Kolektivní systém ASEKOL

SMLOUVA O VYUŽITÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PRO
ZPĚTNÝ ODBĚR ODPADNÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ
číslo smlouvy ASEKOL: 00234397/ZOZ_V/2021/P2

číslo smlouvy Obec:

SMLUVNÍ STRANY
ASEKOL a.s.
se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00
IČO: 27373231, DIČ: CZ27373231
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19943
zastoupena: Ing. Michalem Šnírerem, na základě plné moci
jako provozovatel kolektivního systému na straně jedné (dále jen „ASEKOL“)
a
Název obce:

Obec Hostouň

se sídlem:

Kladenská 119, 273 53 Hostouň

IČO:

00234397

zastoupena:

Martinem Krátkým starostou obce

jako obcí na straně druhé (dále jen „Obec“)
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech
v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a § 16
odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon“), tuto
SMLOUVU O VYUŽITÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PRO ZPĚTNÝ ODBĚR ODPADNÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ
Úvodní ustanovení
I.

II.
III.
IV.

ASEKOL zajišťuje pro výrobce elektrozařízení, kteří jsou smluvními partnery ASEKOLu a účastníky
kolektivního systému, společné plnění jejich povinností stanovených v části II. zákona pro zpětný odběr,
zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení, a to pro všechna elektrozařízení, přičemž tato
elektrozařízení se vždy zařadí do jedné ze skupin 1. až 6. dle přílohy č. 1 zákona bez ohledu na to, zda
pocházejí z domácností či nikoli, a bez ohledu na datum, kdy byla uvedena na trh.
ASEKOL má zájem zajišťovat zpětný odběr odpadních elektrozařízení prostřednictvím místa zpětného
odběru (popř. míst zpětného odběru) provozovaného Obcí, jehož specifikace je přílohou č. 2 Smlouvy.
ASEKOL a Obec uzavírají Smlouvu s cílem zajistit plnění povinností zpětného odběru odpadních
elektrozařízení a s cílem zajistit dopravu zpětně odebraných odpadních elektrozařízení ke zpracovateli, a to
v souladu s platnou právní úpravou.
Obec zajišťuje, ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o odpadech, provoz systému přebírání a
odděleného soustřeďování komunálních odpadů, vznikajících na jejím katastrálním území (tzv. obecní
systém).

1.

Předmět Smlouvy

1.1

Obec se Smlouvou zavazuje pro ASEKOL zajišťovat zpětný odběr odpadních elektrozařízení,
tj. shromažďovat na místě zpětného odběru všechna zpětně odebíraná odpadní elektrozařízení od
konečných uživatelů, včetně použitých odpadních elektrozařízení pocházejících od Obce. Zpětný odběr
odpadních elektrozařízení realizovaný Obcí představuje zajišťování zpětného odběru pro výrobce
elektrozařízení, kteří jsou smluvními partnery ASEKOLu.
Zpětný odběr odpadních elektrozařízení podle Smlouvy se vztahuje výlučně na odpadní elektrozařízení
pocházející z domácností ve smyslu § 3 odst. 1 písm. e) zákona bez ohledu na výrobce elektrozařízení a
datum jeho uvedení na trh, pokud příloha č. 3 Smlouvy nestanoví jinak.

1.2
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2.

Práva a povinnosti smluvních stran

2.1

Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami kolektivního
systému vydanými ASEKOLem, které jsou ke dni podpisu Smlouvy pro Obec k dispozici v informačním
systému na internetové stránce www.asekol.cz a zároveň tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy (dále jen „VOP“).
Pojmem Smlouva používaným ve VOP se rozumí tato Smlouva.
Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny ve VOP s následujícími odchylkami, které mají před
ujednáním obsaženým ve VOP přednost:

2.2
2.3

i. Zpětný odběr a odvoz odpadních elektrozařízení
Zpětný odběr a odvoz odpadních elektrozařízení se bude mimo jiné řídit metodickým pokynem č. 1,
který je k dispozici na internetové stránce www.asekol.cz a je zároveň přílohou č. 4 této Smlouvy.
ii. Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dva (2) roky ode dne uzavření Smlouvy. Pokud žádná ze
smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně nejpozději jeden (1) kalendářní měsíc před uplynutím
doby trvání Smlouvy písemné oznámení, že trvá na ukončení Smlouvy, platí, že se doba trvání Smlouvy
prodlužuje o další dva roky.
3.

Změna VOP a dalších příloh

3.1

ASEKOL je oprávněn v přiměřeném rozsahu VOP (včetně jejich příloh), metodický pokyn č. 1 a přílohy
Smlouvy měnit, a to způsobem a za podmínek uvedených ve VOP.

4.

Závěrečná ustanovení

4.1

Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu Smlouvy každá ze Smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.
4.2
Smluvní strany konstatují, že Smlouva ke dni její účinnosti v celém rozsahu ruší a nahrazuje dosavadní
smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (ve znění pozdějších dodatků) uzavřenou mezi
ASEKOLem a Obcí.
4.3
Obec výslovně potvrzuje, že se seznámila s VOP a Sazebníkem odměn, které tvoří část obsahu Smlouvy,
jíž jsou přílohou, že jí jsou srozumitelné a bezvýhradně je přijímá. Obec potvrzuje, že se zvláště dobře
seznámila s ujednáními VOP v čl. IV. (povinnosti Obce), čl. V (stanovení výše odměny), čl. VI (povinnost
součinnosti při kontrole), čl. VI odst. 5 (smluvní pokuty), čl. VII. (ochrana osobních údajů), čl. VIII (doba
trvání a možnosti ukončení Smlouvy), čl. X (změna VOP) a výslovně tato ustanovení přijímá.
4.4
Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah a právní poměry ze Smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem a zákonem o odpadech.
4.5
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
4.6
Uzavření Smlouvy schválila rada/zastupitelstvo Obce usnesením č. -______/______ na svém zasedání
konaném dne ______.
4.7
Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit (s výjimkami výslovně uvedenými) pouze písemnou formou s
tím, že písemné dodatky budou mít podpisy na jedné listině; písemná forma se vyžaduje i pro právní úkony
směřující k vzdání se požadavku na písemnou formu.
4.8
Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou
plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
4.9
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což
stvrzují svými podpisy.
4.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.

1
2
3
4

–
–
–
–

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.8.2021
Seznam míst zpětného odběru (vč. náhradního místa zpětného odběru)
Seznam značek určených ke zpětnému odběru
Metodický pokyn č. 1
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V Praze dne __________

V Hostouni dne __________

za ASEKOL
Ing. Michal Šnírer, manažer regionálních zástupců

za Obec
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Příloha č. 2
IDENTIFIKACE MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU
UMÍSTĚNÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU
Název

Hostouň - Kladenská

Ulice, č.p. / č.or.

Kladenská 119

Obec, PSČ

Hostouň, 273 53

OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV

Obec Hostouň

IČO / DIČ

00234397 / CZ00234397

Sídlo

Kladenská 119

Obec, PSČ

Hostouň, 273 53

PROVOZOVATEL MZO

Ulice, č.p. / č.or.

Kontaktní
Jméno a příjmení
osoba
provozovatele
Titul, funkce
místa zpětného
Telefon/mobil
odběru
E-mail

osoba objednávající odvoz

kontakt na sběrné místo

Ing. Šárka Hůlová

Martin Kučera

Kontakt pro smlouvy

Kontakt pro objednávky

312 665 367

775 927 232

ou@hostounuprahy.cz

ou@hostounuprahy.cz

Zpevněná plocha pro uložení odpadních elektrozařízení a sběrných nádob

ANO

PROVOZNÍ DOBA MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU
Pondělí

08:30 - 12:00 13:00 - 17:00

Čtvrtek

zavřeno

Úterý

zavřeno

Pátek

zavřeno

Středa

08:30 - 12:00 13:00 - 17:00

Sobota/Neděle

zavřeno

Jedná se o veřejné místo zpětného odběru (přístupné celoročně
bez omezení každému konečnému uživateli v určenou provozní ANO
dobu):
*Vyberte vždy jednu možnost
Specifikace náhradního sběrného dvora dle §17 odst. 5 zákona je uvedena na www.asekol.cz
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Příloha č. 3
VÝROBCI (ZNAČKY), POVOLENÉ KE ZPĚTNÉMU ODBĚRU ODPADNÍHO ELEKTROZAŘÍZENÍ PRO KOLEKTIVNÍ SYSTÉM
1.

Zařízení uvedená na trh před 13. 8. 2005 (neoznačená symbolem přeškrtnuté popelnice) - všechna EEZ skupin 1, 2,
3, 4 (vyjma solárních panelů), 5 a 6 bez ohledu na výrobce (značku)

2.

Zařízení uvedená na trh po 13. 8. 2005 (označená symbolem přeškrtnuté popelnice) - všechna EEZ skupin 1, 2, 3, 4
(vyjma solárních panelů), 5 a 6 bez ohledu na výrobce (značku)

V případě, že odpadní elektrozařízení je neidentifikovatelné z hlediska značky, nebo neuvedeným symbolem přeškrtnuté
popelnice, je na něj pohlíženo jako na odpadní elektrozařízení přípustné ke zpětnému odběru pro Kolektivní systém.
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