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Smlouva 
o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru, zpracování a využití nebo odstranění  

odpadních baterií nebo akumulátorů 
(SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM PLNĚNÍ) 

Smluvní strany: 

 

obchodní firma:   ECOBAT s.r.o. 
se sídlem:    Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00 
IČO:     26 72 59 67 
DIČ:    CZ26725967 
zastoupená: RNDr. Petrem Kratochvílem, jednatelem  
obchodní rejstřík: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89816 
bankovní spojení: č. účtu 27-4105580257/ 0100 
adresa elektronické pošty: ecobat@ecobat.cz 
(dále jen „provozovatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Název/obchodní firma/jméno        

se sídlem/místem podnikání:        

IČO:          

DIČ:          
zastoupená:         
obchodní/živnostenský rejstřík:        
bankovní spojení:         

adresa elektronické pošty:        

 

zastoupen na základě plné moci KS EEZ          

se sídlem/místem podnikání:        

identifikační číslo:          

daňové identifikační číslo:        

zastoupená:       

obchodní/živnostenský rejstřík: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném       

bankovní spojení:       

adresa elektronické pošty:       

  

(dále jen „výrobce“) na straně druhé 

(dále označovány společně též jen jako „smluvní strany") 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech v souladu s ustanovením § 9 písm. b) 

zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „smlouva"): 

 

ČÁST I 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Definice některých pojmů pro účely této smlouvy: 

 

baterie a akumulátory zdroje elektrické energie generované přímou přeměnou chemické energie, které se skládají z jednoho nebo více primárních 

článků neschopných opětovného nabití nebo z jednoho nebo více sekundárních článků schopných opětovného nabití.  

 

KS EEZ právnická osoba provozující kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení podle § 34 a násl. Zákona, a to na základě 

oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 35 zákona. Do dne získání příslušného oprávnění podle zákona 

provozuje KS EEZ kolektivní systém v souladu s § 142 zákona na základě oprávnění vydaného podle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném ke dni 31. 12. 2020. 

 

občanský zákoník zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

příspěvek za uvedení  

na trh („příspěvek POM“)  finanční částka (peněžní příspěvek) placená výrobcem ve výši stanovené provozovatelem na jeden kilogram nebo kus baterií 

nebo akumulátorů uvedených na trh (put on the market), která slouží k zajištění provozu a financování zpětného odběru, 

zpracování, využití a odstranění baterií nebo akumulátorů a k zajištění plnění ostatních povinností výrobce podle této smlouvy. 

 

poplatek za zajištění zpětného odběru 



 

Smlouva o kolektivním plnění – kolektivní systém ECOBAT s.r.o. 

Rev.C, 1.1.2023                                                                                                    ECO-F-012                                                                                                     Stránka 2 z 5 

 

(„poplatek PAC“) finanční částka (peněžní příspěvek) placená výrobcem ve výši stanovené provozovatelem na jeden kilogram baterií nebo 

akumulátorů, pro které provozovatel na základě požadavku výrobce zajistil jejich zpětný odběr (pay as you collect). Slouží 

k pokrytí nákladů na zajištění zpětného odběru včetně zpracování, využití nebo odstranění baterií a akumulátorů a k zajištění 

plnění ostatních povinností výrobce podle této smlouvy. 

 

provozovatel ECOBAT s.r.o.; provozovatel provozováním kolektivního systému pro zpětný odběr přenosných, průmyslových a 

automobilových baterií (ode dne získání příslušného oprávnění) a jejich zpracování a materiálové využití podle zákona 

souhrnně zajišťuje kolektivní plnění povinností výrobců baterií způsobem podle § 34 a násl. zákona, a to na základě oprávnění 

k provozování kolektivního systému podle § 35 zákona; zpětný odběr je zajišťován prostřednictvím  sítě míst zpětného odběru 

na území celé České republiky. 

 

smlouva o spolupráci smlouva o spolupráci při zajištění plnění povinností výrobců elektrozařízení k bateriím a akumulátorům zabudovaným do 

elektrozařízení nebo k nim přiloženým, uzavřená mezi provozovatelem a KS EEZ, jejímž předmětem je úprava spolupráce 

provozovatele a KS EEZ při zajištění plnění povinností výrobců, kteří jsou zároveň výrobci elektrozařízení se zabudovanými 

nebo přiloženými bateriemi nebo akumulátory. 

 

uvedení na trh první úplatné nebo bezúplatné dodání přenosné, průmyslové nebo automobilové baterie nebo akumulátoru na území České 

republiky v rámci podnikání jeho výrobcem nebo osobou, která jej nabyla z jiného členského státu, k distribuci, spotřebě nebo 

použití, nebo dovoz přenosné, průmyslové nebo automobilové baterie nebo akumulátoru za účelem podnikání. 

 

výrobce podnikatel, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, uvádí na trh v rámci svého 

podnikání baterie nebo akumulátory, včetně baterií nebo akumulátorů zabudovaných do vozidel, elektrozařízení nebo do jiných 

výrobků nebo k nim přiložených. 

 

zákon  zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. 

 

zákon o odpadech zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

2. Výrobce a provozovatel uzavírají tuto smlouvu o kolektivním plnění s cílem zajistit plnění povinností stanovených pro zpětný odběr, zpracování  

a materiálové využití odpadních baterií nebo akumulátorů, informování a zpracování roční zprávy o bateriích a akumulátorech, které má podle zákona 

výrobce, prostřednictvím činnosti provozovatele a jeho smluvních partnerů. Výrobce zároveň jakožto klient KS EEZ na základě svého rozhodnutí a svého 

výběru KS EEZ pověřil KS EEZ, aby za výrobce plnil některé povinnosti stanovené touto smlouvou a vystupoval jako zástupce výrobce, a to ve vazbě 

na smlouvu o spolupráci; výrobce nese odpovědnost za plnění poskytované prostřednictvím KS EEZ, jako by plnil sám; tím nejsou dotčena práva 

provozovatele vůči KS EEZ. 

3. Provozovatel zajišťuje kolektivní plnění ve spolupráci s obcemi na území České republiky, s posledními prodejci a dalšími osobami, které provádějí nebo 

zajišťují zpětný odběr a využití odpadních baterií, v rámci jím provozovaného systému, kterého se dále účastní výrobci jakožto smluvní klienti 

provozovatele, jehož cílem je řádné plnění povinností výrobců v souladu se zákonem (dále jen „Kolektivní systém ECOBAT“). 

4. Výrobce prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně jejích příloh a VOP) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a 

srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany provozovatele. Výrobce 

neshledal, že by některé ustanovení bylo pro výrobce zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadě poctivého obchodního 

styku.  

Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Provozovatel se zavazuje zajistit pro výrobce plnění povinností stanovených výrobci pro zpětný odběr, zpracování a materiálové využití odpadních baterií 

nebo akumulátorů a zpracování roční zprávy o bateriích a akumulátorech v souladu se zákonem a touto smlouvou a výrobce se zavazuje zaplatit mu za 

to příspěvek. 

2. Přenesení povinností výrobce dle odst. 1. tohoto článku se týká těch skupin baterií a akumulátorů uváděných na trh v České republice, které výrobce 

uvede v příloze č. 4 Obchodní značky baterií a akumulátorů. Není-li příloha č. 4 vyplněna, vztahuje se smlouva pouze na skupinu přenosných baterií a 

akumulátorů. 

 

ČÁST II 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 

Článek III. 

Povinnosti provozovatele 

1. Provozovatel je povinen: 

a) zajistit pro výrobce prostřednictvím Kolektivního systému ECOBAT plnění povinností zpětného odběru, zpracování a materiálového využití  

a zpracování roční zprávy podle § 51 zákona,  

b) zveřejnit na svých internetových stránkách seznam míst zpětného odběru na základě údajů, které získá od osob, které pro provozovatele zajišťují 

zpětný odběr baterií, a tento seznam pravidelně aktualizovat; 

c) vložit do Seznamu výrobců vedeném Ministerstvem životního prostředí dálkovým přístupem údaje o výrobci podle § 21 odst. 4 a 5 zákona a tyto 

údaje aktualizovat na základě oznámení výrobce o jejich změně; 

d) zaslat výrobci elektronicky osvědčení o zapojení do Kolektivního systému ECOBAT, a to do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Osvědčení slouží 

k prokázání skutečností, že mezi stranami smlouvy došlo k uzavření smlouvy o kolektivním plnění a že došlo k zapojení výrobce do Kolektivního 
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systému ECOBAT, vůči třetím stranám. Provozovatel je oprávněn v osvědčení uvést dobu jeho platnosti (vždy minimálně 12 měsíců), přičemž trvá 

smlouva a výrobce není v prodlení s plněním některé jeho povinnosti stanovené smlouvou, je před uplynutím doby platnosti osvědčení povinen zaslat 

výrobci nové osvědčení; 

e) poskytnout výrobci na jeho žádost poradenskou činnost týkající se zákona a z něj plynoucích povinností, zejména v oblasti podmínek uvádění baterií 

na trh a v oblasti označování baterií, a to prostřednictvím seminářů, informativních publikací a ve zvlášť výjimečných případech (vždy jen na vyžádání 

výrobce a za zvlášť sjednanou odměnu) i prostřednictvím ad hoc konzultací; 

f) informovat výrobce o získání nebo uskutečnění změny rozhodnutí o oprávnění k provozování Kolektivního systému ECOBAT podle § 38 zákona 

prostřednictvím oznámení uveřejněného na internetových stránkách provozovatele; 

g) zveřejňovat údaje o výsledcích Kolektivního systému ECOBAT s.r.o. při zpětném odběru a využití baterií a informace pro konečné uživatele dle  

§ 13 zákona na svých internetových stránkách. Na vyžádání KS EEZ provozovatel výrobci poskytne prostřednictvím KS EEZ trvalý přístup 

k souhrnným anonymizovaným informacím o množství baterií uvedených na trh všemi smluvními klienty provozovatele. 

2. Provozovatel je povinen zajistit zpětný odběr odpadních baterií prostřednictvím sítě míst zpětného odběru na území celé České republiky. Provozovatel 

se zavazuje zajistit a provozovat sít míst zpětného odběru v rozsahu stanoveném zákonem po celou dobu trvání smlouvy.  

3. Provozovatel je povinen poskytnout výrobci prostřednictvím KS EEZ do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy vzor dopisu určeného k informování 

odběratelů výrobců (a jejich prostřednictvím i konečných uživatelů) dle § 13 odst. 1 zákona, a to v elektronické podobě na adresu elektronické pošty KS 

EEZ. Obdobně předává provozovatel výrobci prostřednictvím KS EEZ eventuální aktualizace tohoto dopisu. Výrobce je povinen předat tento vzor dopisu 

a jeho aktualizace všem svým odběratelům, a to neprodleně po obdržení, popř. po navázání smluvního vztahu s odběratelem. 

4. Plnění povinností zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění, povinnosti informovat konečné uživatele provozovatel zajišťuje sdruženým 

způsobem prostřednictvím Kolektivního systému ECOBAT souhrnně pro všechny výrobce, kteří jsou do tohoto systému zapojeni na základě smlouvy  

o kolektivním plnění. Provozovatel bude zajišťovat ve vztahu k přenosným bateriím dosažení minimální úrovně zpětného odběru dle přílohy č. 2 zákona. 

 

Článek IV. 

Povinnosti výrobce 

1. Výrobce je povinen: 

a) platit provozovateli za zajištění plnění povinností zpětného odběru, zpracování a materiálového využití, informování o zpětném odběru  

a zpracování roční zprávy podle § 51 zákona prostřednictvím Kolektivního systému ECOBAT příspěvky podle části III. této smlouvy; výrobce bude 

provádět platbu příspěvku POM prostřednictvím KS EEZ jakožto svého zástupce; platbu poplatku PAC bude provádět přímo provozovateli 

b) řádným a průkazným způsobem vést průběžně pravdivou a úplnou evidenci všech baterií, které uvádí na trh, v souladu se zákonem, prováděcími 

předpisy k němu a touto smlouvou. Evidence musí být průkazná zejména ve vazbě na účetnictví výrobce a skladovou evidenci výrobce a musí být 

výrobcem archivována nejméně po dobu sedmi let od zániku této smlouvy; 

c) strpět provedení auditu v souladu s VOP a poskytnout auditorovi určenému provozovatelem veškeré údaje související s bateriemi uváděnými 

výrobcem na trh (s výjimkou údajů, které nejsou rozhodné pro výpočet příspěvku či posouzení splnění jiné povinnosti výrobce) a poskytnout tomuto  

auditorovi potřebnou součinnost; 

d) poskytnout provozovateli součinnost potřebnou pro plnění dle této smlouvy, kterou lze po výrobci spravedlivě požadovat, tak, aby mohlo dojít 

k naplnění této smlouvy a ke splnění povinností výrobce podle zákona; 

e) vyplnit provozovateli čestné prohlášení v příloze č.5, a to v případě, že dříve plnil své povinnosti v jiném kolektivním nebo individuálním systému a 

podpisem smlouvy o kolektivním plnění nyní převádí plnění svých povinností zpětného odběru a využití na Kolektivní systém ECOBAT. 

f) oznamovat písemně provozovateli změnu svých údajů, které jsou uvedeny v záhlaví (úvodní části) této smlouvy, vždy do 14 kalendářních dnů od 

změny údaje, a to prostřednictvím KS EEZ jakožto svého zástupce; v případě nesplnění této své povinnosti je povinen uhradit provozovateli veškeré 

vícenáklady a škody, které mu v důsledku toho vzniknou. 

2. Výrobce se zavazuje poskytovat minimálně čtvrtletně provozovateli prostřednictvím KS EEZ jakožto svého zástupce ve formě výkazu o bateriích (dále 

jen „Výkaz“) pravdivé a úplné informace o množství všech baterií nebo akumulátorů podle jednotlivých skupin a typů, které uvedl na trh v České republice 

v příslušném kalendářním čtvrtletí. Rozsah, struktura a způsob poskytování informací j jsou stanoveny v příloze č. 1 smlouvy.  

3. Výrobce je povinen předat provozovateli Výkaz vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od skončení kalendářního čtvrtletí, za něž se údaje předávají; 

lhůtu, ve které výrobce předá Výkaz KS EEZ, stanoví smlouva mezi výrobcem a KS EEZ. Po dobu prodlení výrobce s předáním Výkazu není provozovatel 

v prodlení s plněním. 

4. Provozovatel je oprávněn přílohu č. 1 smlouvy (rozsah, strukturu a/nebo způsob poskytování informací – Výkaz) jednostranně změnit. Tuto změnu je 

povinen výrobci oznámit písemně nebo elektronickou poštou, a to prostřednictvím KS EEZ jakožto zástupce výrobce. Výrobce je povinen poskytovat 

provozovateli informace prostřednictvím nového Výkazu počínaje kalendářním čtvrtletím, uvedeným ve změně, nejdříve však za kalendářní čtvrtletí, 

v němž mu byla změna Výkazu oznámena. V případě, že by se však změna přílohy č. 1 podstatně dotkla práv výrobce, je provozovatel při změně přílohy 

č. 1 povinen postupovat obdobně jako při změně VOP. Tato změna Výkazu může proběhnout pouze v návaznosti na dohodu o změně vykazování mezi 

provozovatelem a KS EEZ podle smlouvy o spolupráci, pokud tato smlouva o spolupráci trvá. 

5. Výrobce se zavazuje  k aktivní spolupráci při informování konečných uživatelů, a to zejména tak, že v průvodních  dokumentech k bateriím, dodávaným 

na trh v České republice, nebo jiným vhodným a dostatečným způsobem, bude informovat konečné uživatele o svém zapojení v Kolektivním systému 

ECOBAT, o místech zpětného odběru baterií (resp. o zveřejnění jejich seznamu na internetových stránkách provozovatele),  

o požadavku, aby baterie nebyly odstraňovány spolu se směsným komunálním odpadem, jakož i o materiálovém nebo jiném využití odpadních baterií 

a o možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v bateriích na životní prostředí a lidské zdraví a ostatních skutečnostech  podle § 13a  

§ 82 zákona  
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ČÁST III 

PŘISPÍVÁNÍ DO KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU – PŘÍSPĚVEK 

 

Článek V. 

Způsoby přispívání do kolektivního systému 

1. Výrobci přispívají do kolektivního systému prostřednictvím placení příspěvků POM a/nebo poplatků, které jsou určeny zejména k financování zpětného 

odběru, zpracování, využití a odstranění baterií nebo akumulátorů, včetně financování osvětové činnosti pro konečné uživatele, a k plnění dalších 

povinností provozovatele jakožto kolektivního systému pro baterie a akumulátory.  

2. Výše příspěvků POM a poplatků PAC je stanovena provozovatelem v Sazebníku příspěvků (dále jen „Sazebník“) v závislosti na typu, hmotnosti, objemu 

a ekomodulaci vybraných výrobků, které výrobce uvádí na trh. Výše se konkrétně vypočte podle Sazebníku, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy a který 

obsahuje jednotkové sazby příspěvků POM a poplatků PAC zvlášť pro každý typ, hmotnostní specifikaci a elektrochemický systém baterií.  

3. Provozovatel je povinen minimálně jednou ročně vyhodnotit a posoudit výši všech příspěvků POM a poplatků PAC, a to zejména vzhledem 

k dosahovaným i k předpokládaným nákladům souvisejících s provozováním kolektivního systému, k počtu baterií uváděných na trh, zákonným 

povinnostem výrobců a jejich změnám a k předpokládanému vývoji trhu prodeje baterií a trhu s druhotnými surovinami, jakož i s ohledem na povinnost 

ekomodulace, a v případě potřeby změny výše příspěvků POM či poplatků PAC postupovat podle čl. VII této smlouvy. 

 

Článek VI.  

Příspěvek POM a poplatek PAC 

1. Celková výše příspěvku POM a poplatků PAC se vypočte podle Sazebníku postupem upraveným v následujících odstavců. 

2. Celková výše příspěvku POM se stanoví podle sazeb stanovených platným Sazebníkem a podle celkového množství příslušných typů baterií, na které 

se příspěvek POM vztahuje, a které výrobce uvedl na trh v příslušném kalendářním čtvrtletí, a to tak, že se vždy příslušná položka Sazebníku vynásobí 

odpovídajícím množstvím baterií uvedených výrobcem na trh (v kusech či v kilogramech, podle Sazebníku).  

3. Celková výše poplatku PAC se stanoví podle platného Sazebníku a podle celkové hmotnosti zpětně odebraných odpadních baterií, na které se poplatek 

PAC vztahuje, které na základě požadavku výrobce provozovatel zpětně odebral, a to tak, že se vždy příslušná položka poplatku PAC stanovená 

Sazebníkem vynásobí množstvím baterií v kilogramech zpětně odebraných v příslušném kalendářním čtvrtletí.  

4. Příspěvek POM je fakturován podle odst.2 tohoto článku výrobci KS EEZ. Poplatek PAC je fakturován podle odst.3 tohoto článku výrobci provozovatel. 

5. Splatnost příspěvku POM a poplatku PAC a platební podmínky upravují VOP. 

 

Článek VII. 

Změna příspěvku 

1. Sazebník příspěvků podle čl. V odst. 2 této smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 může být měněn pouze postupem podle následujících odstavců. Tím není 

dotčena povinnost provozovatele projednat či oznámit změnu příspěvků ve vztahu ke KS EEZ podle smlouvy o spolupráci. 

2. Provozovatel je oprávněn zaslat výrobci písemně či elektronickou poštou oznámení o změně Sazebníku příspěvků, a to nejdříve pro následující 

kalendářní čtvrtletí (přičemž oznámení musí být zasláno alespoň jeden měsíc před začátkem kalendářního čtvrtletí, od něhož má nový Sazebník 

příspěvků platit). Toto oznámení se pokládá za návrh změny Sazebníku příspěvků a musí v něm být určeno čtvrtletí, od něhož má ke změně dojít. 

Provozovatel je oprávněn předat výrobci oznámení o změně Sazebníku příspěvků prostřednictvím KS EEZ; předání KS EEZ se pak pokládá za předání 

výrobci. 

3. V případě obdržení oznámení od provozovatele podle odstavce 2 je výrobce oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy; odstoupení od smlouvy 

představuje stranami smlouvy dohodnutý výlučný nástroj pro vyjádření nesouhlasu s návrhem změny Sazebníku příspěvků. Právo odstoupit může 

výrobce využít pouze do tří týdnů od obdržení tohoto oznámení a v odstoupení musí být uveden výslovný odkaz na toto ustanovení smlouvy. V případě, 

že odstoupení nebude písemné, nebude obsahovat výslovný odkaz na toto ustanovení smlouvy nebo bude provozovateli doručeno po uplynutí 

třítýdenní lhůty, je neplatné. V případě, že v důsledku změny ve vztahu k výrobci nedochází k žádnému zvýšení příspěvku, právo vypovědět smlouvu 

dle čl. VII výrobci nepřísluší. 

4. V případě, že výrobce odstoupí postupem podle předchozího odstavce, smlouva zaniká ke dni, který bezprostředně předchází kalendářnímu čtvrtletí, 

od něhož měl platit nový Sazebník příspěvků. 

5. V případě, že výrobce po obdržení oznámení od provozovatele podle odstavce 2 neodstoupí způsobem podle odstavce 3, má se za to, že akceptoval 

jeho návrh na změnu Sazebníku příspěvků a projevil tak vůli jej přijmout a je povinen platit provozovateli příspěvky podle změněného Sazebníku 

příspěvků, který je pak pro obě smluvní strany závazný. To platí i v případě, že výrobce zaplatí příspěvek, vypočtený již podle změněného Sazebníku 

příspěvků, nebo pokud učiní vůči provozovateli jiný právní úkon, představující akceptaci návrhu na změnu. 

 

ČÁST IV 

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek VIII. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Způsoby ukončení smlouvy upravují VOP. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření, resp. dnem nabytí právní moci rozhodnutí o oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 9 

písm. b) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, vztahuje se však i na veškeré baterie a akumulátory, které výrobce uvedl na trh 

či do oběhu od prvého dne kalendářního roku, v němž smlouva nabyla účinnosti, a na práva a povinnosti a úkony smluvních stran, které vznikly (nastaly) 

po tomto datu.  

3. Touto smlouvou se k okamžiku její účinnosti (odst. 2) nahrazuje případná dřívější smlouva uzavřená mezi provozovatelem a výrobcem, jejímž 

předmětem je zajištění zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů. Pokud tato smlouva nabude účinnosti k jinému dni než k prvému dni 

kalendářního roku, postupuje se podle ní ve vztahu k veškerým bateriím a akumulátorům, které výrobce uvedl na trh či do oběhu od prvého dne 
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kalendářního roku, v němž smlouva nabyla účinnosti; smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechna plnění poskytnutá či vykázaná od tohoto dne 

podle dřívější smlouvy budou vykázána, vyfakturována a zúčtována tak, jako kdyby byla realizována podle této nově uzavřené sm louvy, a postupem 

podle nově uzavřené smlouvy budou řešena i případná porušení dřívější smlouvy či případné nedoplatky příspěvku, tak, aby plnění obou smluv na 

sebe plynule navazovalo (tj. např. podle této smlouvy může být proveden audit plnění povinností objednatele podle dřívější smlouvy); řádnost a včasnost 

plnění práv a povinnosti smluvních stran se však až do dne nabytí účinnosti této smlouvy posuzují podle dřívější smlouvy. 

4. Výrobce je povinen písemně informovat provozovatele o ukončení svého zastoupení ve vztahu k provozovateli ze strany KS EEZ, a to prostřednictvím 

KS EEZ nebo přímo. V takovém případě je provozovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou s tím, že smluvní strany 

uzavřou standardní smlouvu o kolektivním plnění, která bude bezprostředně navazovat na tuto smlouvu, a do doby jejího uzavření spolu komunikují 

přímo (nikoliv prostřednictvím KS EEZ); to neplatí, pokud výrobce pověřil jiný KS EEZ, s nímž má provozovatel rovněž uzavřenu smlouvu o spolupráci, 

aby za výrobce plnil některé povinnosti stanovené touto smlouvou a vystupoval jako zástupce výrobce namísto dosavadního KS EEZ. Ustanovení věty 

druhé platí obdobně i pro případ zániku smlouvy o spolupráci mezi KS EEZ a provozovatelem. 

5. Nesplní-li Výrobce včas svou povinnost předat podklady nutné pro jeho zápis do Seznamu výrobců vedeném MŽP ve stanovené lhůtě nebo byl-li 

Výrobce z důvodů na jeho straně vyškrtnut Ministerstvem životního prostředí ze Seznamu výrobců elektrozařízení, pozbývá tato smlouva platnosti, 

pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží při podpisu této smlouvy po jednom. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i Všeobecné obchodní podmínky vydané provozovatelem (v této smlouvě jen „VOP“), které spolu se smlouvou 

představují jednotné podmínky ve smyslu § 44 odst. 2 zákona. Výrobce výslovně prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s VOP, 

platnými v době podpisu této smlouvy, a zavazuje se jimi řídit, jakož i jejich změnami, provedenými způsobem a za podmínek stanovených ve VOP. 

V případě rozporu mezi touto smlouvou a VOP má přednost smlouva.  

3. Výměna informací mezi výrobcem, KS EEZ a provozovatelem, která se týká plnění této smlouvy a je nezbytná k naplnění § 84 odstavce 3 zákona, 

nemá charakter sdělení třetím osobám, které je dle § 41 odstavce 3 zákona provozovateli kolektivního systému zakázáno. Nastavená koncepce tohoto 

smluvního vztahu a vzájemné spolupráce je tedy v souladu se zákonem, provozovatel a KS EEZ odpovídají výrobci za újmu, která by mu vznikla, pokud 

by se prohlášení ukázalo být nepravdivým. 

4. Provozovatel je oprávněn předat výrobci oznámení o změně VOP v rámci postupu upraveného ve VOP prostřednictvím jeho předání KS EEZ; předání 

KS EEZ se pak pokládá za předání výrobci. 

5. Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, podpisem smlouvy prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému 

uzavření této smlouvy. 

6. Tuto smlouvu lze měnit (s výjimkou změn podle čl. IV odst. 4 a podle čl. VI odst. 2–5, popř. s výjimkami předpokládanými ve VOP), doplňovat nebo 

zrušit pouze písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro právní jednání směřující k vzdání se požadavku na písemnou formu. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu včetně příloh a VOP před podpisem pozorně přečetly, porozuměly smlouvě i všem jejím jednotlivým 

ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými 

podpisy.  

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou kromě VOP i jejích 5 příloh, jmenovitě: 

Příloha č. 1: Vzor výkazu 

Příloha č. 2:  Sazebník příspěvků 

Příloha č. 3: Plná moc (pověření) KS EEZ 

Příloha č. 4: Obchodní značky – prohlášení 

Příloha č. 5: Čestné prohlášení 

 

V Praze dne _________________________________ V _________________________ dne _____________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

provozovatel 

_________________________________________________ 

výrobce 

 


