
 

 

 
 

Odstoupení od kupní smlouvy 
 

článek VI. Obchodních podmínek vztahující se k zásilkovému prodeji zboží prostřednictvím internetového 

obchodu společnosti Chytrá lékárna a.s. 

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy 
 

6.1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, 

a to ve lhůtě čtrnácti (14) dní. Lhůta podle věty první běží ode dne následujícího po dni převzetí zboží. 
 

6.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy 

informovat prodávajícího a to: 
 

a) písemně dopisem na adresu Chytrá lékárna, Oblá 75a, 634 00 Brno, 
 

b) nebo na emailovou adresu: reklamace@chytralekarna.cz, 
 

a to formou jednostranného právního jednání prostřednictvím formuláře dostupného zde, kdy podoba tohoto 

formuláře není právně závazná a kupující má právo vyjádřit svou vůli k odstoupení jiným formulářem, který si 

vyhotoví, avšak se zachováním zákonným náležitostí. 
 

6.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku, postačuje odeslat odstoupení od 

kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.  
 

6.4. V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně 

bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup.  
 

6.5. V případě uplatnění práva dle článku 6.1. těchto obchodních podmínek je kupující povinen bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, zboží, které od prodávajícího obdržel zaslat prodávajícímu na 

jeho adresu – Chytrá lékárna, Oblá 75a, 634 00 Brno, kdy prodávající neakceptuje vrácení zboží na dobírku. 

 

6.6.  V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese spotřebitel při odstoupení od 

kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu 

nákladů stanovených v občanském zákoníku. 
 

6.7. Pokud kupující odstoupí od smlouvy dle článku 6.1. těchto obchodních podmínek, vrátí mu prodávající bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od 

smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, 

stejným způsobem. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než 

mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté 

peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další 

náklady. 
 

6.8. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto 

zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží 

poškozeno či opotřebeno, 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. 



 

 

 
 

 

6.9. Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy na dodávku zboží nelze odstoupit v souladu s  

§ 1837 občanského zákoníku v následujících případech: 
 

a) předmětem koupě bylo zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu; nebo 
 

b) předmětem koupě bylo zboží podléhající rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno 

s jiným zbožím; nebo 
 

c) předmětem koupě bylo zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není 

možné vrátit zpět. 
 

6.10. Kupující dále nemá nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím, pokud jde o smlouvu: 
 

a) na základě které prodávající kupujícímu vydá léčiva, vydá či prodá zdravotnické prostředky a/nebo vydá či prodá 

potraviny pro zvláštní lékařské účely; nebo 
 

b) o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do kupujícího domácnosti nebo do 

jiného místa, které kupující určil. 
 

6.11. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí pro podnikatele. 
 

6.12. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi 

prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva 

pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, jinak 

se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.  

 


