
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

obchodní společnosti 

World CZ s.r.o., 

se sídlem Drtinova 1109/12, 150 00 Praha 5, IČO 267 31 851, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 90205 

I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti World CZ s.r.o., 

se sídlem Drtinova 1109/12, 150 00 Praha 5, IČO 267 31 851, zapsané v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 90205, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná 

práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen 

„kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím - fyzickou či právnickou osobou (dále 

jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod 

je prodávajícím provozován na internetové adrese www.menox45.cz, a to prostřednictvím 

webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

 

2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky 

prodávajícího umístěné na adrese www.menox45.cz (dále jen „webová stránka“) a další 

související právní vztahy. 

 

3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od 

prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, 

v takovém případě se řídí vztah mezi touto osobou a prodávajícím zákonem č. 513/1991 Sb., 

obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná 

ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

 

5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva 

a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém 

jazyce. 



6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou 

dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

II. 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně 

uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně 

z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží 

zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto 

ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně 

sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu 

jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

 

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním 

zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém 

rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky 

a Slovenské republiky, není-li dále stanoveno jinak. V případech, kdy má být zboží doručováno 

mimo území České republiky nebo Slovenské republiky, budou náklady spojené s balením a 

dodáním zboží sjednány individuálně. 

 

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. 

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

3.1. objednávaném zboží, 

3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného 

zboží a 

3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 

 

4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, 

které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat 

chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím 

na tlačítko „Objednat a zaplatit Gopay“ nebo „Objednat a zaplatit (ČP)“ nebo „Objednat a zaplatit 

(GLS)“ dle kupujícím zvoleného způsobu platby. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím 



považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu 

potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou 

v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

 

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní 

ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky 

(například písemně či telefonicky). 

 

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež 

je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty 

kupujícího. 

 

7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména 

s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. 

 

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. 

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti 

s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí 

kupující sám. 

III. 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit 

prodávajícímu následujícími způsoby: 

1.1. v hotovosti v sídle prodávajícího, 

1.2. v hotovosti na dobírku místě určeném kupujícím v objednávce, 

1.3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Gopay. 

 

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením 

a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou 

i náklady spojené s dodáním zboží. 

 



3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

 

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně 

s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího 

uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

 

5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu 

ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému 

potvrzení objednávky (čl. 2.5.) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží 

kupujícímu. 

 

7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

 

8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, 

vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový 

doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu doručí 

prodávající kupujícímu spolu s dodáním zboží. 

 

9. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení zálohy v předem dohodnuté výši nebo zaplacení 

celkové částky k úhradě před objednáním nebo dodáním zboží. 

IV. 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku nelze mimo jiné 

odstoupit od smluv: 

1.1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před 

uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 

1.2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle 

na vůli dodavatele, 



1.3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, 

které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, 

1.4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich 

originální obal, 

1.5. na dodávku novin, periodik a časopisů, 

1.6. spočívajících ve hře nebo loterii. 

 

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní 

smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem (dle ustanovení § 52 odst. 3 občanského 

zákoníku je spotřebitelem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), 

v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to 

do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu 

doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující 

zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty 

prodávajícího info@menox45.cz. V případě odstoupení od smlouvy má prodávající právo na 

náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. 

 

3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku 

ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od 

smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno spolu s daňovým dokladem – 

fakturou dodanou se zbožím, včetně všech dokladů, nepoškozené, neopotřebené a 

nespotřebované, nesmí vykazovat známky použití, a, je-li to možné, v původním obalu. 

 

4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.3 obchodních podmínek 

je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali 

vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. 

 

5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek vrátí prodávající plnění 

poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 

4.4. obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní 



smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn 

vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím. 

 

6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno 

či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím 

vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku 

kupujícího na vrácení kupní ceny. 

 

7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. 

V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to 

bezhotovostně na účet určený kupujícím. 

 

8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek (tablety zdarma), je darovací smlouva mezi 

prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní 

smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je 

povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

V. 

PROGRAM GARANCE SPOKOJENOSTI 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu program Garance spokojenosti. V rámci programu Garance 

spokojenosti se prodávající zavazuje, že kupujícímu vrátí celou kupní cenu, pokud splní podmínky 

stanovené v tomto článku obchodních podmínek (dále „garance“). 

 

2. Kupující není oprávněn uplatnit garanci tehdy, pokud ve vztahu ke konkrétnímu druhu zboží (bez 

ohledu na kvantitativní obsah balení) garanci již jednou úspěšně uplatnil. Úspěšným uplatněním 

garance se rozumí, že kupujícímu byla v souladu s tímto článkem obchodních podmínek vrácena 

kupní cena. 

 

3. Kupujícímu vzniká nárok na vrácení kupní ceny, oznámí-li písemně prodávajícímu, že využívá 

garance a současně prodávajícímu vrátí zboží, ohledně něhož garanci uplatňuje, to vše do 30 dnů 

od převzetí zboží kupujícím. Zboží musí být prodávajícímu vráceno spolu s daňovým dokladem – 

fakturou dodanou se zbožím, včetně všech dokladů, nepoškozené, alespoň v rozsahu (množství) 



stanoveném v bodu 4 tohoto článku obchodních podmínek a, je-li to možné, v původním obalu. 

 

4. Zboží musí být vráceno v rozsahu (množství) alespoň 20 % objednaného obsahu (tablet). 

 

5. V případě, že kupující splnil veškeré podmínky garance, smlouva se od počátku ruší. Prodávající 

má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující nemá 

nárok na vrácení poštovného a balného, ani jiných nákladů spojených s vrácením zboží. 

 

6. Nárok na garanci nevzniká kupujícímu, který má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího a který 

při objednávání zboží jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

 

7. V ostatním se užije článek IV. obchodních podmínek obdobně. 

VI. 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, 

že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné 

dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. O odeslání zboží informuje prodávající 

kupujícího na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. 

 

2. Dodání zboží lze uskutečnit těmito způsoby: 

2.1. Osobním odběrem zboží v sídle prodávajícího –, 

2.2. Česká pošta, s.p. – doručení v rámci území České republiky -, 

2.3. Doprava do práce/domů – společností PPL Czech Republic s.r.o. – doručení v rámci území 

České republiky -, 

2.4. Česká pošta, s.p. – doručení v rámci území Slovenské republiky 

2.5. Uloženka – osobní vyzvednutí ve vybraných pobočkách sítí Uloženka 

2.6. Doprava do práce/domů – společností General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. – doručení 

v rámci území Slovenské republiky. 

 

3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím 

v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, 



je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč (slovy: dvě sta korun 

českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

 

4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným 

způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené 

s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

 

5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v 

případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu 

svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. 

 

6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky 

prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

VII. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, včetně 

záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména 

ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku). 

 

2. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba skoční uplynutím lhůty 

k použití uvedené na obalu zboží. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční 

doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. 

 

3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, 

že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti 

smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na 

základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového 

druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře 

nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc 

obvykle používá. 



4. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní 

smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc 

uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, 

nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny 

věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní 

smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se 

projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím 

převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

 

5. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se 

projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). 

 

6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti 

prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Drtinova 1109/12, Praha 5, 150 00. Za 

okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího 

reklamované zboží. 

 

7. Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby vady na zboží, má kupující, v závislosti na povaze vady, při 

uplatnění nároku z odpovědnosti za vady tato práva: 

8.1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně 

odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to 

vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se 

vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat 

přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 

8.2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako 

věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž 

práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro 

opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. 

8.3. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na 

přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. 

8. Za vady zboží se nepovažují vady vzniklé nesprávným užíváním, skladováním a jiným nakládáním 



v rozporu s pokyny prodávajícího a informacemi uvedenými v příbalovém letáku. 

 

9. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího v záruční době. Současně s uplatněním 

těchto práv musí kupující předat prodávajícímu vadné zboží, doložit okamžik prodeje zboží, jakož i 

že zboží koupil od prodávajícího. 

 

10. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace 

kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o 

provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

 

11. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této 

lhůty 

se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 

dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po 

uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 

VIII. 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

 

2. Nebezpeční nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího současně s 

nabytím vlastnictví. 

 

3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní 

obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující 

se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám 

umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti 

tvořící webové rozhraní obchodu. 

 

4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, 



programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového 

rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor 

práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. 

 

5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 

53a odst. 1 občanského zákoníku. 

 

6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů 

třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 

IX. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

I. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále 

také „subjekt údajů“ nebo „zákazník“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou 

lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, 

identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, 

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické 

osoby. 

 

II. Správcem osobních údajů je společnost World CZ, s.r.o., se sídlem Drtinova 1109/12, Smíchov, 150 

00 Praha 5, IČO 267 31 851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

sp. zn. C 90205 (dále „World CZ“ nebo „správce“). 

 

III. Provozovatelem e-shopu www.menox45.cz je společnost World CZ. 

 

IV. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 

V. Nařízením se rozumí NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

 

II. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY 

I. World CZ zpracovává osobní údaje poskytnuté jejím zákazníkem. 

 

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem: 

 

a) nákupu a prodeje zboží zákazníkům společnosti World CZ a plnění povinností vyplývajících 

z uzavřené kupní (či jiné) smlouvy; 



 

b) marketingové činnosti společnosti World CZ, a to na základě souhlasu zákazníka (jedná se např. 

o zasílání obchodních sdělení); 

 

c) péče o zákazníky (jedná se např. o případy, kdy zákazník či třetí osoba kontaktuje World CZ 

s určitý dotazem, pro jehož úspěšné vyřízení je nezbytné poskytnutí osobních údajů); 

 

d) realizace oprávněných zájmů World CZ (např. v rámci obhajoby právních nároků World CZ, 

kontroly činnosti World CZ ze strany orgánů veřejné moc apod.); 

 

IV. ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze 

v odpovídajícím rozsahu: 

 

a) zákazník udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních 

účelů; 

 

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro 

provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů; 

 

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; 

 

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické 

osoby; 

 

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 

veřejné moci, kterým je pověřen správce; 

 

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě 

případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu 

údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. 

 

V. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. Není-li dále stanoveno jinak, osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy 

mezi World CZ a zákazníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po celou dobu trvání 

smluvního vztahu mezi World CZ a zákazníkem. 

 

II. Pokude jde o: 

 

a) zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou osobní údaje zpracovávány 

po dobu 5 let, nebo do odvolání tohoto souhlasu; 

 

b) zasílání obchodních sdělení, budou osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let, nebo do sdělení 

nesouhlasu s jejich zasíláním. 

 



III. Souhlas se zpracování osobních údajů lze odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti World 

CZ nebo prostřednictví elektronické pošty na adresu info@worldcz.cz 

 

IV. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 

před jeho odvoláním.  

 

V. Správce není povinen povinen k žádosti zákazníka vymazat jeho osobní údaje, je-li zpracování 

nezbytné: 

 

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; 

 

b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, 

které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při 

výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen; 

 

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; 

 

d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro 

statistické, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně 

ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; 

 

e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

 

VI. PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

I. Právo na informace – subjekt údajů má právo na poskytnutí těchto informací: 

a) totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce; 

 

b) kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů; 

 

c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování; 

 

d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. IV. odst. 

1 písm. f) těchto podmínek; 

 

e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů; 

 

f) případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci; 

 

g) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; 

 

h) právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich 

opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i 

práva na přenositelnost údajů; 

 



i) pokud je zpracování založeno na podkladě souhlasu subjektu údajů, informaci o právu odvolat 

kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před 

jeho odvoláním; 

 

j) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu; 

 

k) zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z 

veřejně dostupných zdrojů; 

 

l) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v 

těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a 

předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů; 

 

II. Právo na přístup k osobním údajům - subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda  jeho 

osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat 

přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: 

 

a) účel zpracování; 

 

b) kategorie dotčených osobních údajů; 

 

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; 

 

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; 

 

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu 

údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 

 

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; 

 

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; 

 

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v 

těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a 

předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů. 

 

III. Právo na opravu - subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil 

nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů 

právo na doplnění neúplných osobních údajů. 

 

IV. Právo na výmaz - subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal 

osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez 

zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 

 

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 



 

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další 

právní důvod pro zpracování; 

 

c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení a neexistují 

žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti 

zpracování ve smyslu Nařízení; 

 

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 

 

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo 

členského státu, které se na správce vztahuje; 

 

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. 

 

V. Právo na omezení zpracování - subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, 

v kterémkoli z těchto případů: 

 

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce 

mohl přesnost osobních údajů ověřit; 

 

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho 

o omezení jejich použití; 

 

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro 

určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

 

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda 

oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. 

 

VI. Právo na přenositelnost údajů - subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež 

poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat 

tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to 

v případě, že: 

 

a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; 

 

b)  zpracování se provádí automatizovaně. 

  

VII. Právo vznést námitku - subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli 

vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) 

nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále 

nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad 

zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních 

nároků. 



 

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést 

kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což 

zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese 

námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely 

zpracovávány. 

 

VIII. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování - subjekt údajů má právo nebýt 

předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně 

profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, 

ledaže je rozhodnutí: 

 

a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů; 

 

b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž 

stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; 

 

c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů. 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

I. Právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem 

České republiky, zejm. zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dále Nařízením. 

 

X. 

DORUČOVÁNÍ 

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé 

smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno 

na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. 

 

 

XI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou 

obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 

Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

 



2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, 

namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co 

nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost 

ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou 

formu. 

 

3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a 

není přístupná. 

 

4. Úhradou smluvní pokuty dle Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek není dotčen nárok na 

náhradu škody. 

 

5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování World CZ s.r.o., Drtinova 12, 150 00 Praha 

5, adresa elektronické pošty info@worldcz.cz., telefon 257 221 258. 

 

6. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách 

prodávajícího v den odeslání objednávky. Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, 

že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 

 

 

V Praze dne 25.5.2018 


