Příloha č. 1: Všeobecné obchodní podmínky kolektivního systému RETELA (V2.0)

Všeobecné obchodní podmínky kolektivního systému
RETELA
Článek I.
Základní pojmy
1.

Koncový zpracovatel je osoba oprávněná a odborně způsobilá k úpravě, zpracování a využití
elektrozařízení (dále také EEZ) a odstranění elektroodpadů (dále také OEEZ).

2.

Systém míst organizovaného sběru tvoří smluvní síť zpětného odběru elektrozařízení
pocházejícího z domácností v rozsahu §3 odst.4 vyhlášky MŽP č.237/2002Sb. v platném znění
a přiměřeného počtu míst odděleného sběru elektroodpadu.

3.

Systém přepravy tvoří smluvní zabezpečení přepravy z míst organizovaného sběru ke koncovému
zpracovateli.

4.

Systém koncového zpracování tvoří smluvní zabezpečení úpravy, zpracování, využití a odstranění
zpětně odebraných elektrozařízení, resp. odděleně sebraného elektroodpadu.

5.

Systém evidence je naplňován údaji o množství elektrozařízení dle skupin, či vybraných
podskupin (dále také „kategorie EEZ“) prodávaných a uváděných na trh v ČR účastníky systému
RETELA, o zajišťování organizovaného sběru elektroodpadu a zpracování, využívání
a odstraňování elektrozařízení a elektroodpadu.

6.

Informační systém slouží k informování distributorů, spotřebitelů, resp. koncových uživatelů
o místech organizovaného sběru a možnostech opětovném použití elektrozařízení a materiálovém
nebo jiném využití elektroodpadu a k informování zpracovatelů, kterým poskytuje informace nutné
ke zpracování elektrozařízení, zejména údaje od výrobců o složení elektrozařízení, o obsažených
nebezpečných látkách, o možnostech opětovného použití elektrozařízení a materiálového využití
elektroodpadu, případně způsobu jejich odstranění.

7.

Systém správy odpadových fondů slouží k finančnímu zajištění zpětného odběru, odděleného
sběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, provozovaným
a spravovaným RETELOU v souladu s ustanoveními zákona o odpadech a navazujícími
prováděcími předpisy.

8.

Kontrolní systém slouží v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami RETELY
k minimalizaci negativních vlivů nezaregistrovaných výrobců („free riders“) a k ochraně výrobců
řádně v RETELE, eventuálně v jiných oficiálních kolektivních systémech zaregistrovaných.

9.

Obchodní systém slouží k objektivizaci nákladů spojených se sběrem, přepravou a koncovým
zpracováním.

10. Příspěvkem na nakládání (PN) se rozumí finanční částka, kterou výrobce přispívá provozovateli
kolektivního systému RETELA na zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění kusu
nebo kilogramu elektrozařízení. Jeho součástí je i příspěvek na historická elektrozařízení (dokud
to legislativa připouští).
11. Příspěvkem na historické elektrozařízení (dále také PHE nebo „historický příspěvek“) se rozumí
finanční částka, kterou výrobce přispívá provozovateli kolektivního systému RETELA na zajištění
zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění kusu nebo kilogramu historického
elektrozařízení.
12. Příspěvkem na tvorbu rezervy (RP) se rozumí částka na tvorbu rezerv tam, kde to legislativa
vyžaduje nebo bude vyžadovat.
13. Administrativním příspěvkem (AP) se rozumí finanční částka paušální (symbolická) částka shodná
pro všechny povinné osoby. Její výše se v průběhu ročního období nemění.
14. Příspěvkem na provoz (PP) se rozumí finanční částka, která pokrývá zbytek nákladů na provoz
kolektivního systému po odečtení administrativních příspěvků.
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15. Příspěvkem (P) se rozumí finanční částka, kterou výrobce přispívá provozovateli kolektivního
systému RETELA na zajištění nakládání s kusem nebo kilogramem elektrozařízení pocházejících
z domácností a na zajištění nakládání s kusem nebo kilogramem elektroodpadů. Zahrnuje
všechny výše uvedené dílčí příspěvky. [P = AP + PP + PN].
16. Historickým elektrozařízením se rozumí elektrozařízení pocházející z domácnosti uvedené na trh
do 13.8.2005, které je určeno ke zpětnému odběru.
17. Recyklačním poplatkem se rozumí pro účely těchto VOP výše uvedený „Příspěvek“, přičemž pro
oblast B2B platí ustanovení o možném individuálním přístupu dle Čl. II, odst. 10. V případech
specifikovaných platnou legislativou se k Příspěvku připočítává částka určená na tvorbu povinných
rezerv.
18. Novými solárními panely se rozumí solární panely dle bodu 26 uvedené na trh po 31.12.2012.
19. Historickými solárními panely se rozumí solární panely dle bodu 26 uvedené na trh před
31.12.2012.
20. Přechodné období – doba od 1.1.2013 do doby počátku platnosti prováděcího předpisu
k fotovoltaice.
21. Nakládání s EEZ a OEEZ - zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadů.
22. Sazebníky stanoví platnou výši zálohových recyklačních poplatků pro všechny skupiny a vybrané
podskupiny EEZ:
Váhový sazebník – stanoví výši recyklačního poplatku vztaženou na jeden kilogram daného
zařízení. Tento sazebník je používán až na přesně definované a dohodnuté výjimky (například na
zářivky a výbojky ve skupině 5).
Kusový sazebník - stanoví výši recyklačního poplatku vztaženou na jednotlivý kus daného
zařízení.
23. Multikomponentová elektrozařízení - taková EEZ, při jejichž výrobě či sestavení jsou použity
alespoň dvě komponenty, z nichž každá je elektrozařízením ve smyslu §37g bod a) zákona.
24. Koeficient sběru je pro každé následující období stanoven z reálného poměru množství celkově
sebraného v předchozím období (Ns) k množství celkově uvedenému na trh v předchozím období
(Nu).
ks = Ns/Nu
25. Fotovoltaickým článkem – článek definovaný v §37g, bod i) Zákona o odpadech
26. Solárním panelem – elektrozařízení definované v §37g, bod j) Zákona o odpadech.
27. Solární elektrárnou – výrobna elektřiny definovaná v §37g, bod k) Zákona o odpadech
28. Provozovatelem solární elektrárny – držitel licence na výrobu elektřiny podle zvláštního právního
předpisu ve výrobně elektřiny, která vyrábí elektřinu ze slunečního záření dle §37g, bod l) Zákona
o odpadech.
29. Rezervní fond pro nové solární panely – fond vytvářený dle platné legislativy pro panely dle bodu
18 výše.
30. Rezervní fond pro historické solární panely – fond vytvářený dle platné legislativy pro panely dle
bodu 19 výše.
31. Identifikační číslo solárního panelu – číslo uvedené na panelu, které jej jednoznačně identifikuje.
32. Obchodní značka solárního panelu – označení uvedené na panelu, které jednoznačně identifikuje
dovozce či výrobce.
33. Pravidla pro tvorbu, správu a zásady čerpaní Fondů – legislativou daná pravidla pro Fondy dle
bodů 29 a 30 výše.
34. Průběžný systém financování („pay-as-you gou“) - systém financování založený na principu
pokrývání nákladů vzniklých ve sledovaném období (obvykle čtvrtletí) příspěvky výrobců, kteří
v tomto období uvádí na trh EEZ.
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35. Princip nerozlišování a vzájemné solidarity - tam, kde to umožní legislativní pravidla a kde to
bude ekonomicky a logisticky výhodné, nebudou OEEZ rozlišována podle výrobců, kteří jsou tak
solidárně připraveni pokrýt likvidaci OEEZ v dané skupině i tehdy, když původce OEEZ již nebude
dohledatelný.
36. Princip pojistného krytí - tam, kde to umožní legislativní pravidla a kde to bude ekonomicky
výhodné, bude zvážena úplná nebo částečná náhrada tvorby rezerv uzavřením pojistné smlouvy
(smluv)

Článek II.
Zásady činnosti
1. Výrobce poskytuje (bude-li to vyžadovat legislativa nebo logika krytí nákladů) kolektivnímu
systému informaci o množství elektrozařízení uvedeného na trh výkazem za uplynulé čtvrtletí.
Výkaz je pro podskupinu solárních panelů provázen seznamem identifikací každého
fotovoltaického panelu, aby bylo zabráněno čerpání příspěvků na nakládání s panely, k nimž nebyl
uhrazen příspěvek.
2. Řádným termínem pro zaslání výkazu je měsíční období, které začíná prvním a končí posledním
dnem měsíce následujícím po kalendářním čtvrtletí.
3. Poplatky uvedené v sazebníku (pro každou skupinu, či vybranou podskupinu elektrozařízení) se
stanoví obvykle po vyhodnocení nákladů v předchozím roce pro zálohy pro rok bezprostředně
následující.
4. RETELA má ve svých stanovách uvedenu klauzuli o nerozdělování zisku a proto používá pro
stanovení dominantních zúčtovacích příspěvků (příspěvek na nakládání včetně příspěvku na
historická elektrozařízení a příspěvku na provoz) převážně kalkulace dle skutečně naběhlých
nákladů za účtované (vykazované) období. U skupin elektrozařízení, kde to okolnosti vyžadují
(například tam, kde jsou vytvářeny rezervy), užívá pevné jednotkové sazby.
5. RETELA má ve svých stanovách uvedenu klauzuli o zřízení expertního orgánu - Rady
odpadových fondů, kterou jmenuje na návrh jednatele dozorčí rada RETELY z kandidátů
navržených výrobci pro jednotlivé skupiny, či vybrané podskupiny elektrozařízení. Při obsazování
ROF se přihlíží k významu jednotlivých výrobců zapojených do kolektivního systému RETELA,
zejména z pohledu jejich podílů, jimiž přispívají k financování systému a zajištění míst zpětného
odběru.
6. RETELA zabezpečuje, aby bylo zajištěno pro spotřebitele, resp. koncového uživatele bezplatné
předání elektrozařízení pocházejícího z domácností a elektroodpadu do systému zpětného odběru
a odděleného sběru, zajišťovaného provozovatelem kolektivního systému.
7. RETELA zabezpečuje, že recyklační poplatek bude použit v souladu s prováděcími vyhláškami
k zákonu o odpadech.
8. Vývoz elektroodpadu je nutno provádět v souladu s ustanoveními §37l, odst. 5 zákona.
Recyklační poplatky se neplatí za elektrozařízení, která byla prokazatelně vyvezena do zahraničí,
přičemž vyvezením do zahraničí se rozumí jejich propuštění do režimu vývozu podle celních
předpisů nebo jejich dodání z ČR přes hranice do jiného členského státu EU.
9. Výrobce, který uvádí na trh výhradně EEZ, která nejsou určena pro použití v domácnosti (B2B),
neplatí historický příspěvek. Při jeho likvidaci po skončení jeho životnosti však hladí prokázané
náklady na nakládání.
10. Výrobce dle odst. 9. tohoto článku má pro řešení problematiky elektroodpadů (§37o zákona) právo
zvolit si individuální výši záloh a v rámci systému koncového zpracování dle Čl. I, odst. 4 VOP
koncového zpracovatele při splněních všech těchto podmínek:

a) koncový zpracovatel má uzavřenu platnou smlouvu s RETELA,
b) výrobce a koncový zpracovatel předloží kopii jejich smlouvy RETELE do deseti dnů od jejího
podpisu,
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c) výrobce a koncový zpracovatel zajistí, že nakládáni s OEEZ proběhne v souladu se zákonem
a s pravidly kolektivního systému RETELA.

11. Doloží-li výrobce u multikomponentových zařízení, že u každého z nich byl pro jednu či více
komponent již dříve zaplacen jiným výrobcem historický příspěvek, snižuje se recyklační poplatek
o tyto zaplacené částky.
12. Všichni výrobci jsou zapojeni do kolektivního systému RETELA uzavřením stejné Smlouvy
o zajištění kolektivního plnění, čímž mají všichni výrobci zabezpečeny pro plnění svých povinností
dle zákona o odpadech rovné podmínky.
13. K rezervám účtovaným dle platné legislativy vede RETELA evidenci jejich tvorby, výše a čerpání.
Toto ustanovení je zejména uplatněno pro skupinu solárních panelů dle Čl. I bodů 29 a 30.
14. Použití rezerv je stanoveno platnou legislativou dle Čl. I bod 33.

Článek III.
Sazebníky

1. Základním sazebníkem je Váhový sazebník, který co nejobjektivněji mapuje náklady na nakládání
s EEZ, OEEZ a solárními panely v souvislosti se skutečnou hmotností EEZ, OEEZ a solárních
panelů. Tento sazebník je používán, není-li legislativou či logikou problematiky vhodné používat
sazebník kusový. V ročním účetním období se užívání sazebníků nemění. O zařazení konkrétního
výrobku, resp. skupiny či vybrané podskupiny EEZ do kusového sazebníku rozhoduje ROF na
návrh jednatele zejména v těchto případech:
a)

náklady na „nakládání s EEZ“ jsou výrazně odlišné od nákladů, které jsou uváděny pro
odpovídající skupinu či vybranou podskupinu ve váhovém sazebníku

b)

výrobce hodlá uvádět výši recyklačního poplatku, resp. jeho část odpovídající historickému
příspěvku, na výrobcích v souladu s ustanoveními §37n, odst. 3 zákona o odpadech a
požádá o toto zařazení předepsaným způsobem do 10. října roku předcházejícímu rok, pro
který toto zařazení požaduje; u každé takovéto skupiny či vybrané podskupiny EEZ uvede
výrobce v žádosti průměrnou hmotnost výrobků spolu s počtem kusů a kilogramů uvedených
na trh v minulém roce a rozmezím cen bez DPH při uvedení na trh; toto ustanovení nelze
uplatnit od roku 2013.

c)

ROF shledá jiný závažný důvod pro toto zařazení

Článek IV.
Poplatky a platební podmínky

1. Recyklační poplatek včetně příslušné sazby daně z přidané hodnoty je výrobcem placen
zálohově, a to vždy na příslušné čtvrtletí na základě RETELOU vystaveného předpisu – zálohové
faktury. Splatnost zálohové faktury je 30 dní od data jejího vystavení. RETELA, s.r.o. se zavazuje
odesílat faktury a zálohové faktury k platbě bez zbytečného odkladu co nejdříve po jejich
vystavení.
2. Recyklační poplatek je RETELOU na příslušné čtvrtletí zálohově účtován ve výši součinu sazby
recyklačního poplatku dle Sazebníku RETELA a údajů z výrobcem předloženého výkazu o počtu
kusů a váhovém množství elektrozařízení uvedeného na trh v uplynulém čtvrtletí, a to dle
aktuálního sazebníku. Takto vypočtená částka se zvyšuje o hodnotu paušální části
administrativního příspěvku. Výrobce je povinen dle Smlouvy předložit RETELE uvedený výkaz
vždy do 30-ti kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Při pozdním doručení výkazu
výrobcem je RETELA oprávněna o dobu, o kterou byl výkaz doručen opožděně, zkrátit splatnost
zálohové faktury.
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3. RETELA po přijetí zálohové platby recyklačního poplatku vystaví výrobci v souladu se zákonem
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění daňový doklad na vyúčtování zálohové
platby recyklačního poplatku. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum přijetí zálohové
platby recyklačního poplatku RETELOU.
4. Po předložení výkazu o počtu kusů a váhovém množství elektrozařízení uvedeného na trh
v uplynulém kalendářním čtvrtletí výrobcem vystaví RETELA daňový doklad – fakturu, ve které
provede vyúčtování skutečné výše recyklačního poplatku v uplynulém čtvrtletí spolu se
zúčtováním uhrazené zálohové platby recyklačního poplatku na toto uplynulé čtvrtletí. Datem
uskutečnění zdanitelného plnění je pro výkazy odeslané v řádném termínu datum posledního dne
měsíce, v němž má být výkaz řádně odeslán výrobcem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění
pro daňový doklad – fakturu za výkaz odeslaný po řádném termínu je datum vystavení faktury,
nejvýše však datum posledního dne v měsíci, v němž byl výkaz odeslán. Faktura bude v těchto
případech vystavena bez otálení. Případný vzniklý nedoplatek je splatný do 30 dní od data
vystavení faktury. RETELA, s.r.o. se zavazuje odesílat fakturu bez zbytečného odkladu co
nejdříve po jejím vystavení. Pokud výrobce prokazatelně neobdrží fakturu, do 10-ti kalendářních
dnů od jejího vystavení, mění se její splatnost na 30 dní od data jejího doručení. O případný
vzniklý přeplatek bude RETELOU snížen předpis – zálohová faktura vystavená na recyklační
poplatek na následující čtvrtletí.
5. Při prodlení se zaplacením kterékoli platby podle článku IV. a čl. VI těchto VOP má provozovatel
kolektivního systému právo účtovat výrobci úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za
každý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo provozovatele kolektivního systému
na smluvní pokutu, náhradu škody nebo ukončení smlouvy v případech sjednaných touto
smlouvou nebo stanovených zákonem.
6. Byl-li na základě opravného výkazu zjištěn nedoplatek na recyklačním poplatku, je výrobce
povinen tento nedoplatek bezodkladně uhradit, a to včetně smluvního úroku z prodlení ve výši
0,03% z dlužné částky denně. V případě, kdy nedoplatek byl zjištěn na základě kontroly, je
výrobce povinen uhradit provozovateli kolektivního systému vedle výše uvedeného smluvního
úroku z prodlení I smluvní pokutu podle čl. VI. VOP.
7. Výrobce bere na vědomí a souhlasí s tím, že recyklační poplatek dle bodů výše se hradí bez
ohledu na datum vstupu výrobce do kolektivního systému tak, aby tento poplatek platil každý
výrobce ode dne, kdy mu vznikly podle zákona o odpadech povinnosti výrobce, a to i zpětně.
Recyklační poplatek, účtovaný zpětně od data vzniku povinností do dne uzavření Smlouvy
o zajištění kolektivního plnění, bude vyúčtován výrobci při první fakturaci běžného recyklačního
poplatku. Výrobce je povinen předložit RETELE všechny příslušné výkazy o počtu kusů
a váhovém množství elektrozařízení uvedeného na trh výrobcem od data vzniku jeho povinností
do dne uzavření Smlouvy. Tato povinnost se nevztahuje na výrobce, který před podpisem
Smlouvy plnil své povinnosti individuálně, solidárně, nebo v jiném kolektivním systému.
8. Při ukončení Smlouvy vzniká smluvním stranám nárok na vypořádání vyúčtovaných nákladů na
zajištění plnění povinností stanovených zákonem. Částka, kterou se vypořádává nárok smluvních
stran podle tohoto odstavce, je splatná do 60-ti kalendářních dnů od ukončení platnosti dané
Smlouvy.
9. Výrobce má nárok na vrácení recyklačního poplatku, zaplaceného za elektrozařízení, se kterým
naložil dle čl.II, odst. 8. Oprávněnost nároku musí výrobce věrohodně doložit.
10. Recyklační poplatek a ostatní platby vyplývající ze Smlouvy a těchto VOP hradí výrobce
bezhotovostně na bankovní účet určený provozovatelem kolektivního systému.

Článek V.
Systém kontrol

1. RETELA je oprávněna provádět průběžnou kontrolu plnění povinností výrobce dle Smlouvy
a těchto VOP (dále „kontrolní audit“).
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2. Předmětem kontrolního auditu je zejména zjištění, zda výrobce poskytuje provozovateli
kolektivního systému správné údaje, zda výrobce správně vyplňuje výkazy a zda výrobce řádně
a včas platí recyklační poplatek.
3. Kontrolní audit provádí pouze auditor vybraný RETELOU, který se výrobci prokazuje písemným
pověřením RETELY. Za účelem provedení kontrolního auditu umožní výrobce auditorovi vstup do
svých prostor a jejich užívání za obvyklých podmínek. Výrobce se zavazuje umožnit provedení
kontrolního auditu a poskytnout auditorovi veškerou součinnost potřebnou pro vykonání řádného
kontrolního auditu, a to včetně zpřístupnění účetních a jiných dokladů, které se vztahují
k závazkům výrobce podle Smlouvy, avšak s výjimkou účetních a jiných dokladů týkajících se
prodeje elektrozařízení třetím stranám, při kterém nedochází k uvádění EEZ na trh v ČR.
4. Kontrolní audit se provádí z vlastního podnětu provozovatele kolektivního systému nebo na žádost
výrobce zapojeného do kolektivního systému RETELA. Provozovatel kolektivního systému je
oprávněn požadovat provedení kontrolního auditu u výrobce z vlastního podnětu nejvýše
jedenkrát za kalendářní rok, vyjma případu, kdy při předchozím kontrolním auditu byly u výrobce
zjištěny nesrovnalosti ve vykazovaných údajích, nebo provedení předchozího kontrolního auditu
bylo zmařeno v důsledku porušení povinností výrobce.
5. Výrobce zapojený do kolektivního systému RETELA po dobu alespoň 6 měsíců, je oprávněn
požadovat provedení kontrolního auditu u jiného výrobce zapojeného do kolektivního systému,
jestliže:
a) předloží RETELE písemnou žádost o zajištění provedení kontrolního auditu, obsahující
odůvodnění žádosti a souhlas žadatele s podmínkami provedení kontrolního auditu,
uvedenými v tomto článku,
b) složí u provozovatele kolektivního systému neprodleně po podání žádosti kauci ve výši
100 000 Kč na úhradu nákladů spojených s provedením kontrolního auditu,
c) u výrobce, u něhož má být kontrolní audit proveden, nebyl proveden kontrolní audit
v posledních 6 měsících, nebo při posledním kontrolním auditu bylo u tohoto výrobce
zjištěno podstatné porušení povinností výrobce.
6. Výsledkem kontrolního auditu je písemná zpráva auditora se závěrem o zjištěních ve věci
skutečného stavu plnění povinností výrobce podle Smlouvy, přičemž ve smyslu Smlouvy může být
zjištěno:
a) neporušení povinností výrobce,
b) nepodstatné porušení povinností výrobce,
c) podstatné porušení povinností výrobce.
7. Auditor je povinen postupovat s odbornou péčí, chránit důvěrné informace, které získá od výrobce
a šetřit oprávněné zájmy výrobce. Zvláště je povinen chránit obchodní tajemství výrobce
a nesdělovat údaje tvořící součást tohoto obchodního tajemství třetím osobám s výjimkou
RETELY. RETELA je povinna k plnění těchto povinností auditora písemně zavázat.
8. Pokud byl kontrolní audit proveden na základě žádosti jiného výrobce, tento obdrží pouze
informaci, zda kontrolovaný výrobce povinnosti dle Smlouvy neporušil, porušil nepodstatně, resp.
porušil podstatně.
9. Pokud auditor neshledá žádné porušení povinností, nebo shledá nepodstatné porušení povinností
výrobce podle Smlouvy, propadá kauce zaplacená podle tohoto článku VOP jiným účastníkem
kolektivního systému provozovateli kolektivního systému.
10. Pokud auditor zjistí podstatné porušení povinností výrobce podle Smlouvy, je výrobce, který se
tohoto porušení dopustil, povinen zaplatit provozovateli kolektivního systému na základě jím
vystavené faktury náklady kontrolního auditu ve výši kauce podle tohoto článku VOP. Tímto
ujednáním nejsou dotčeny nároky provozovatele kolektivního systému vůči výrobci na zaplacení
smluvní pokuty ani zákonný nárok na náhradu škody. Pokud byl kontrolní audit proveden na
základě žádosti jiného výrobce kolektivního systému, vrací se v tomto případě tomuto výrobci jím
zaplacená kauce.
11. RETELA, kontrolovaný výrobce ani jiný výrobce kolektivního systému, který požádal o provedení
kontrolního auditu, nejsou, mimo výše uvedené, oprávněni požadovat vůči sobě navzájem
náhradu nákladů souvisejících s provedením kontrolního auditu.
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12. Za podstatné porušení povinnosti se z hlediska Smlouvy považuje zejména takové porušení
povinnosti, které je postiženo smluvní pokutou podle této smlouvy, jakož i všechna ta porušení
povinností, která mají nebo by mohla mít jakýkoli vliv na plnění závazků provozovatele
kolektivního systému podle Smlouvy o zajištění kolektivního plnění.
13. Ustanovení tohoto článku platí a je pro smluvní strany závazné i po ukončení Smlouvy, a to po
dobu 12-ti měsíců od jejího ukončení.

Článek VI.
Sankční ustanovení

1. V případě prodlení výrobce s předložením výkazu podle čl. IV., odst.1, písm.c) Smlouvy má
provozovatel kolektivního systému právo vyúčtovat výrobci smluvní pokutu, a to počínaje
desátým dnem prodlení. Tato pokuta je účtována ve výši 100 Kč za každý den prodlení do
celkové doby prodlení dvacet dnů a poté 500 Kč za každý další den prodlení, a to do výše
čtvrtletního recyklačního poplatku splatného v době vzniku nároku na pokutu. Výrobce je
povinen vyúčtovanou smluvní pokutu provozovateli kolektivního systému zaplatit.
2. V případě, že výrobce neposkytl provozovateli úplné a pravdivé údaje tak, jak je povinen podle
čl.IV., odst.1, písm.c) Smlouvy, je provozovatel kolektivního systému oprávněn účtovat výrobci
smluvní pokutu ve výši dvojnásobku rozdílu mezi výší recyklačního poplatku, vyúčtovaného na
základě nesprávně či neúplně vyplněného výkazu, a výší tohoto poplatku, který měl být podle
skutečného stavu vyúčtován, a výrobce je povinen vyúčtovanou smluvní pokutu provozovateli
kolektivního systému zaplatit.
3. V případě, že výrobce neumožní provedení kontroly dle článku V. VOP, je provozovatel
oprávněn účtovat výrobci smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý zmařený
kontrolní audit a výrobce je povinen vyúčtovanou smluvní pokutu provozovateli kolektivního
systému zaplatit.
4. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky na náhradu škody v částce převyšující výši
smluvní pokuty, ani nároky na zaplacení úroku z prodlení.
5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů po doručení jejich vyúčtování
provozovatelem kolektivního systému výrobci.

Článek VII.
Mlčenlivost a ochrana informací

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, které se
dozvěděly v souvislosti se Smlouvou, a chránit důvěrnost informací druhé strany před jejich
neoprávněným užitím třetími stranami. Důvěrné informace budou jako důvěrné označeny. Tím
není dotčeno oprávnění smluvních stran sdělovat tyto údaje svým advokátům, daňovým
poradcům, auditorům nebo jiným osobám vázaným na základě zvláštního právního předpisu
povinností mlčenlivosti; tyto osoby musí být na důvěrnost údajů upozorněny. Za důvěrné
informace se nepovažují informace o uzavření a ukončení Smlouvy.
2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje poskytování informací a údajů Ministerstvu
životního prostředí, zpracovatelům a auditorům, způsobem a za podmínek sjednaných
ve Smlouvě, stanovených v zákoně o odpadech a jeho prováděcích předpisech.
3. RETELA se zavazuje důvěrně nakládat s údaji předkládanými výrobcem ve výkazech. Tato
povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na všechny třetí osoby, které RETELA pověří nakládáním
s těmito údaji.
4. Výrobce souhlasí s tím, aby RETELA využila pro účely evidence a prezentace kolektivního
systému RETELA údaje o množství elektrozařízení, které výrobce uvedl ve svých výkazech, a to
veřejně v konsolidované statistické formě, která neumožňuje zpětně určit údaje jednotlivého
výrobce.
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5. Provozovatel kolektivního systému opravňuje výrobce k používání loga kolektivního systému
RETELA, uvedeného v příloze těchto Všeobecných obchodních podmínek, na propagačních
a informačních materiálech výrobce.

Článek VIII.
Přechodná ustanovení

1. Doba od 1.1.2013 do vydání prováděcího předpisu k fotovoltaice se považuje za přechodné
období (dle Čl. I bod 20).
2. Pro toto přechodné období se stanovuje administrativní příspěvek pro solární panely shodně, jako
pro ostatní EEZ.
3. Pro toto přechodné období se stanovuje pro solární panely příspěvek na provoz, zpracování
solárních panelů a na tvorbu rezerv pevně ve výši uvedené v aktuálním váhovém sazebníku pro
dané čtvrtletí.
4. Pro toto přechodné období se má za to, že pokrytí nutných nákladů na nakládání s fotovoltaikou
pocházející od povinných osob, které jsou aktuálně registrovány v kolektivním systému a mají
s ním uzavřenu platnou smlouvu, je hrazeno kombinací použití rezerv (dle zákonem povolné výše)
a průběžným systémem dle skutečně naběhlých nákladů (pro pokrytí zbylých nákladů). RETELA
zaručuje, že pro podskupinu solární panely bude vedena samostatná evidence nákladů nakládání
a tím účtování příspěvku na nakládání.
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