Smlouva
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
uzavřená podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) v platném znění a § 38
odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění (dále jen zákon o odpadech) mezi:
1. ELEKTROWIN a.s.
se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00
IČ: 272 57 843
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka
10027
DIČ: CZ 272 57 843
bankovní spojení: HVB Bank, č.ú.: 804900004/2700
zastoupená Ing. Romanem Tvrzníkem, generálním ředitelem
(dále jen ELEKTROWIN a.s. nebo provozovatel kolektivního systému)
na jedné smluvní straně
a
2. Obec Sudice
se sídlem
IČ:
bankovní spojení
jednající (zastoupená)
(dále jen obec nebo místo zpětného odběru)
na druhé smluvní straně
I.
Preambule
1. ELEKTROWIN a.s je provozovatelem kolektivního systému, který je zapsán pod evidenčním
číslem KH001/05-ECZ v Seznamu výrobců elektrozařízení, vedeném Ministerstvem životního
prostředí. Kolektivní systém provozovaný společností ELEKTROWIN a.s. zajišťuje v souladu
s ustanovením § 37h odst. 1, písm. c) a § 37n odst. 3 zákona o odpadech pro výrobce
definované v § 37g, písm. e) zákona o odpadech, kteří jsou účastníky kolektivního systému,
společné plnění jejich povinností pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a
odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, stanovených v dílu 8 zákona o odpadech, a to pro
skupinu elektrozařízení 1., 2. a 6., tj. velké a malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje.

2. Obec má ve smyslu ustanovení § 17 zákona o odpadech vytvořený systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na jejím
katastrálním území.
II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je zajištění zpětného odběru elektrozařízení skupiny 1., 2. a 6., tj. velké a
malé domácí spotřebiče, nářadí a nástroje, na místech určených obcí ke shromažďování odpadů
prostřednictvím zde umístěného uzamykatelného shromažďovacího prostředku pro
elektrozařízení specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen shromažďovací
prostředek), a to v souladu s ustanovením § 38 odst. 6 zákona o odpadech využitím systému sběru

a třídění komunálních odpadů stanoveného obcí. Zpětný odběr elektrozařízení podle této smlouvy
se vztahuje na elektrozařízení pocházející z domácností o maximálních rozměrech 45x60 cm (tak,
aby se vešlo do vhazovacího otvoru shromažďovacího prostředku), a to na elektrozařízení, které
bylo uvedeno na trh před datem 13. 8. 2005, bez ohledu na jeho značku, u elektrozařízení, které
bylo uvedeno na trh po datu 13.8.2005 jen na značky zveřejňované na webových stránkách
provozovatele kolektivního systému (dále jen zpětný odběr elektrozařízení).

III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1.

ELEKTROWIN a.s.:
a) má povinnost dodat obci … ks výměnných bagů do 14 dnů od podpisu této smlouvy
b) má povinnost zajistit odvoz vždy nejméně tří naplněných výměnných bagů na základě
objednávky obce učiněné prostřednictvím informačního systému RECOS, a to
nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení příslušné objednávky
c) má povinnost poskytnout obci přístupové kódy do informačního systému RECOS®
d) má právo zkontrolovat umístění a stav shromažďovacích prostředků i uskladnění bagů
e) má povinnost uhradit obci příspěvek na provozní náklady sběrného místa ve výši a
způsobem stanoveným v čl. V. této smlouvy,

2.

Obec:
a) má povinnost na své náklady pořídit, umístit a provozovat na místě určeném obcí ke
shromažďování odpadů shromažďovací prostředek/prostředky v počtu……….ks.
b) má právo na čerpání odměny z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s.
za pořízení shromažďovacího prostředku, při splnění podmínek Motivačního programu
pro daný kalendářní rok a čl. VI., odst. 3 této smlouvy.
c) má povinnost elektrozařízení, která jsou předmětem zpětného odběru podle této
smlouvy, odebírat od občanů i podnikajících osob jako spotřebitelů bezplatně,
d) má povinnost naplněné bagy se spotřebiči ze shromažďovacích prostředků soustředit na
místě chráněném před vstupem neoprávněných osob a zajistit, aby způsob provedení
zpětného odběru elektrozařízení, jeho uskladnění a následné předání přepravci neztížilo
opětovné použití nebo materiálové využití elektrozařízení nebo jejich komponentů,
e) má povinnost objednávat odvoz spotřebičů prostřednictvím informačního systému
RECOS® v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy
f) má povinnost vystavovat podklad pro fakturaci prostřednictvím informačního systému
RECOS® v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy
g) má povinnost potvrzovat dopravci počet předaných bagů do svozových listů a uchovávat
jedno jejich paré po dobu 5ti let
h) má právo účtovat provozovateli kolektivního systému příspěvek na provozní náklady
sběrného místa podle čl. V. této smlouvy.
i) má právo přenést smluvně plnění povinností dle této smlouvy na třetí osobu; přenesení
povinností na třetí osobu oznamuje obec provozovateli kolektivního systému zasláním
vyplněného a podepsaného oznámení o přenosu povinností na třetí osobu (formulář
oznámení je obsažen v příloze č. 5 této smlouvy).

IV.
Místo zpětného odběru
1. Shromažďovací prostředek, který je místem zpětného odběru podle této smlouvy, musí být
označen informační tabulí „Sběr drobných elektrozařízení“ a logem provozovatele kolektivního
systému.
2. Adresa umístění shromažďovacího prostředku, která je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy, bude
zveřejněna na webových stránkách provozovatele kolektivního systému jako místo zpětného
odběru.
3. Adresa místa nakládky naplněných bagů, která je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy, bude
sdělena smluvnímu dopravci provozovatele kolektivního systému
V.
Úhrada nákladů zpětného odběru
Platební podmínky
1. Provozovatel kolektivního systému hradí obci náklady spojené s provozem místa zpětného
odběru a související administrativou ve formě účelově vázaného příspěvku určeného na
provozní náklady sběrného místa ve výši 0,15 Kč bez DPH za 1 kg zpětně odebraného
elektrozařízení, předaného určenému přepravci v příslušném účtovaném období podle odst. 3
tohoto článku smlouvy.
2. Provozovatel kolektivního systému dále hradí obci bonus, který je určen na provozní náklady
místa zpětného odběru, a to za podmínek a ve výši dle přílohy č. 3 k této smlouvě. Výše bonusu
je určena výsledky zpětného odběru za příslušný kalendářní rok.
3. Příspěvek podle odst. 1 tohoto článku smlouvy vyúčtovává obec provozovateli kolektivního
systému čtvrtletně, a to vždy do čtrnácti dní od skončení příslušného účtovaného kalendářního
čtvrtletí. Bonus podle odst. 2 tohoto článku smlouvy vyúčtovává obec provozovateli
kolektivního systému jednou ročně, a to vždy do čtrnácti dní od doručení podkladu,
vytvořeného provozovatelem kolektivního systému, obci.
4. Příspěvek vyúčtovaný podle odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy hradí provozovatel
kolektivního systému na základě daňového dokladu (dále jen faktura), vystaveného obcí nebo
pověřeným provozovatelem sběrného dvora. Splatnost faktury je sjednána na 30 dnů od data
jejího vystavení za předpokladu, že faktura je doručena provozovateli kolektivního systému
minimálně čtrnáct dnů před její splatností. Je-li faktura doručena později, prodlužuje se její
splatnost o dobu, o kterou byla výše sjednaná doba pro doručení faktury zkrácena. Podkladem
pro vyúčtování (fakturaci) příspěvku dle odst. 1 tohoto článku jsou řádně vyplněné a potvrzené
dodací listy, dokladující hmotnost (váhu) zpětně odebraného elektrozařízení za příslušné
účtované kalendářní čtvrtletí.
5. Postup a způsob fakturace podle tohoto článku smlouvy je podrobně popsán v metodice, uvedené
v příloze č. 4 této smlouvy.

VI.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu mohou smluvní strany kdykoli vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi
druhé smluvní straně. Výpověď se doručuje formou doporučené poštovní zásilky na adresu sídla
smluvních stran nebo jiným prokazatelným způsobem. Nebyla-li poštovní zásilka obsahující
výpověď adresátem převzata, považuje se poslední úložní den za den doručení.
3. V případě, kdy obec v souvislosti s pořízením shromažďovacího prostředku čerpala odměnu
z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. tak, že ode dne vyplacení odměny do
dne doručení její výpovědi této smlouvy společnosti ELEKTROWIN a.s. neuplynuly čtyři roky,
je obec povinna vrátit společnosti ELEKTROWIN a.s. alikvotní část z vyplacené odměny.
V případě, kdy společnost ELEKTROWIN a.s. vypoví tuto smlouvu z důvodu toho, že obec
neplní řádně své povinnosti dle této smlouvy zejména tak, že shromažďovací prostředek, na
jehož pořízení čerpala odměnu z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s.,
neslouží svému účelu, je obec povinna vrátit společnosti ELEKTROWIN a.s. vyplacenou
odměnu z Motivačního programu v plné výši, pokud ode dne vyplacení odměny do dne
doručení výpovědi této smlouvy obci neuplynuly čtyři roky.
4. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou po sobě
číslovaných dodatků k této smlouvě.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s tím, že po podpisu oběma smluvními
stranami obdrží jeden stejnopis ELEKTROWIN a.s. a jeden obec.
6. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:
a) příloha č. 1 – specifikace shromažďovacího prostředku
b) příloha č. 2 – Specifikace sběrného místa – místa zpětného odběru
b) příloha č. 3 – roční bonus
c) příloha č. 4 – metodický pokyn pro obce s malým kontejnerem
d) příloha č. 5 – oznámení o převodu povinností na třetí osobu
V Praze dne…………….

.…………………….............
Ing. Roman Tvrzník
generální ředitel

V ………. dne……….........

…………………………………..

