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Reklamačnířád lékárn Nemocnice Blansko
V případě' že přes veškeré úsilínašich ZaměStnanců o zachování lysoké kvality nabízených sluŽeb
vznikrre na straně zákaznika/pacienta (dálejen ,,zákazník") oprávněný důvod k uplatnění odpovědnosti
za vady prodávaného zboží'postupuje se dle tohoto reklamačriíhořádu.

Reklamační řád v souladu se zákonem č.89l20|z Sb., občanský zákoník, v platném znéní,a zákonem
č. 63411992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, upravuje postup při uplatňování a lyřizování
reklamací zboŽi, jeŽ bylo zakoupeno v lékárně (v lékárně i v prodejně Zdravotnických potřeb)
prodávajícího, kterým je Nemocnice Blansko, Sadová 33, 678 31 Blansko' IC: 00386634'
příspěvková organizace zapsaná v obchodnim rejstřiku vedeném Krajslcým soudem v Brně pod
ip. zn. Pr 1603 (dále jen .,prodávající"). Reklamační řád se vaahuje na reklamace v rozsahu zákorrné
odpovědnosti zajakost zboŽí při převzetí, nebojednáJi se o rozpor S kupní smlouvou.

1)

Reklamaci vad zboŽí, které zákazník zakoupil u prodávajícího, uplatňuje zákazník l
prodávajícího v místě, kde vadné zbožízakoupil. Reklamaci je zákazník povinen uplatnit bez

odkladu po zjištěnívady. Reklamaci zjevných vad, např' počtu balení, poškození
'byt"eného
obalu, je třeba uplatnit při převzetí zboží'K pozděj šíreklamaci nelze přihlížet.

2)

Doba, po kterou je zákaznik oprávněn uplatnit právo z vady, činídvacet čýři měsícůod
převzetí. JeJi na prodávané věci' najejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě
uvedena dob4 po kterou lze věc pouŽít' platí záručnídoba uvedená na prodávané věci.

3)

Prodárajícípiijírnárellamaci:

o
.

prostřednictvím pracovníka lékárny pověřeného lryřizováním reklamací, kterym je
vedoucí lékárny, jeho zástupce nebo jirrý pověřený pracovník (např. v době provozu
pohotovoStní sluŽby lékárny pracovník zajišťujícípohotovostní službu lékámy)'
kdykoli v provozní době lékárny.

4) o uplatněné reklamaci

sepíšeprodávající se zákazníkem Reklamačni protokol, kteý podepíše
pověřený lyřizováním reklamací. Reklamační protokol se
prodávajícího
pracovník
zákazník a
jedno
převezme
zákazník, jedno prodávající.
sepisuje ve 2 lyhotoveních,

5)

Reklamační protokol sloužíjako písemnépotvrze í o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je
obsahem rek[amace ajaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále jako potwzení
o datu a způsobu r'yřízeníreklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího ttwání.
Případně obsahuje i písemnéodůvodnění zamítnutíreklamace.

6)

K reklamovanému zbožímusí bý přiložen příslušný doklad

7)

_
Zákazník je povinen předloŽit k reklamaci zboŽi ěisté a hygíenicky nezávadné, a kompletní

o

jeho nákupu (paragon, faktura),

popř. záručnílist byl-li r'ydán.

pokud nebude tato podmínka splněna

je

prodávající oprávněn reklamované zboží

k reklamačnímuřízení nepřevzít.

8)
9)

Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena bez zbýečnéhoodkladu,
nejpozdějido 30 dnů ode dne uplatnění'
Projevlli se vada jakosti v průběhu šesti měsiců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná
již při převzetí. V takovém případě můŽe zákazník požadovat dodání nové věci bez vad, pokud
io neni vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada tyká pouze součásti věci, může
kupující poŽadovatjen výrněnu součásti. Pokud to není moŽné, můžeodstoupit od smloulry. Je1i to však vzhledem k povaze vady neúměmé,zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného
odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
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10)

11)

12)

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, má zákazník právo na její bezplatné, řádné a včasné
odstranění. Prodávající je povinen vadu bez zbýečnéhoodkladu odstranit. Nebylali věc ještě
pouŽita, můŽe zákazník namísto odstranění vady poŽadovat výměnu věci, nebo ýkáJi se vada
jen součásti věci, qýměnu součásti. Prodávající můŽe vždy namísto odstranění vady lyměnit
vadnou věc za bezvadnou.
Jedná-li se o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc moh]a bý řádně uŽívána jako
věc bez vady, má kupujícíprávo na výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit' Za
neodstranitelnou se povaŽuje nejen vada, kterou není technicky moŽné odstranit, a|e i vada, jejíž
odstranění nerií účelnéči vada, která nebyla odstraněna ve lhůtě stanovené pro opravu věci. Jdeli o jiné vady neodstfanitelné, má kupuj ícíprávo na přiměřenou slevu z ceny věci.
Pokud zákazník nemůže věc řádně uŽívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší
počet vad, má právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti. Zákaziík má rovněŽ právo
od smloury odstoupit.

13)

NeodstoupíJí zákazník od smlouly nebo neuplatníJi právo na dodání nové věci bez vad, na
výměnu její součásti nebo na opravu věci, můžepoŽadovat přiměřenou slevu. Zákazník má
piáuo nu přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávajícínemůžedodat novou věc bez vad,
vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož í v případě, Že prodávající nez1edná nápraw v
přiměřené době nebo že by zjednání nápraly zákazníkovi působilo značnéobtiŽe.

t4)

Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleži, pokud zákazník před převzetím věci vědě],

1s)

NeoznámilJi zákazník vadu věci včas' pozbývá právo odstoupit od smloury.

l6)

Právo z vadného plněni nemůže zíklznik uplatnit u věci, která byla prodávána za niŽšícenu
pro vadu' pro kterou byla nižšícena ujednána. Vadné plnění nelze uplatnit ani v případě že se
jedná o opotřebení věci způsobenéjejím oblryklým užíváním,o vadu odpovídajícímíře
pouŽívání nebo opotřebení u pouŽité věci' o vadu, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
\,]pl:h'áJi to z povahy věci.

17)

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačníhořízení rozhoduje věcně a místně příslušný soud'

18)

Prodávající tímto infolTnuje zákazníky, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelskýcjt
sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Stěpánská 56711'5' PSC 120 00'
www.coi.cz. Zákazník však nemá právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní
smlouvy nebo ze smlouvy o poskýování sluŽeb u smluv uzavřených v oblasti zdravotních
služeb poskyovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelemposkyovríní zdravotní
péče,včetně předepisování, rrydávání a poskýování léčivýchpřípravků a zdravotnických

Že

věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

prostředků.
1e)

Tento reklamačnířád vstupuje V platnost a nabývá účinnostidnem 1. 2. 2016.Tento reklamaění
řád rušíreklamačnířád ze dne 1.4.2015.

Těšime se na Vaši návštěvu v lékárně Nemocnice Blansko a na Vaše náměty ke službám lélcírny.
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