
REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád je upravuje v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpis (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů, rozsah, způsob a základní podmínky reklamace vad zboží kupujícím, který
je  spotřebitelem ve smyslu ustanovení  §  419 NOZ (dále  jen “kupující“).  Na reklamace učiněné
kupujícími, kteří nejsou spotřebiteli, se tento reklamační řád nevztahuje. 

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se s obsahem tohoto reklamačního řádu seznámil a
že sním souhlasí.

Tento  Reklamační  řád  upravuje  způsob  a  podmínky  reklamace  vad  zboží  zakoupeného  od
prodávajícího,  společnosti  XTREME Invest  s.r.o.,  IČO: 065 52 251 se sídlem Holubinková 169/8,
Praha 10, PSČ 10400

prostřednictvím on-line obchodu  www.lekarna-matej.cz včetně případů zásilkového výdeje či zboží
zakoupeného v kamenné lékárně:

Lékárna Pod svatým Matějem
Zelená 1570/14A
16000 Praha 6

(dále jen „Prodávající“ nebo „Lékárna“)

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Práva  kupujícího  z vadného  plnění  (dále  jen  “reklamace“)  musí  být  uplatněna  v souladu
s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním
řádem  České  republiky.  Prodávající  seznámí  kupujícího  s tímto  reklamačním  řádem
umístěním na internetových stránkách a v provozovně Lékárny. 

Článek 2
Uplatnění reklamace

1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v provozovně Lékárny v provozní době
Lékárny  uvedené  přímo  v Lékárně  nebo  na  internetových  stránkách  https://www.lekarna-
matej.cz/kontakt.  Prodávající  zabezpečuje  přítomnost  pracovníka  pověřeného  přijímat
reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu
určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li
určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

2. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum
koupě,  a to buď předložením prodejního dokladu,  potvrzení  o povinnostech prodávajícího
z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn
uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta
přiměřená sleva z kupní ceny.
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Článek 3
Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, záruční doba

1. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po
uplynutí této lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit.

2. Záruka za jakost: Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu
způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i
uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být
poskytnuta  i  na  jednotlivou  součást  věci.  Určují-li  smlouva  a  prohlášení  o  záruce  různé
záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je
vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Kupující nemá právo
ze  záruky,  způsobila-li  vadu  po  přechodu  nebezpečí  škody  na  věci  na  kupujícího  vnější
událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou
dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich
uplatnit. V potvrzení uvede prodávající i svou obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo. V
potvrzení  prodávající  uvede,  že  další  práva  kupujícího,  která  se  ke  koupi  vážou,  nejsou
dotčena.  Nebrání-li  tomu povaha  věci,  lze  potvrzení  podle  §  2166 odst.  1  NOZ nahradit
dokladem o zakoupení věci obsahujícím v tomto odstavci uvedené údaje.

4. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí,  že na
zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží
užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta
pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže
užívat.  Kupující  bere  na  vědomí,  že  v případě  výměny  zboží  v rámci  vyřízení  reklamace
neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po
koupi reklamovaného zboží.

5. Lhůtu  k uplatnění  práv  z vad  nelze  považovat  za  stanovení  životnosti  zboží,  ta  se  liší
s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu
mezi kupujícím a prodávajícím.

6. Zjistí-li  kupující  vady zboží,  musí  tyto uplatnit  bez zbytečného odkladu po zjištění  vad u
prodávajícího:

I. elektronicky na e-mail: info@lekarna-matej.cz, nebo

II. telefonicky na +420 233 331 781      (Po-Pá od 08:00 do 16:00) nebo

III. písemným dopisem zaslaným na adresu Lékárny: Lékárna Pod svatým Matějem, Zelená 
1570/14A, 16000 Praha 6, nebo

IV. osobně v provozní době v prodejně Lékárny.

7. Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady
zboží  a  jaký  způsob  vyřízení  reklamace  kupující  požaduje  (jaké  právo  z vadného  plnění
uplatňuje). Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující je
povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (např. kopií daňového
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dokladu či jiným vhodným způsobem). Kupující je oprávněn při reklamaci použít formulář
pro uplatnění práv z vad. 

Článek 4
Práva z vadného plnění

podstatné a nepodstatné porušení smlouvy (po dobu trvání zákonné záruční doby a není-
li sjednáno jinak také po dobu trvání záruky za jakost)

1. Věc  je  vadná  není-li  odevzdána  kupujícímu  v  ujednaném  množství,  jakosti  a  provedení.
Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro
účel  patrný  ze  smlouvy,  jinak  pro  účel  obvyklý.  Při  určení  jakosti  nebo provedení  podle
smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo
předloze. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech
nutných pro užívání věci. 

2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody
na kupujícího,  byť se  projeví  až  později.  Právo kupujícího  založí  i  později  vzniklá  vada,
kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za
jakost tím nejsou dotčeny. Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby
určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí způsobit nepřiměřené obtíže nebo
výdaje.  Právo  kupujícího  na  náhradu  škody  tím  není  dotčeno.  Obdobné  platí  i  pro  vady
dokladů. 

3. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí na věci a přesvědčí
se o jejich vlastnostech a množství. 

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo 

a)   na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b)   na odstranění vady opravou věci,
c)   na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d)   odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného
odkladu  po  oznámení  vady.  Provedenou  volbu  nemůže  kupující  změnit  bez  souhlasu
prodávajícího;  to neplatí,  žádal-li  kupující  opravu vady,  která se ukáže jako neopravitelná.
Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní,
může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od
smlouvy  odstoupit.  Nezvolí-li  kupující  své  právo  včas,  má  práva  jako  při  nepodstatném
porušení smlouvy.

5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady,
anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní
ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní
vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové
věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu
věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit,  může kupující požadovat slevu z kupní ceny,
anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu
prodávajícího. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně



odpovídající jeho právu na slevu. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho
náklady věc původně dodanou. 

6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit 
v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a)  došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b)  použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li  kupující  nemožnost  vrácení  věci  v  nezměněném  stavu  jednáním  anebo

opomenutím, nebo
d)  prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc

při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit
může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 

8. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a
dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu,
platí  totéž, nebyla-li  vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při
dostatečné  péči  zjistit,  nejpozději  však  do  dvou  let  po  odevzdání  věci.  K tomuto  soud
přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá
právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci
věděl nebo musel vědět.

Článek 5
Jakost při převzetí

1. Prodávající  prohlašuje,  že  zboží  předává  kupujícímu  v souladu  s ustanovením  §  2161
občanského zákoníku, tedy:

- zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem
na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc
tohoto druhu obvykle používá,

- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. V případě,  že  zboží  při  převzetí  kupujícím  neodpovídá  výše  uvedeným požadavkům,  má
kupující  právo  na  dodání  nového  zboží  bez  vad,  pokud  to  není  vzhledem k povaze  věci
nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu
součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné
výši.  Je-li  to  však  vzhledem k  povaze  vady neúměrné,  zejména  lze-li  vadu odstranit  bez
zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového
zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží
řádně užívat  pro opakovaný výskyt  vady po opravě nebo pro větší  počet  vad.  V takovém
případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad,
na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.



Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové
zboží  bez vad,  vyměnit jeho součást nebo zboží  opravit,  jakož i  v případě,  že prodávající
nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné
obtíže.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při
převzetí.

5. Pokud  bude  reklamace  oprávněná,  kupující  má  právo  na  náhradu  nákladů  účelně
vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

Článek 6
Vyřízení reklamace a způsob vrácení zboží

1. Prodávající  je  povinen  o  reklamaci  rozhodnout  ihned,  ve  složitějších  případech  do  tří
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo
uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení
reklamace a  způsob jakým bude  kupující  informován o jejím vyřízení.  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.  Marné
uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a
dobu  jejího  trvání  je  prodávající  povinen  kupujícímu  písemně  potvrdit.  Kupující  není
oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma
situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

2. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace
nejpozději  vyřízena,  po této době je prodávající  oprávněn účtovat  si  přiměřené skladné či
zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího
předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží. 

3. Při  uplatnění  reklamace,  pokud není  dohodnuto jinak,  vrátí  kupující  prodávajícímu na své
náklady zboží původně dodané, a to jedním ze způsobů uvedených níže:

- Reklamované zboží  zašle  kupující  na  adresu Lékárny na adrese  Lékárna Pod svatým
Matějem,  Zelená 1570/14A, 16000 Praha 6,  přičemž prodávající upozorňuje, že balíky
doručené na dobírku není prodávající povinen převzít. 

- Osobní  doručení  reklamovaného  zboží  je  možné  přímo  v  Lékárně.  Vrácení
reklamovaného  zboží  je  možné  pouze  v provozní  době  Lékárny.  Při  osobní  vrácení
reklamovaného zboží  bude s kupujícím sepsán formulář  pro uplatnění  práv z vadného
plnění uvedený v čl. 3 odst. 7 tohoto reklamačního řádu, který si může kupující předem
vytisknout, vyplnit a připojit k němu kopii dokladu o koupi zboží.  

4. Lékárna zajišťující zásilkový výdej dle ust. 85 odst. 2 písm. e) zákona o léčivech výdej je
povinna zajistit možnost vrácení reklamovaných léčiv způsobem, který nezpůsobí kupujícímu
náklady. Taková léčiva se stávají nepoužitelnými a je nutno zajistit jejich odstranění podle ust.
§ 88 a 89 zákona o léčivech.



Článek 7
Výjimky z práv z vadného plnění

1. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

- je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny, 

- jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží

při převzetí kupujícím,
- vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to

z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
- je  způsobena  kupujícím  a  vznikla  nesprávným  užíváním,  skladováním,  nesprávnou

údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením, 
- vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

2. Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, pokud před převzetím věci věděl, že
věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující taktéž nemá práva z vadného
plnění,  jedná-li  se  o  vadu,  kterou musel  s  vynaložením obvyklé  pozornosti  poznat  již  při
uzavření  smlouvy.  To neplatí,  ujistil-li  ho  prodávající  výslovně,  že  věc  je  bez  vad,  nebo
zastřel-li vadu lstivě.

Článek 8 
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Kupující  má  právo  na  mimosoudní  řešení  spotřebitelského  sporu  z  kupní  smlouvy
(„spotřebitelský spor“). Za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je kupující
oprávněn obracet se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká
obchodní  inspekce,  se  sídlem  Štěpánská  567/15,  120  00  Praha  2,  internetová  adresa
http://www.coi.cz.  Spotřebitel může k řešení spotřebitelských sporů využít také platformu pro
řešení  sporů  online,  která  je  zřízena  Evropskou  komisí  na  adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

2. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) NOZ informuje prodávající kupujícího, že v
případě  mimosoudní  stížnosti  ohledně  prodeje  léčiv  je  kupující  oprávněn  se  obrátit  na
kontrolní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha
10, tel: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz ,  www:  http://www.sukl.cz. Odpovědnou
osobou  ve  vztahu  ke  Státnímu  ústavu  pro  kontrolu  léčiv,  pokud  se  týká  provozování
internetového obchodu, je prodávající.

 Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 2.8.2019

http://www.sukl.cz/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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