DOHODA
O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZEÍ MÍSTA ZPĚTÉHO ODBĚRU
AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ
uzavřená podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění a v souladu s § 31h
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění
Smluvní strany:
.……………………………………………..., IČ ……………….
zapsaná v OR vedeného ………………………………………….
DIČ: ………………………………………………………………
bankovní účet: ……………………………………………………
zastoupená: ……………………………………………………….
dále jen „poskytovatel místa“
na straně jedné
a
……………………………………………..., IČ ……………….
zapsaná v OR vedeného ………………………………………….
DIČ: ………………………………………………………………
bankovní účet: ……………………………………………………
evidenční číslo výrobce v Seznamu výrobců baterií a akumulátorů:
zastoupená: ……………………………………………………….
……………………………………………..., IČ ……………….
zapsaná v OR vedeného ………………………………………….
DIČ: ………………………………………………………………
bankovní účet: ……………………………………………………
evidenční číslo výrobce v Seznamu výrobců baterií a akumulátorů:
zastoupená: ……………………………………………………….
……………………………………………..., IČ ……………….
zapsaná v OR vedeného ………………………………………….
DIČ: ………………………………………………………………
bankovní účet: ……………………………………………………
evidenční číslo výrobce v Seznamu výrobců baterií a akumulátorů:
zastoupená: ……………………………………………………….
dále jen „účastníci solidárního systému“
na straně druhé

I. Preambule
1. Účastníci solidárního systému jsou výrobci ve smyslu ustanovení § 31 písm. i) zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění tj. právnické osoby nebo fyzické osoby
oprávněné k podnikání, které bez ohledu na způsob prodeje uvedli poprvé na trh v
České republice v rámci své obchodní činnosti automobilové baterie nebo
akumulátory, včetně baterií nebo akumulátorů zabudovaných do vozidel. Tito výrobci
mají mimo jiné povinnost zajistit v souladu s §31h zákona o odpadech na vlastní
náklady zpětný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů od konečného
uživatele, kterou se rozhodli řešit v souladu s ustanovením § 31k odst. 1, písm. b)
zákona o odpadech v rámci solidárního systému pro zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování a materiálové využití odpadních baterií a akumulátorů.
2. Poskytovatel místa je provozovatelem zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo
výkupu odpadů ve smyslu ustanovení § 14 zákona o odpadech, blíže specifikovaného v
příloze č. 1 této smlouvy nebo provozovatelem prodejny automobilových baterií nebo
akumulátorů zabudovaných do vozidel.

II. Výklad pojmů
Pro účely této dohody se rozumí:
Automobilovou baterií nebo akumulátorem - baterie nebo akumulátor používané pro
startéry, osvětlení nebo zapalovací systémy motorových vozidel
Místem zpětného odběru - zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
nebo prodejna automobilových baterií nebo akumulátorů zabudovaných do vozidel, kde je na
základě této dohody umožněno zdarma odevzdat ke zpětnému odběru automobilové baterie
nebo akumulátory a splňující technické požadavky na místo zpětného odběru dle prováděcího
předpisu.
Pověřenou osobou – zpracovatel, kterým je osoba oprávněná ke zpracování nebo
materiálovému využití odpadních baterií nebo akumulátorů za použití nejlepších dostupných
technik v souladu s ustanovením § 31j zákona o odpadech a pověřená účastníky solidárního
systému zpracováváním zpětně odebraných automobilových baterií a akumulátorů.

III. Předmět dohody
1. Předmětem této dohody je využití poskytovatelem provozovaného zařízení k využívání,
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ve smyslu ustanovení § 14 zákona o odpadech
nebo prodejny automobilových baterií nebo akumulátorů zabudovaných do vozidel k
vytvoření místa zpětného odběru automobilových baterií nebo akumulátorů a jeho
zapojení do sítě míst zpětného odběru účastníků solidárního systému, za podmínek v této
dohodě dále uvedených.

IV. Práva a povinnosti poskytovatele místa
Poskytovatel místa se touto dohodou zavazuje:
1. Vytvořit místo zpětného odběru automobilových baterií nebo akumulátorů a provozovat
jej v souladu se zákonem o odpadech, jeho prováděcími vyhláškami a touto dohodou.
2. Nejpozději do 30 dnů informovat účastníky solidárního systému písemně nebo
elektronickou poštou o všech změnách týkajících se místa zpětného odběru, jeho vybavení
a o jiných skutečnostech souvisejících s plněním této dohody.
3. Zajistit shromažďovací nádobu nebo nádoby a umístit je na vhodném a přístupném
místě.Automobilové baterie nebo akumulátory zpětně odebírat v neporušeném stavu a tak,
aby při jejich ukládání do shromažďovacích nádob nedošlo k jejich porušení.
4. Označit místo zpětného odběru zřízené podle této dohody viditelně informační tabulí
„Místo zpětného odběru automobilových baterií nebo akumulátorů“ dodanou účastníky
solidárního systému, a to nejpozději do 15 dnů od jejího dodání poskytovateli místa.
5. Předávat všechny zpětně odebrané automobilové baterie nebo akumulátory po dobu trvání
této dohody výhradně pověřeným osobám.
6. Umožnit účastníkům solidárního systému a/nebo jím pověřeným osobám na jejich
předchozí žádost provedení kontroly místa zpětného odběru a jeho provozování v souladu
s touto dohodou a s platnými právními předpisy, kontrolu jeho označení a poskytnout mu
k tomu řádnou a včasnou součinnost.
7. Na vyžádání konečného uživatele vystavit a předat „Potvrzení o převzetí automobilové
baterie nebo akumulátoru“.
8. Vést samostatnou evidenci zpětně odebraných automobilových baterií nebo akumulátorů
na základě této dohody a na vyžádání předávat tyto údaje účastníkům solidárního
systému.

V. Práva a povinnosti účastníků solidárního systému
Účastníci solidárního systému se touto dohodou zavazují:
1. Provést sami nebo prostřednictvím pověřené osoby úvodní proškolení jednoho
pověřeného zástupce poskytovatele místa nebo jím pověřené oprávněné osoby
v záležitostech týkajících se předmětu této dohody.
2. Umožnit poskytovateli místa, telefonicky či e-mailem řešení operativních záležitostí,
popř. otázek smluvních, legislativních a koncepčních.
3. Nakládat se zpětně odebranými automobilovými bateriemi nebo akumulátory v souladu
s platnými právními předpisy.

4. Zapsat poskytovatele místa provozující místo zpětného odběru, do Seznamu míst
zpětného odběru účastníků solidárního systému a zajistit jeho zveřejnění na internetové
stránce www.zpetnyodber.eu.

VI. Odměna
1. Vzhledem k pozitivní ceně použitých automobilových baterií nebo akumulátorů
poskytovatel místa nepožaduje po účastnících solidárního systému za služby poskytované
na základě této dohody odměnu ani jinou úplatu.
2. Úplata hrazená za dodávky použitých automobilových baterií z místa zpětného odběru je
předmětem vzájemného smluvního vztahu poskytovatele místa a pověřené osoby a řídí se
účinnými Všeobecnými podmínkami (cenovými a dodacími podmínkami) vydanými
pověřenou osobou.
3. V případě změny skutečností majících vliv na výši ceny automobilových baterií a
akumulátorů se účastníci zavazují uzavřít dodatek této dohody upravující závazek
účastníků solidárního systému hradit odměnu a úplatu za služby poskytované
poskytovatelem místa.
VII. Doba trvání dohody
1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Každý z účastníků této dohody je oprávněna tuto dohodu i bez uvedení důvodu
vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 3 měsíce s tím, že výpovědní lhůta začíná běžet
od prvního kalendářního dne měsíce následujícího po termínu doručení písemné
výpovědi, pokud není v této dohodě stanoveno jinak.
4. V případě opakovaného nebo zvláště závažného porušení dohodnutých povinností
kteroukoliv ze stran nebo v případě poskytnutí nepravdivých informací je druhá strana
oprávněna tuto dohodu ukončit výpovědí ke konci kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými oběma
smluvními stranami, pokud není v této dohodě stanoveno jinak.
2. Účastníci solidárního systému a poskytovatel místa se zavazují vzájemně spolupracovat
při plnění stanovených legislativních povinností a na vyžádání příslušného orgánu státní
správy si poskytnout veškerou potřebnou součinnost v souladu s platnou právní úpravou
(kontroly míst zpětného odběru prováděné orgány státní správy, roční hlášení o zpětném
odběru apod.).

3. Tato dohoda se řídí obchodním zákoníkem a ostatními právními předpisy platnými na
území České republiky.
4. Tato dohoda je sepsána ve … vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží … vyhotovení
poskytovatel místa a 1 vyhotovení každý účastník solidárního systému.

IX. Komunikace
Strany budou využívat při vzájemné komunikaci kromě písemné komunikace následujících
kontaktů:

Jméno

Telefon

E – mail

Zástupce účastníků solidárního
systému
Zástupce poskytovatele místa
Zástupce pověřené osoby

V …………………. dne ...........................

…………………………………….
poskytovatel místa

Příloha č. 1 - Specifikace místa zpětného odběru

…………………………………..
účastníci solidárního systému

