Smlouva o zajištění kolektivního plnění (V3.0)

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ
ČÍSLO SMLOUVY 2017/01/01/….

RETELA, s.r.o.
se sídlem Neklanova 152/44, 128 00 Praha 2, Vyšehrad
zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 107158, vedeném Městským soudem v Praze
IČ:
27243753
DIČ:
CZ27243753
bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 35-5564370237/0100
zastoupená Ing. Jaroslavem Vladíkem, CSc., jednatelem společnosti
(dále jen „RETELA“ nebo „provozovatel kolektivního systému“)
a
obchodní firma
se sídlem
zapsaná
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupená
(dále jen „výrobce“)
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění kolektivního plnění podle §37h odst.1,
písm.c) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a na tento zákon navazujících prováděcích
předpisů (dále jen „Smlouva“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“ nebo „zákon“)
ukládá osobám, které jsou výrobci ve smyslu tohoto zákona (viz odst. 4 níže), povinnost zabezpečit
zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.
2. Českomoravská elektrotechnická asociace, vědoma si své odpovědnosti hájit zájmy zaměstnavatelů,
především z oboru elektrotechniky, založila dceřinou společnost RETELA, s.r.o.
3. RETELA, s.r.o. je provozovatelem kolektivního systému, zajišťujícího v souladu s ustanovením §37h
odst.1, písm.c) a §37n odst.3 zákona o odpadech společné plnění povinností výrobců pro zpětný
odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu na území
České republiky (dále také „systém RETELA“ nebo „kolektivní systém RETELA“ ), a to obecně pro
tyto skupiny elektrozařízení:
skupina 1 Velké domácí spotřebiče
skupina 2 Malé domácí spotřebiče
skupina 3 Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
skupina 4 Spotřebitelská zařízení a solární panely
skupina 5 Osvětlovací zařízení
skupina 6 Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)
skupina 7 Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
skupina 8 Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)
skupina 9 Přístroje pro monitorování a kontrolu
skupina 10 Výdejní automaty
4. Výrobce je „výrobcem“ ve smyslu ustanovení §37g, písm.e) zákona o odpadech, na kterého se
vztahují povinnosti podle dílu 8 zákona o odpadech, a to pro skupiny elektrozařízení specifikované ve
výrobcem vyplněném formuláři dle vzoru uvedeném v Příloze č.3 této Smlouvy. V ustanoveních
týkajících se elektroodpadu se za výrobce považuje také podnikatel (právnická či fyzická osoba) dle
§4, písm. p) zákona.
5. Výrobce se podpisem této Smlouvy stává účastníkem kolektivního systému RETELA.
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Článek II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je přenesení povinností výrobce na provozovatele kolektivního systému
podle dílu 8 zákona o odpadech, vyjma těch, které je povinen plnit samostatně. RETELA touto
smlouvou tyto zákonné povinnosti výrobce přejímá tak, že v rámci provozovaného kolektivního
systému zajistí pro výrobce organizačně a technicky splnění těchto povinností v souladu se zákonem
o odpadech a souvisejícími předpisy, a to za dále uvedených podmínek.
2. Kolektivní systém RETELA představuje systém podle §37l, odst.1 a podle §37m, odst.1 zákona
jakožto síť zařízení ke sběru elektroodpadu, míst zpětného odběru elektrozařízení a zařízení ke
zpracování, využití a odstranění elektroodpadu a elektrozařízení a smluvní vztahy mezi jejich
provozovateli a výrobci elektrozařízení, jejichž cílem je zajištění zpracování a využití zpětně
odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu.
3. Systém je tvořen těmito částmi:
a) systém míst organizovaného sběru,
b) systém přepravy,
c) systém koncového zpracování,
d) systém evidence,
e) informační systém,
f) systém správy odpadových fondů,
g) kontrolní systém,
h) obchodní systém.
Článek III.
Práva a povinnosti provozovatele kolektivního systému RETELA
1. RETELA se zavazuje:
a) splnit povinnosti týkající se zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a využití
elektrozařízení a elektroodpadu, které vyplývají pro výrobce ze zákona o odpadech a jeho
prováděcích předpisů, vyjma povinnosti podle §37j odst.1 a odst.2 a §37k odst.2 zákona
o odpadech, kterou plní výrobce samostatně,
b) zajistit podání návrhu na zápis výrobce do Seznamu výrobců elektrozařízení podle §37i zákona
o odpadech (dále „Seznam výrobců“) pro skupinu elektrozařízení dle čl.I, odst.4
c) zajistit změnu zápisu v Seznamu výrobců na základě písemného oznámení výrobce,
d) evidovat výrobce v Seznamu výrobců kolektivního systému RETELA a vydat výrobci osvědčení
o jeho zapojení do kolektivního systému RETELA,
e) uvést výrobce v databázi výrobců zapojených do kolektivního systému RETELA ve veřejně
přístupné informační databázi,
f)

sdělit výrobci do konce 1.čtvrtletí následujícího roku procentuální podíl výrobce na celkové výši
příspěvku vyúčtovaného v rámci kolektivního systému RETELA za předchozí kalendářní rok, a to
odděleně pro příslušné skupiny a vybrané podskupiny elektrozařízení,

g) zpracovat řádně a včas roční zprávu podle §37h, odst.2 zákona o odpadech a tuto podat na
Ministerstvo životního prostředí.
2. Dále se RETELA zavazuje poskytovat výrobci aktuální informace o změnách v legislativě,
vztahujících se k problematice zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu.
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3. RETELA má právo:
a) získávat od výrobce včas a úplně všechny informace specifikované v této smlouvě
a Všeobecných obchodních podmínkách (dále také „VOP“),
b) fakturovat ve lhůtách a ve výši specifikovaných v této smlouvě a Všeobecných obchodních
podmínkách smluvní platby, úroky a eventuální smluvní pokuty,
c) kontrolovat dle ustanovení Všeobecných obchodních podmínek plnění povinností, k nimž se
výrobce podpisem této smlouvy zavázal,
d) používat logo výrobce po dobu platnosti této Smlouvy, avšak pouze za účelem informování
třetích osob o zapojení výrobce do kolektivního systému RETELA a v souladu s podmínkami
používání dodanými výrobcem, které jsou po dodání nedílnou součástí této smlouvy
e) vybrat vhodné zástupce do Rady odpadových fondů (dále také „ROF“) z řad odborníků na
problematiku odpadů a elektrozařízení a z osob navržených výrobci, kteří jsou účastníky systému
RETELA, a to v souladu s pravidly uvedenými ve Stanovách společnosti RETELA
f)

pověřit výkonem některých činností dle této Smlouvy třetí osoby, které je povinna zavázat stejně
jako je zavázána sama.

Článek IV.
Práva a povinnosti výrobce
1. Výrobce se zavazuje:
a)

udělit provozovateli kolektivního systému pro potřeby podání návrhu na zápis výrobce do
Seznamu výrobců písemné zmocnění podle vzoru v Příloze č.4 této Smlouvy a předložit mu
řádně vyplněné formuláře dle vzorů uvedených v přílohách této Smlouvy, a to vše do 10-ti
kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy; jsou-li však uvedené podklady doručeny po datu
daném legislativou, nese výrobce eventuální následky za nesplnění lhůty dle §37i, odst.2
zákona,

b)

oznámit bezodkladně provozovateli kolektivního systému změnu zapsaných údajů na
předepsaném formuláři,

c)

zasílat po skončení každého čtvrtletí provozovateli kolektivního systému na předepsaném
formuláři pravdivý a úplný výkaz o počtu kusů a váhovém množství elektrozařízení, které výrobce
uvedl na trh na území ČR v tomto období (dále jen „výkaz“), a to vždy do 30-ti kalendářních dnů
po uplynutí daného čtvrtletí,

d)

poskytnout provozovateli kolektivního systému veškeré informace, které jsou nutné pro
zpracování a využívání zpětně odebraného elektrozařízení a odděleně sebraného
elektroodpadu, především údaje o obsažených nebezpečných látkách, možnostech opětovného
použití elektrozařízení a materiálového využití elektroodpadu, případně způsobu jejich
odstranění; seznam látek, a podmínky, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje
ustanovení §37j, odst.3 zákona jsou uvedeny v příslušné příloze Vyhlášky o nakládání
s elektrozařízeními a elektroodpady, v platném znění,

e)

poskytnout provozovateli kolektivního systému přiměřenou součinnost pro splnění jeho
povinností podle této Smlouvy, zákona o odpadech a souvisejících předpisů, a to včetně toho, že
umožní provozovateli kolektivního systému kontrolu jím vykazovaných údajů v souladu se
Všeobecnými obchodními podmínkami,

f)

plnit řádně a včas veškeré své finanční závazky podle této Smlouvy,

g)

informovat spotřebitele, resp. koncového uživatele o svém zapojení v kolektivním systému
RETELA, o místech organizovaného sběru (dle čl. I VOP), jakož i o úloze spotřebitele resp.
koncového uživatele v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém, nebo jiném využití
elektroodpadu, a to především uvedením v průvodních dokumentech k elektrozařízení
dodávanému na trh v ČR, odkazem na internetové stránky RETELA, příp. jiným vhodným
způsobem,

h)

předat nejpozději při podpisu této Smlouvy provozovateli kolektivního systému originál nebo
úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší dvou měsíců.
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2. Výrobce se dále zavazuje:
a)

zajistit, rozhodne-li se v souladu s §37n, odst.3 zákona uvádět odděleně náklady na zpětný
odběr, zpracování a odstranění historických elektrozařízení, aby je takto uváděl každý
prodávající při prodeji v rámci své podnikatelské činnosti,

b)

zajistit samostatně, aby elektrozařízení, které prodává a uvádí na trh na území ČR, a jehož se
týká tato Smlouva, splňovalo požadavky podle §37j, odst.1 a odst.3 zákona o odpadech, a aby
elektrozařízení, které uvedl na trh po 13.8.2005, bylo označeno tak, jak to ukládá ustanovení
§37j, odst.2 a §37k, odst.2 zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů; k tomu vyplní vzor
formuláře dle Přílohy č.6 této Smlouvy,

c)

zasílat výkazy v elektronické podobě, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou
jinak. Zjistí-li výrobce dodatečně, že uvedené údaje neodpovídají skutečnosti nebo jsou nepřesné
či neúplné, má možnost zjednat nápravu zasláním opravného výkazu.

3. Výrobce odpovídá za správnost, úplnost a pravdivost všech jím uváděných údajů. Výrobce si je
vědom toho, že pokud má povinnosti podle zákona o odpadech ve vztahu i k jiným skupinám
elektrozařízení než k těm, která jsou uvedena v čl.I této Smlouvy, je povinen se jako výrobce
zaregistrovat pro tyto jiné skupiny elektrozařízení sám, a to samostatně pro každou skupinu nebo
podskupinu těchto jiných elektrozařízení,
4. Výrobce má právo:
a)

navrhnout do Rady odpadových fondů dle Všeobecných obchodních podmínek jednoho zástupce
za každou skupinu odpadů, ve které se zapojuje do kolektivního systému RETELA,

b)

využívat dle Všeobecných obchodních podmínek logo kolektivního systému RETELA,

c)

získávat souhrnné informace, které nejsou předmětem obchodního tajemství, zejména z oblasti
celorepublikových kvót a jeho procentuální účasti na těchto kvótách,

d)

získat potvrzení o zapojení, případně trvání tohoto zapojení do kolektivního systému RETELA,

e)

nahlédnout do dokumentů souvisejících se zabezpečením odděleného sběru, dopravy
a zpracování elektroodpadu, vyjma dokumentů souvisejících s výkazy ostatních výrobců.

5. Informační povinnost podle odst.1, písm. d) tohoto článku Smlouvy plní výrobce způsobem a ve
formě předepsané provozovatelem kolektivního systému, a to nejpozději do 6 měsíců od uvedení
elektrozařízení na trh, přičemž pro historická elektrozařízení vzniká tato povinnost k 13.2.2006.

Článek V.
Předávání informací a oprávněné osoby
1. Způsob komunikace mezi smluvními stranami bude prováděn písemnou formou, přičemž zprávy
budou přepravovány poštou, kurýrem či osobně. Po telefonické domluvě kontaktních osob mohou být
zprávy poslány adresátovi faxem nebo e-mailem. Veškeré písemnosti se považují za doručené:
a)

v případě poštovního, kurýrního či osobního doručení okamžikem jejich převzetí příjemcem,

b)

v případě faxového zaslání okamžikem, kdy odesílatel obdrží potvrzení nebo zprávu o přenosu,
že faxová zpráva byla odeslána celá na faxové číslo příjemcem uvedené v této Smlouvě,

c)

v případu e-mailu poté, kdy odesílatel obdrží od adresáta potvrzení o doručení.

2. K předávání informací a dokladů dle této Smlouvy jsou kromě výše uvedených statutárních orgánů
smluvních stran oprávněny kontaktní a oprávněné osoby uvedené v Příloze č.5 této Smlouvy.
Kontaktní a oprávněné osoby uvedené v Příloze č.5 této Smlouvy jsou smluvní strany oprávněny
měnit formou statutárním orgánem smluvní strany podepsaného oznámení o této skutečnosti
a způsobem dle odst.1 tohoto článku Smlouvy.
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Článek VI
Doba trvání smlouvy
1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zaplacení první zálohové platby na recyklační poplatek.
2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna ji
kdykoli vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Smlouva končí výpovědí s účinností vždy k poslednímu
dni následujícího kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
3. Výrobce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud na majetek provozovatele kolektivního
systému byl prohlášen konkurz, nebo byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek
majetku, nebo nastala jiná závažná skutečnost prokazatelně odůvodňující závěr, že provozovatel
kolektivního systému RETELA není nadále schopen plnit povinnosti výrobce, které převzal na
základě této Smlouvy, zejména pokud mu bylo ze strany Ministerstva životního prostředí odebráno
evidenční číslo provozovatele kolektivního systému.
4. Provozovatel kolektivního systému je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud byl po podání
návrhu na konkurz na majetek výrobce tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo je výrobce
v prodlení po dobu delší než 3 měsíce s předložením požadovaných výkazů dle této Smlouvy, nebo
je po dobu delší než 3 měsíce v prodlení s kteroukoliv platbou, nebo pokud výrobce maří provedení
kontrolního auditu neplněním svých povinností podle čl. III VOP, nebo výrobce neposkytuje
provozovateli kolektivního systému přes jeho písemné upozornění součinnost, kterou provozovatel
potřebuje k plnění svých povinností podle této Smlouvy a ke které se výrobce touto Smlouvou
zavázal.
5. Smluvní strana, která chce od této Smlouvy platně odstoupit ve smyslu odst. 3 a 4 tohoto článku
Smlouvy, je povinna druhou smluvní stranu o tomto písemně upozornit, a zároveň poskytnout druhé
smluvní straně lhůtu jednoho měsíce na odstranění neplnění povinností, je-li takové odstranění
možné.
6. Odstoupení od Smlouvy se stává účinným okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení
od Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo odstupující strany
na smluvní pokutu, náhradu škody ani jiná práva, která jí vznikla na základě této Smlouvy.
7. Výpověď i odstoupení od Smlouvy se doručuje vždy poštou ve formě doporučené poštovní zásilky.
Pokud adresát zásilku nepřevezme nebo ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den
úložní doby dle dohody smluvních stran za den doručení.
VII.
Přechodná ustanovení
Tato Smlouva pozbývá platnosti, pokud výrobce nesplní své povinnosti dané touto Smlouvou a nebude
zapsán do Seznamu výrobců.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení. Všechny přílohy obdrží každá strana v jednom vyhotovení.
2. Vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími
obecně závaznými právními předpisy na území České republiky.
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3. Stanou-li se některá ustanovení této Smlouvy neplatná nebo neúčinná, není tím dotčena platnost
a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy, pokud tyto nemají vzájemnou vázanost. V uvedeném
případě budou neplatná nebo neúčinná ustanovení bez zbytečného odkladu nahrazena takovými
ustanoveními, která co nejvíce odpovídají původnímu účelu těchto neplatných či neúčinných
ustanovení.
4. Při ukončení této Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vzájemné vypořádání svých závazků
podle této Smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek.
5. Výrobce bere na vědomí a souhlasí s tím, že všechny přílohy této Smlouvy mohou být
provozovatelem kolektivního systému RETELA jednostranně měněny z důvodů změn legislativy
a aktuálního stavu ve věci zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu, zajišťovaného provozovatelem kolektivního systému. Změny příloh
č.2 - 8 musí být výrobci předem písemně oznámeny a zdůvodněny.
Přílohu č. 1 této Smlouvy – Všeobecné obchodní podmínky je RETELA oprávněna měnit zveřejněním
na webových stránkách RETELY. V případě nesouhlasu s touto změnou může výrobce od této
Smlouvy odstoupit za podmínek obdobných Čl VI, bod 5.
6. Smlouva obsahuje tyto přílohy, které jsou její nedělitelnou součástí:
Příloha č.1: Všeobecné obchodní podmínky kolektivního systému RETELA
Příloha č.2: Sazebníky recyklačních poplatků vzorové (platný Aktuální je vždy zveřejněn na
webových stránkách RETELY)
Příloha č.3: Vzor formuláře dle Vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
Příloha č.4: Vzor Plné moci pro RETELU
Příloha č.5: Kontaktní a pověřené osoby
Příloha č.6: Vzor formuláře Způsob označování výrobků
Příloha č.7: Logo systému RETELA
Příloha č.8: Vzor Souhlasu se systémem RETELA
7. Výrobce je odpovědný pouze za prokazatelnou škodu, kterou způsobil přímo a vlastním zaviněním
provozovateli kolektivního systému, a to jen do výše součtu všech peněžitých plnění, která výrobce
uhradil provozovateli kolektivního systému na základě této Smlouvy do okamžiku vzniku škody.
8. V případě, že dojde ke změně právní úpravy, zejména zákona o odpadech a předpisů zákon
provádějících a tato změna si vyžádá změnu této Smlouvy nebo VOP, zavazují se smluvní strany
uvést Smlouvu, resp. VOP do souladu s novou právní úpravou, a to nejpozději do jednoho měsíce
od nabytí účinnosti změny.
9. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že se s jejím obsahem seznámily, že plně
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že vůči obsahu Smlouvy nemají žádné připomínky.
V Praze dne ……….

V ……….……. dne ……….

Za RETELA, s.r.o.:

Za výrobce:

________________________

________________________

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby

Ing. Jaroslav Vladík, CSc.

________________________
Jméno (čitelně)
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