Smlouva
o zajištění sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu
uzavřená podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění a podle
§ 37k odst. 5 a § 37m zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění
(dále jen „smlouva“)
Smluvní strany:
OFO – recycling s.r.o.
IČ: 268 71 301
DIČ: CZ26871301
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka 11/9, 690 02 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73023
evidenční číslo kolektivního systému: K009/05-ECZ
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu: 1002342631/2700
zastoupená: JUDr. Linda Navrátilová, na základě plné moci
(dále jen „provozovatel kolektivního systému“ nebo „OFO – recycling“)
a
Zpracovatel vyplní název společnosti
IČ: Vyplnit
DIČ: Vyplnit
se sídlem: Zpracovatel vyplní obec, ulici a PSČ sídla
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Vyplnit, oddíl Vyplnit, vložka Vyplnit
bankovní spojení: Vyplnit, číslo účtu: Vyplnit
zastoupená: Zpracovatel vyplní jméno, příjmení a funkci osoby/osob s podpisovým právem
(dále jen „zpracovatel“)

Článek I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Provozovatel kolektivního systému je společnost OFO – recycling s.r.o., která zajišťuje
v souladu s ustanovením § 37h odst. 1, písm. c) a § 37n odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“) společné plnění povinností výrobců pro zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu na území České republiky.
2. Zpracovatel je osobou oprávněnou a způsobilou k provozování zařízení ke sběru, zpracování,
využití a odstranění elektroodpadu s tím, že souhlas k provozování těchto zařízení a s jejich
řádem byl zpracovateli udělen rozhodnutím Krajského úřadu ……………… - odboru životního
prostředí dne ……………., č. j. …………………
3. Zpracovatel prohlašuje, že splňuje veškeré právní, technické a bezpečnostní podmínky a
požadavky stanovené příslušnými předpisy pro provozování zařízení ke sběru, zpracování,
využití a odstranění elektroodpadu.
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Článek II
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Zpracovatel se touto smlouvou zavazuje zajišťovat pro provozovatele kolektivního systému
odběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze skupin elektrozařízení v rozsahu
svého oprávnění dle článku I, bodu 2 této smlouvy, a to v souladu se zákonem o odpadech,
souvisejícími obecně platnými právními předpisy a v souladu s touto smlouvou.
Článek III
PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU
1. Provozovatel kolektivního systému se zavazuje:
a) dodávat zpracovateli zpětně odebrané elektrozařízení a odděleně sebraný elektroodpad do
zařízení ke zpracování v kompletních jednotkách,
b) oznámit každou dodávku zpracovateli nejméně 3 pracovní dny předem,
c) zajistit, aby dodávky do zařízení ke zpracovateli podle této smlouvy byly prováděny
v provozní době, stanovené pro příslušnou provozovnu, a to nejpozději jednu hodinu před
její oficiální zavírací dobou,
d) řešit nesrovnalosti a nedostatky zjištěné zpracovatelem při přejímce dodávek a přijmout
nezbytná opatření k jejich odstranění,
e) zaplatit zpracovateli cenu za služby poskytované v souladu s touto smlouvou, a to ve výši
stanovené v příloze č. 1 a za podmínek stanovených v článku V této smlouvy.
Článek IV
PRÁVA A POVINNOSTI ZPRACOVATELE
1. Zpracovatel se zavazuje:
a) provádět vykládku a převzetí elektrozařízení a elektroodpadu od smluvního přepravce
provozovatele kolektivního systému v areálu zpracovatele,
b) provádět kontrolu obsahu zásilky dle evidenčního listu zásilky,
c) potvrdit evidenční list (2 ks),
d) odeslat potvrzený evidenční list na fax. č.: 519 327 039 nebo e-mail: oforec@oforec.cz ,
e) provádět případné skladování elektrozařízení a elektroodpadu dle kapacitních možností
zpracovatele,
f) provádět třídění podle druhů elektrozařízení a vážení dle jejich skupin,
g) provádět demontáž, úpravu, zpracování, využití, zajištění využití nebo odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu, včetně hrazení všech souvisejících nákladů,
h) vést evidenci odpadů a měsíční hlášení (podrobně vstupy/způsob zpracování/výstupy)
i) zpracovat roční zprávu,
j) provádět všechny další úkony (přímo neuvedené), ale nezbytné k řádné realizaci služeb
poskytovaných dle této smlouvy,
k) zaplatit provozovateli kolektivního systému cenu za vykoupené staré elektrozařízení ve
smyslu přílohy č. 1.
Článek V
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena za služby poskytované zpracovatelem na základě a v souladu s touto smlouvou a cena
za výkup starých elektrozařízení je specifikována v příloze č. 1 této smlouvy.
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2. Cena sjednána podle bodu 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zpracovatele,
které tento vynaložil v souvislosti s plněním všech svých závazků podle této smlouvy.
Sjednaná cena je cenou pevnou, změnu lze provést pouze oboustranným písemným
dodatkem této smlouvy. Cena se sjednává bez DPH.
3. Cena za služby podle bodu 1 tohoto článku je splatná měsíčně, a to na základě sumární
faktury vystavené zpracovatelem/provozovatelem kolektivního systému vždy do 15 dní od
skončení příslušného měsíce. Cena za služby je účtována s DPH podle platných právních
předpisů.
4. Splatnost faktury je minimálně 21 dní ode dne jejího vystavení. Podkladem pro fakturaci jsou
evidenční listy.
Článek VI
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Každá ze smluvních stran má právo tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 2
měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,
v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
3. Při ukončení této smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vzájemné vypořádání svých
závazků podle této smlouvy.
Článek VII
PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
1. Smluvní strany si projevy vůle a informace v souvislosti se smlouvou, včetně odstoupení a
výpovědi, doručují písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud není uvedeno
v následujícím odstavci něco jiného. Je-li třeba smluvní straně doručovat na jinou adresu,
musí to tato smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámit a písemnosti odeslané po
oznámení této nové adresy jí musí druhá smluvní strana doručovat na novou jí oznámenou
adresu. Písemnost odeslána jednou ze smluvních stran druhé smluvní strany doporučenou
poštou na dresu určenou podle tohoto odstavce smlouvy se považuje za doručenou i
v případě, pokud nebude převzata, a to ode dne, kdy pošta uskutečnila neúspěšný pokus o
doručení.
2. V rozsahu, v jakém to umožňují právní předpisy, je každá ze smluvních stran oprávněná
komunikovat s druhou smluvní stranou prostřednictvím elektronických prostředků a taková
komunikace bude v rozsahu povoleném ze zákona rovnocenná podepsané písemné
komunikaci. Identifikační kód obsažen v elektronickém dokumentu postačuje k ověření
identity odesílatele a autenticity dokumentu. Provozovatel kolektivního systému může
oznámením doručeným výrobci umožnit mu plnit informační povinnosti dle smlouvy
prostřednictvím elektronických prostředků i za jiných podmínek, než stanovují právní předpisy.
Článek VIII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen formou písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami.
3. Ve věcech touto smlouvou neupravených se postupuje podle příslušných právních předpisů
platných na území České republiky, zejména zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
zákona o odpadech a dalších souvisejících obecně platných právních předpisů.
4. Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, nemá toto vliv na
platnost ostatních ustanovení smlouvy, pokud z povahy smlouvy, z jejího obsahu nebo
okolností, za níž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu
smlouvy oddělit. 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.
5. Smlouva obsahuje následující přílohy, které jsou její nedělitelnou součástí:
Příloha č. 1 – Ceník zpracování/výkupu.
6. Tato smlouva je sepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží jedno
vyhotovení výrobce a jedno vyhotovení provozovatel kolektivního systému.
7. Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto
prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem pozorně přečetly, souhlasí
s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými
podpisy.

Za OFO – recycling s.r.o.
JUDr. Linda Navrátilová, na základě plné moci
Provozovatel kolektivního systému

V Břeclavi dne

Za Zpracovatel vyplní název společnosti
V Vyplnit dne Vyplnit
Zpracovatel vyplní jméno, příjmení a funkci osoby/osob s podpisovým právem
Zpracovatel
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