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1. Úvodní ustanovení 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) on-line obchodu PytelGranuli.cz 
společnosti PetCenter CZ s.r.o., se sídlem Do Čertous 2634/7, 193 00 Praha 9, identifikační 
číslo: 44797273, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 6648 (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 jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím 
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na 
internetové adrese www.pytelgranuli.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen 
„webové rozhraní obchodu“). 

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové 
stránky prodávajícího umístěné na adrese www.pytelgranuli.cz (dále jen „webová stránka“) a 
další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která 
má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své 
podnikatelské činnosti (zboží prodávané a doručované prostřednictvím stránek 
www.pytelgranuli.cz je určeno ke konečné spotřebě zákazníkem, nikoliv k další podnikatelské 
činnosti, např. prodej třetím osobám.). 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná 
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.4. 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. 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto 
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění 
obchodních podmínek. 

2. Uživatelský účet 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do 
svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět 
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu 
umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového 
rozhraní obchodu. 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně 
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich 
změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání 
zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou uživatele a heslem. Kupující 
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho 
uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této 
povinnosti ze strany kupujícího. 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 



2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj 
uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z 
kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména 
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou 
údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3. Uzavření kupní smlouvy 

3.1. 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. Tímto ustanovením není omezena 
možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Ceny 
prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou 
zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, 
ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného. V případě, že na straně 
prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém 
rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat Vám zboží za tuto zcela 
zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto 
obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy. 

  

3.2. 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. 

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. 
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního 
košíku webového rozhraní obchodu), 

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

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

3.4. 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 „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. 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“). 

3.5. 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). 

3.6. 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. 



3.7. 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. 

3.8. 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. 

3.9. Spotřebitel nemůže odstoupit od kuplní smlouvy dle Občanský zákoník, §53 odst. 8 písm. c., 
tedy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. 

4. Cena zboží a Platební podmínky 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující 
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 
• bezhotovostně převodem na jeden z účtů prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“); 
• bezhotovostně platební kartou on-line 

4.2. 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. 

4.3. 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 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit 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. 

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému 
potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží 
kupujícímu. 

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

4.7. 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. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. 

4.8.  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň 
je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak 
nejpozději do 48 hodin. 

5. Odstoupení od kupní smlouvy 

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné 
odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, 
které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a 
video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní 
smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. 



5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy 
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 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 vyplněním 
formuláře na webu www.petcenter.cz. 

5.3 Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, mimo opotřebení které 
vzniklo z důvodu se zbožím nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a, je-li to možné, v 
původním obalu. 

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající bez 
zbytečných odkladů, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní 
prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to 
bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté 
kupujícím již při vrácení zboží kupujícím. 

5.5 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. 

5.6 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. 

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím 
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy 
spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen 
spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

6. Přeprava a dodání zboží 

6.1. 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. 

6.2. 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, 
resp. ve lhůtě dohodnuté kupujícím a prodávajícím, je prodávající oprávněn požadovat 
jednorázový poplatek za uskladnění ve výši 200 Kč (slovy: dvěstě korun českých) nebo je 
prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

6.3. 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 dle platných 
cen dopravy uvedených na webu prodávajícího. 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat kvalitu zboží a v případě 
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení svědčícího o 
neoprávněném vniknutí do zásilky nebo poškozením při přepravě nemusí kupující zásilku od 
přepravce převzít. Podpisem dopravci kupující stvrzuje, že obsah zásilky obsahující zboží byl 
neporušen a neponičen. 



6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky 
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

7. Odpovědnost za vady, záruka 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně 
záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména 
ustanoveními § 1914-1925,2099-2117 a 2161-2174 občanského zákoníku). 

7.2. 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. 

7.3. 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. 

7.4. 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). 

7.5 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční 
odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adresách jeho provozoven 
uvedených na webové stránce www.petcenter.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje 
okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího oznámení o reklamaci.  

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady 
upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. 

7.7 Ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky 
MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního 
systému RETELA, s.r.o., Neklanova 152/44, 12800 Praha 2 - Vyšehrad  IČ: 27243753 DIČ: 
CZ27243753. Seznam sběrných míst je uveden na webových stránkách stránkách MŽP - Registr 
míst zpětného odběru. 

7.7.1 Při osobním odběru objednaného zboží má zákazník možnost odevzdat použité 
elektrozařízení na kterékoli pobočce PetCenter. V případě dodání objednávky prostřednictvím 
přepravní služby, poskytuje PetCenter možnost odvozu použitého elektrozařízení (kus za kus). 
Jestliže má zákazník o tuto službu zájem, stačí připsat svůj požadavek do poznámky při odesílání 
objednávky a elektrozařízení předat řidiči přepravní služby. Služba je poskytována na základě 
fakturace a dodání stejného elektrozařízení, jaké má zákazník v úmyslu odevzdat. Zpětný odběr 
použitého elektrozařízení zajišťuje PetCenter bezplatně.  

8. Další práva a povinnosti smluvních stran 

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

https://www.pytelgranuli.cz/reklamacni-rad/
http://www.retela.cz/


8.2. 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. 

8.3. 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. 

8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu 
ustanovení § 1826 odst. 1 písm e) občanského zákoníku. 

8.5. 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. 

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení 

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa 
bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo 
(dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv 
a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely zasílání informací a 
obchodních sdělení kupujícímu a pro účely zpětného hodnocení vyřízení objednávky. 

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém 
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a 
pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých 
osobních údajích. 

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto 
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez 
předchozího souhlasu kupujícího předávány dalším osobám. 

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v 
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným 
způsobem. 

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se 
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že má právo přístupu k 
osobním údajům a další práva dle příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů a 
zároveň, že má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. 

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí 
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 
kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na 
účel jejich zpracování, může: 

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 



9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může 
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost 
kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní 
neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo 
obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno 
oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen 
tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty 
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem 
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních 
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na 
webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo 
k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty 
kdykoliv odvolat. 

11. Doručování 

11.1. 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 přednostně na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. 

12. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů 

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické 
adresy pytelgranuli@pytelgranuli.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na 
elektronickou adresu kupujícího. 

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní 
smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel v souladu s § 20d a násl. 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení 
spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému 
subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce  

Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz  
Web: adr.coi.cz. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České 
obchodní inspekce www.coi.cz 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou 
komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1. 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. 

mailto:adr@coi.cz
http://www.coi.cz/
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13.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost 
prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své 
působnosti příslušný živnostenský úřad. 

13.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká 
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová 
adresa: http://www.coi.cz. Právo na využití mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dle 
tohoto článku lze využít do 1 roku ode dne, kdy bylo právo, které je předmětem příslušného 
spotřebitelského sporu, u prodávájícího poprvé uplatněno. 

13.4. 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. 

13.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické 
podobě a není přístupná. 

13.6. Kontaktní údaje prodávajícího: PytelGranulí.cz, PetCenter CZ s.r.o., Do Čertous 2634/7, 
193 00 Praha 9, pytelgranuli@pytelgranuli.cz, tel. 228883344. 

V Praze dne 13. 2. 2017 

 

 

  



Reklamační řád 

E-shop www.PytelGranuli.cz 
PetCenter CZ s.r.o. se sídlem Do Čertous 2634/7, 193 00 Praha 9 
identifikační číslo: 44797273 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6648 

Reklamační řád je vydán v souladu se občanským zákoníkem a je nedílnou součástí Obchodních 
podmínek pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové 
adrese www.pytelgranuli.cz. 

 

Přejete si zboží vrátit ve 14 denní lhůtě, případně zboží reklamovat? Níže popisujeme 
pokyny, dle kterých, prosím, postupujte. Snažíme se vyřešit všechny vaše požadavky co 
nejdříve. 

 

Právo na uplatnění reklamace a jak reklamace probíhá 
Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit v sídle společnosti. Zákazník je povinen 
průkazným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno na internetovém obchodě 
Pytelgranuli.cz. Optimální je originál dokladu o zakoupení zboží, nebo řádně vyplněný záruční list 
(je-li dodáván společně s výrobkem). Zákazník je povinen reklamaci nahlásit neprodleně po 
zjištění vady zboží.  

Pakliže se rozhodnete reklamovat zboží, je potřeba vyplnit formulář uvedený na stránce níže, 
případně nás kontaktovat na telefonu: ++420 228 884 900 nebo využít e-
mail pytelgranuli@pytelgranuli.cz.  

Reklamace se nevztahují na případy: 

- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v 
rozporu s návodem k použití). 

- prokazatelných nedovolených zásahů do výrobku 

- živelné katastrofy 

- při zjevném poškození zásilky od dopravní společnosti, pokud jste nepřebrali zásilku s 
výhradou. 

1. Odpovědnost prodávajícího 

Internetový obchod při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží má stanovenou jakost, množství, 
míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám. 

2. Odpovědnost za vady 

V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, tj. je s ní v rozporu – 
trpí vadami, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc 
uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou věci, nebo její opravou. Teprve 
není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od 

http://www.pytelgranuli.cz/


kupní smlouvy odstoupit. To však neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní 
smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Má-li věc prodávaná za nižší cenu 
nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má zákazník místo, práva na výměnu 
věci, právo na přiměřenou slevu. U věci použitých prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich 
použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, 
pro kterou byla sjednána nižší cena. 

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, je 
považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení  do provozu byly 

- sjednány v kupní smlouvě provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost 
prodávajícího, 

- provedeny zákazníkem a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k 
montáži nebo uvedení věci do provozu. 

3. Lhůta pro uplatnění reklamace 

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v 
záruční době. 

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po obdržení 
reklamovaného zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se 
nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (§ 19 zákona o ochraně spotřebitele). 
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na 
delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou 
nelze odstranit.  
 

4. Zboží na zakázku 

Zboží, které je upravováné dle přání zákazníka na zakázku není možné reklamovat do 14 dnů 
bez udání důvodu.  

5. Záruční doba 

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem. Záruční doba je 24 měsíců, s výjimkami, 
které stanoví příslušný zákon. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy 
zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je 
povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době 
jejího trvání. 

6. Odstranění vad 

Je-li vada výrobku shledána jako odstranitelná, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a 
řádně odstraněna. 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. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která 
brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu 
věci anebo má právo od smlouvy odstoupit. Také vada, která nebyla odstraněna ve lhůtě 
stanovené pro opravu věci, se považuje za vadu neodstranitelnou. Jestliže neodstranitelná vada 



nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li zákazník její výměnu, má právo na přiměřenou 
slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 

7. Opětovné vyskytnutí vad 

Zákazník má právo na výměnu věci, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od kupní 
smlouvy, také jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad 
věc řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, 
která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O uvedený 
případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada. Větším 
počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné 
vady. 

8. Součinnost zákazníka 

Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu neprodleně veškerou součinnost k ověření 
existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení 
nebo demontáže výrobku). Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace 
čistý v souladu s hygienickými přepisy, nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho 
součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. 

9. Doprava - problémy s doručením 

Pokud vám zásilka nebyla doručena nebo se vyskytl problém při jejím doručování, obraťte se 
prosím na naši zákaznickou linku: +420 228 884 900.  

Celý průběh doručování můžete sledovat online na adrese: www.geis-group.cz/cs/balikove-
prepravy u každého doručení balíku. Číslo zásilky vám je vždy zasláno e-mailem po objednání 
zboží.  

Pokud je obal zboží jakkoliv poškozen, uveďte do protokolu o převzetí zásilky výhradu: 
"Převzato s výhradou, poškozený obal". 

Dne 29.6. 2017, Internetový obchod www.pytelgranuli.cz 
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Ochrana osobních údajů 
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely 

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti PetCenter CZ s.r.o., 
se sídlem Do Čertous 2634/7, Praha 9 – Horní Počernice, PSČ 193 00, identifikační číslo: 
44797273, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
6648 pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek).  

Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána.  

1. Právní základ zpracování osobních údajů 
2. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto 

správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „nařízení“). 

3. Totožnost a kontaktní údaje správce 
4. Správcem Vašich osobních údajů je společnost PetCenter CZ s.r.o., se sídlem Do 

Čertous 2634/7, Praha 9 – Horní Počernice, PSČ 193 00, identifikační číslo: 44797273, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
6648 (dále jen „správce“). 

5. Kontaktní údaje správce jsou následující: 

• adresa pro doručování Do Čertous 2634/7, Praha 9 – Horní Počernice, PSČ 193 00 
• email: gdpr@petcenter.cz 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

III. Účel zpracování osobních údajů 

1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání marketingových sdělení správcem 
vůči Vaší osobě. 

2. Za účelem provedení platby (předáváme osobní údaje poskytovateli služeb ohledně 
zpracování plateb). 

3. Za účelem doručení zboží smluvními dopravci předáváme vaše osobní údaje České 
poště, nebo společnosti GEIS. 

4. Za účelem provádění zákaznické soutěže. 
5. Za účelem zasílání marketingového sdělení předáváme vaši e-mailovou adresu 

společnosti Mailkit s.r.o., IČ: 26449901, DiffSolutions s.r.o., IČ: 24791288. 
6. Doba uložení osobních údajů 
7. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je do odvolání Vašeho 

souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování). 
8. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze 

smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně 
závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými 
právními předpisy v délce 15 let.  

9. Další příjemci osobních údajů 
10. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby a společnosti zajišťující 

marketingové služby pro správce (Společnost Milan Cidilo, IČ: 03447961). 
11. Google Analytics - služba, která umožňuje analýzu našeho e-shopu. Je od společnosti 

Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou 
přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google 
tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu 
nám následně poskytuje. 



12. Sklik - Tato služba je marketingovým nástrojem, který nám umožňují nabízet naše služby 
novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytuje je společnost Seznam. Aby služby 
fungovali správně, využívají cookies 

13. Adwords - Tato služba je marketingovým nástrojem, který nám umožňují nabízet naše 
služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytuje je společnost Google. Aby služby 
fungovali správně, využívají cookies. 

14. Pokud využíváte náš e-shop, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivitě, které dále 
využíváme ke zlepšení našich služeb. 

15. Práva subjektu údajů 
16. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim 

osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě 
omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů 
a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. 

17. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je 
porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

18. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není 
zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření 
smlouvy. 

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí 
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 
kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na 
účel jejich zpracování, může: 

• požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 
• požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se 

může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li 
žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo 
zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel 
žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto 
ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad 
pro ochranu osobních údajů přímo. 

V Praze, dne 23. května 2018 

 


