosti EMIXIT.  



• Společnost EMIXIT nebude uzavírat dohody o zastoupení, s výjimkou případů, kdy jsou tyto 

výslovně ujednány a písemně potvrzeny mezi řádně pověřeným zástupcem společnosti EMIXIT a 

zúčastněnými stranami.  

• Veškeré zboží je dodané Zákazníkům v rámci těchto Všeobecných obchodních podmínek za 

předpokladu, že nesmí být exportováno zpět do Spojeného království (nebo průběžně do jakékoli jiné 

země v rámci Evropské Unie) bez výslovného svolení společnosti EMIXIT.  

• Zákazník bude za všech okolností zacházet jako s důvěrnou s každou informací získanou v důsledku 

nebo na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.  

• Jakékoli oznámení, které by jedna ze stran měla doručit druhé straně v rámci těchto Všeobecných 

obchodních podmínek, musí být druhé straně adresováno písemně do sídla nebo hlavního místa její 

podnikatelské činnosti.    

Úplatkářství a korupce  

• Pro účely této části těchto Všeobecných obchodních podmínek: (i) Zákonem se rozumí britský 

Bribery Act (Zákon o korupci) z roku 2010; (ii) Přiměřenými postupy se rozumějí postupy požadované 

pro shodu s § 7, odst. 2 Zákona (a jakékoli poučení vydané v rámci § 9 Zákona); (iii) Protikorupčními 

zákony se rozumějí všechny relevantní zákony, předpisy, nařízení a kodexy zaměřené na boj s 

korupcí, včetně, avšak nikoli výlučně, Zákona; (iv) Protikorupčními zásadami se rozumí zásady 

společnosti EMIXIT v oblasti etiky, úplatkářství a korupce (které jsou k nahlédnutí na žádost 

doručenou v přiměřeném předstihu v sídle společnosti EMIXIT) a kterýkoli relevantní protikorupční 

kodex platný v rámci odvětví, to vše výše zmíněné ve verzi aktualizované dle potřeby ze strany 

EMIXIT nebo příslušného průmyslového svazu; a (v) Přidruženou osobou se rozumí osoba, popsaná v 

§ 8 Zákona.  

• V rozsahu, v jakém se kterýkoli z protikorupčních zákonů vztahuje na některý aspekt vztahu mezi 

společností EMIXIT a Zákazníkem, včetně všech přidružených osob kteréhokoli z nich, je Zákazník 

povinen dodržovat protikorupční zákony a zásady a formulovat a zavést vlastní zásady a postupy, 

včetně, avšak nikoli výlučně, přiměřených postupů pro zajištění shody s protikorupčními zákony a 

zásadami, a prosazovat je ve všech relevantních případech.  

• Zákazník je povinen oznámit neprodleně společnosti EMIXIT jakoukoli nabídku, slib, udělení nebo 

žádost o přijetí či přijetí jakékoli neoprávněné finanční nebo jiné výhody jakéhokoli druhu, které byly 

Zákazníkovi, společnosti EMIXIT nebo kterékoli Přidružené osobě jednoho z nich učiněny nebo jimi 

přijaty v souvislosti s prodejem zboží kterémukoli ze Zákazníků ze strany společnosti EMIXIT.  

• Na žádost společnosti EMIXIT je Zákazník povinen poskytnout jí písemné potvrzení podepsané jeho 

oprávněným zástupcem o dodržení této části Všeobecných obchodních podmínek ze strany 

Zákazníka a všech jeho Přidružených osob, včetně všech dokumentů dokládajících tuto shodu, které 

může společnost EMIXIT důvodně požadovat.  

• Zákazník je povinen zajistit, aby každá Přidružená osoba Zákazníka, která provádí činnost v 

souvislosti s prodejem zboží ze strany společnosti EMIXIT Zákazníkům, tak činila pouze na základě 

písemné smlouvy, která této osobě ukládá a zajišťuje tak dodržení stejných podmínek, jaké jsou 

Zákazníkovi uloženy v této části Všeobecných obchodních podmínek, a Zákazník odpovídá za 

dodržování a plnění těchto podmínek ze strany těchto osob a přímo ručí společnosti EMIXIT za každé 

porušení podmínek těmito osobami.  

• Zákazník se tímto zaručuje společnosti EMIXIT, že nedošlo k porušení protikorupčních zákonů a 

zásad v souvislosti se zprostředkováním a/nebo sjednáním prodeje jakéhokoli zboží jakémukoli 

Zákazníkovi ze strany společnosti EMIXIT.  

• Klient prohlašuje, že si přečetl/a ustanovení Zásad použití webových stránek a Prohlášení o ochraně 

osobních údajů.    



Všeobecné  

Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří úplnou dohodu a ujednání smluvních stran a nahrazují 

všechny předchozí dohody, prohlášení (s výjimkou podvodně učiněných zkreslených prohlášení), 

dokumenty, návrhy, jednání, ujednání, sdělení, ať ústní nebo písemná, výslovná nebo implicitní, mezi 

smluvními stranami ohledně předmětu těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to v rozsahu 

povoleném zákonem, a žádná ze stran se neopírá o vyjádření, která nejsou výslovně zahrnuta do 

těchto Všeobecných obchodních podmínek. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je z 

těchto Všeobecných obchodních podmínek výslovně vyloučena.   

Jurisdikce  

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a všechny transakce uzavřené mezi společností EMIXIT a jejími 

Zákazníky se řídí zákony Anglie a Walesu. Jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z těchto smluv nebo v 

souvislosti s nimi nebo jejich vznikem (včetně mimosmluvních sporů či nároků) bude podléhat 

výhradní jurisdikci soudů v Anglii a Walesu.  

 Tyto podmínky byly naposledy aktualizovány 1. listopadu 2017. 

Tento český překlad je uveden pro snadnější porozumění a slouží pouze k informačním účelům. V 

případě sporů bude závazná pouze anglická verze. 

 

 

 

 

 

 

 


