
  

 
 

Všeobecné obchodné podmienky  

pre doručovanie mimoriadnych objednávok liekov od nezmluvných partnerov  

 

 

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) sa vzťahujú na dodávky liekov do 

spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 

Bratislava, Slovenská republika,  IČO: 34 142 941, zapísaná v Obchodnom registri Okresného 

súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 1300/B ako držiteľovi povolenia na veľkodistribúciu 

liekov (ďalej aj ako „Distribútor“), ktoré sú určené na vybavenie mimoriadnych objednávok 

liekov zadaných podľa  ustanovenia § 23 ods. 1 písm. at) zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch 

a zdravotníckych pomôckach v znení zákona č. 306/2016 Z.z. (ďalej aj ako „mimoriadna 

dodávka liekov“). 

 

Tieto VOP sa nevzťahujú na prípady, kedy má Distribútor  s držiteľom registrácie liekov alebo 

jeho zástupcom (ďalej aj ako „Dodávateľ“) uzavretú osobitnú zmluvu týkajúcu sa 

vybavovania mimoriadnych dodávok liekov. 

 

2. Mimoriadne dodávky liekov budú prijímané výlučne v kancelárii č. 100 areáli sídla spoločnosti 
Distribútora. 

 
3. Za doručené objednávky sa budú považovať len také zásielky, ktoré budú prevzaté v kancelári 

100 a na dokladoch k zásielke bude potvrdené prevzatie. 
 

4. Úmysel dodať mimoriadnu dodávku liekov je Dodávateľ povinný oznámiť Distribútorovi 
minimálne 2 hodiny pred plánovaným doručením na e- mailovej adrese: 
fakturyisedo@phoenix.sk. Súčasťou oznamovacieho e-mailu musí byť v prílohe scan 
dodacích dokladov, alebo faktúry predmetnej dodávky. 
 

5. Predmetom mimoriadnej dodávky liekov mimo pracovných hodín nemôžu byť lieky pod 
colným dohľadom. 
 

6. Pre prevzatie mimoriadnych dodávok liekov je vyhradený nasledovný časový režim: 

 v pracovných dňoch v čase od 7:00 -15:30 s vykládkou do 1 hodiny od pristavenia vozidla 

 v pracovných dňoch v čase od 15:30 do 7:00 s vykládkou do 9 hodín od pristavenia 

vozidla 
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 v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja v čase od 00:00 do 24:00 s vykládkou do 

9 hodín od pristavenia vozidla 

 

7. Za dodanú mimoriadnu dodávku liekov sa považuje zásielka obsahujúca lieky bez 
kvalitatívnych a kvantitatívnych závad. 
 

8.  Lieky určené na mimoriadnu dodávku liekov musia byť Distribútorovi dodané bez vád, 
v originálnych nepoškodených obaloch a v kvalite zodpovedajúcej Rozhodnutiu o registrácii 
MZ SR, resp. výnimky udelenej MZ SR. Lieky musia byť dodané vždy spolu s dokladmi 
potrebnými k nakladaniu s nimi v zmysle príslušných právnych predpisov a faktúrou, ktorá 
spĺňa všetky náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v 
platnom znení. 

 
9. Sprievodné doklady k mimoriadnej dodávke liekov musia obsahovať nasledovné údaje: 

 Označenie „Emergentná dodávka“; 

 Súpis liekov s údajmi: ŠUKL, Názov, počet ks, cena liekov, ktorá nesmie byť vyššia ako 
cenníková cena Dodávateľa platná v čase doručenia mimoriadnej dodávky liekov 
Distribútorovi. V prípade vyššej ceny liekov,  ako je platná ÚUC (úradne určená cena) 
v čase doručenia mimoriadnej dodávky liekov,   Distribútor má voči Dodávateľovi nárok 
na uplatnenie kompenzácie rozdielu ceny. Na základe  hlásenia strát z precenenia 
Dodávateľ vystaví dobropis na Distribútora a kompenzáciu  vybaví najneskôr do 30 dní od  
doručenia hlásenia;  

 Obchodné meno, sídlo a IČO držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti 
vo verejnej lekárni alebo nemocničnej lekárni, ktorý objednávku na mimoriadnu dodávku 
zadal, 

 PZS kód a adresa lekárne, pre ktorú je zásielka určená; 

 Čas uskutočnenia objednávky na mimoriadnu dodávku liekov a maximálny hraničný 
dátum a čas dodania mimoriadnej dodávky liekov do lekárne. 

 
10. V prípade, ak mimoriadna dodávka liekov nespĺňa podmienky  podľa bodu 8 a 9 týchto VOP, 

je Distribútor oprávnený takúto mimoriadnu dodávku liekov neprevziať a ak bola prevzatá, 
tak ju nedoručiť do príslušnej lekárne. V prípade, ak bola mimoriadna dodávka liekov  
s uvedenými nedostatkami Distribútorom prevzatá, Distribútor vyzve Dodávateľa na spätné 
prevzatie týchto liekov. Dodávateľ je povinný vystaviť na cenu vrátených liekov podľa tohto 
odseku dobropis na Distribútora. 
 

11. Dodávateľ poskytuje Distribútorovi záruku na akosť liekov dodaných v rámci mimoriadnej 
dodávky liekov počas celej doby použiteľnosti dodaného konkrétneho lieku (záručná doba), 
ktorá je a musí byť na každom lieku vyznačená. Prípadná reklamácia liekov zo strany 
Distribútora bude vybavená Dodávateľom vrátením zaplatenej ceny reklamovaných liekov 
Distribútorovi (ak došlo k úhrade ceny) proti vráteniu reklamovaných liekov Distribútorom 
Dodávateľovi. 
 

12. Za  prevzatie zásielok v emergentnom režime  je Distribútor oprávnený  fakturovať 
poskytnuté služby podľa cenníka Distribútora, ktorý tvorí prílohu  k týmto VOP. 



 

 
 

 
13. Dodávateľ, ktorý uskutoční mimoriadnu dodávku liekov Distribútorovi, sľubuje a zaväzuje sa 

odškodniť Distribútora za akúkoľvek škodu, stratu, ujmu, náklady alebo sankciu, ktorá 
Distribútorovi vznikne alebo ktorá bude Distribútorovi uložená v dôsledku porušenia 
niektorej z povinností Dodávateľa podľa týchto VOP a/alebo zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch 
a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov. 
 

14. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom  1.4.2017. 
 

15. Znenie VOP je uverejnené na internetovej stránke Distribútora 
http://www.phoenix.sk/footer/dokumenty/. Distribútor si vyhradzuje právo meniť, dopĺňať 
alebo zrušiť tieto VOP vrátane ich prílohy a v prípade potreby vydať nové VOP. Zmena VOP 
bude uverejnená na internetovej stránke Distribútora uvedenej v tomto odseku najmenej 3 
dni pred jej účinnosťou.  
 

 

V Bratislave, dňa 27.3. 2017 

 

 

_______________________   ________________________ 

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 

Petr Doležal, predseda predstavenstva  Joachim Sowada, člen predstavenstva 

  



 

 
 

 

Príloha 

k Všeobecným obchodným podmienkam 

pre doručovanie mimoriadnych objednávok liekov od nezmluvných partnerov 

 

Cenník Distribútora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


