Smlouva o zajištění společného plnění
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle § 37h odst. 1,
písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,
(dále jen „smlouva“)
č. xxxx/YYYY/KL

Smluvní strany:
OFO – recycling s.r.o.
Identifikační číslo: 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: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2500597180/2010
zastoupená: Dobroslava Nahodilová, na základě plné moci
(dále jen „provozovatel kolektivního systému“ nebo „OFO – recycling“)
a
Výrobce vyplní název společnosti
Identifikační číslo: Vyplnit
DIČ: Vyplnit
se sídlem: Výrobce vyplní obec, ulici a PSČ sídla
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Vyplnit, oddíl Vyplnit, vložka Vyplnit
bankovní spojení: Vyplnit, číslo účtu: Vyplnit
zastoupená: Výrobce vyplní jméno, příjmení a funkci osoby/osob s podpisovým právem
(dále jen „výrobce“)

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 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. Výrobce je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která splňuje podmínky
uvedené v § 37g písm. e) zákona o odpadech.
3. Výrobce se podpisem této smlouvy stává účastníkem kolektivního plnění provozovaného
kolektivním systémem OFO – recycling.
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Článek II
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Výrobce touto smlouvou přenáší na provozovatele kolektivního systému plnění povinností
podle části čtvrté, hlavy II, dílu 8 zákona o odpadech, s výjimkou povinností, které je povinen
plnit samostatně. Provozovatel touto smlouvou tyto zákonné povinnosti výrobce přejímá tak,
že v rámci jím provozovaného kolektivního systému zajistí za dále uvedených podmínek pro
výrobce organizačně a technicky splnění těchto povinností v souladu se zákonem o odpadech
a souvisejícími právními předpisy.
2. Přenesení povinností výrobce dle bodu 1, článku II se týká pouze skupin elektrozařízení
uvedených v příloze č. 2 k této smlouvě.
Článek III
PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU
1. Provozovatel kolektivního systému je povinen zajistit, aby provozem kolektivního systému byly
splněny všechny povinnosti výrobce elektrozařízení dle části čtvrté, hlavy II, dílu 8 zákona o
odpadech s výjimkou povinností, které plní výrobce samostatně (§ 37j, § 37k odst. 2 zákona o
odpadech).
2. Provozovatel kolektivního systému pro výrobce zajistí zejména:
a) zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadů prostřednictvím sítě míst
zpětného odběru na území celé České republiky,
b) přepravu elektrozařízení a elektroodpadů z míst zpětného odběru a odděleného sběru do
místa zpracování,
c) využití a zpracování elektrozařízení a elektroodpadů u oprávněné osoby,
d) financování nakládání s použitými elektrozařízeními pocházejícími z domácnosti podle
§ 37n a s elektroodpady nepocházejícími z domácnosti podle § 37o zákona o odpadech,
e) vedení průkazné evidence zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných
elektroodpadů,
f) dostatečné informování spotřebitelů, distributorů a posledních prodejců,
g) zpracování a podání roční zprávy dle § 37h odst. 2 zákona o odpadech.
3. Provozovatel kolektivního systému je povinen podat za výrobce návrh na zápis do Seznamu
výrobců elektrozařízení dle §37i zákona o odpadech nejpozději do 30ti dnů od podpisu této
smlouvy, neručí však za případné sankce, které z tohoto mohou pro výrobce vyplynout.
V případě, kdy výrobce je již zapsán v Seznamu výrobců elektrozařízení, je provozovatel
kolektivního systému povinen neprodleně zajistit změnu zápisu údajů v Seznamu výrobců
elektrozařízení na základě písemného oznámení výrobce. Pokud tak stanoví zákon o
odpadech, je provozovatel kolektivního systému povinen vložit do Seznamu dálkovým
přístupem údaje o výrobci, případně pověřeném zástupci, vyžadované zákonem.
4. Provozovatel kolektivního systému se zavazuje vytvořit výrobci rovné podmínky pro jeho
zapojení a působení v kolektivním systému, a to zejména tím, že zajistí, aby smluvní vztahy
všech účastníků kolektivního systému byly založeny a realizovány na stejných principech a
zásadách.
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5. Provozovatel kolektivního systému je povinen zajistit pro všechny poslední prodejce, kteří
prokazatelně prodávají elektrozařízení výrobce, dostatečné podmínky pro plnění jejich
povinností dle § 37k odst. 4 zákona o odpadech. Na základě oboustranné dohody mezi
posledním prodejcem a provozovatelem kolektivního systému může být místo zpětného
odběru zřízeno přímo v provozovně posledního prodejce, existují-li pro to dostatečné
podmínky.
6. Provozovatel kolektivního systému zajistí zpracování a trvalé zveřejňování informací dle zákona
pro distributory, poslední prodejce, spotřebitele a zpracovatele elektroodpadu na svých
webových stránkách www.oforec.cz.
7. Provozovatel kolektivního systému vydá výrobci osvědčení týkající se jeho zapojení do
kolektivního systému a současně ho uveřejní v databázi výrobců zapojených do kolektivního
systému, případně v dalších prezentačních a propagačních materiálech provozovatele
kolektivního systému. Provozovatel kolektivního systému se zavazuje, že jméno výrobce
nebude uvádět takovým způsobem nebo za takových okolností, které by poškozovaly dobré
jméno nebo oprávněné zájmy výrobce.
8. Provozovatel kolektivního systému bude poskytovat výrobci v přiměřeném rozsahu bezplatně
odborné poradenství ve všech záležitostech souvisejících s environmentálně nezávadným
nakládáním s elektrozařízeními.
9. Provozovatel kolektivního systému se zavazuje poskytovat výrobci aktuální informace o
změnách v legislativě, vztahujících se k problematice zpětného odběru, odděleného sběru,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.
10. Provozovatel kolektivního systému je povinen každoročně zveřejňovat roční zprávu dle § 37h
odst. 2 zákona o odpadech.
11. Provozovatel kolektivního systému není povinen plnit povinnosti dle této smlouvy v případě, že
výrobce si neplní své finanční závazky podle této smlouvy, a to ani na základě písemného
upozornění provozovatele kolektivního systému a v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu za
tímto účelem provozovatel kolektivního systému poskytne.
12. Provozovatel kolektivního systému má právo:
a) získávat od výrobce včas a úplně všechny informace specifikované v této smlouvě,
b) fakturovat ve lhůtách a ve výši specifikovaných v této smlouvě smluvní platby, úroky a
eventuální smluvní pokuty,
c) používat logo výrobce po dobu platnosti této smlouvy, avšak pouze za účelem informování
třetích osob o zapojení výrobce do kolektivního systému,
d) pověřit výkonem některých činností dle této smlouvy třetí osoby, které je povinen zavázat
stejně jako je zavázán sám,
e) použít pro účely evidence a prezentace kolektivního systému informace poskytnuté mu dle
bodu 1, článku IV, a to v souhrnné podobě, která neumožňuje zpětně určit údaje za
jednoho výrobce.
Článek IV
PRÁVA A POVINNOSTI VÝROBCE
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1. Výrobce se zavazuje poskytovat provozovateli kolektivního systému měsíčně ve formě
elektronického výkazu pravdivé a úplné informace o množství (hmotnost a počet kusů)
jednotlivých typů elektrozařízení, které:
a) dovezl do ČR nebo vyrobil na území ČR,
b) uvedl na trh v ČR (včetně prodeje elektrozařízení vyrobených jinými dodavateli pod vlastní
značkou výrobce),
c) vyvezl mimo území ČR.
2. Výrobce odpovídá za správnost, úplnost a pravdivost poskytovaných informací. Řádně
vyplněný výkaz zašle výrobce provozovateli kolektivního systému nejpozději do
20. kalendářního dne po skončení období dle bodu 1 tohoto článku.
3. Zjistí-li výrobce dodatečně, že informace poskytnuté dle bodu 1 tohoto článku neodpovídají
skutečnosti nebo jsou nepřesné či neúplné, neprodleně zjedná nápravu zasláním opravného
výkazu.
4. Výrobce se zavazuje v případě požadavku provozovatele kolektivního systému umožnit mu
kontrolu správnosti a úplnosti poskytnutých informací dle bodu 1 tohoto článku o množství a
hmotnosti elektrozařízení. Za tímto účelem poskytne výrobce provozovateli kolektivního
systému veškerou součinnost.
5. Výrobce se zavazuje udělit provozovateli kolektivního systému pro potřeby podání návrhu na
zápis výrobce do Seznamu výrobců elektrozařízení písemné zmocnění a předložit mu další
doklady, jejichž seznam a vzory jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 této smlouvy nebo které
vyžaduje zákon, a to vše do 14ti dnů od podpisu této smlouvy. Změnu zapsaných údajů je
výrobce povinen oznámit bezodkladně provozovateli kolektivního systému. 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 těm, která jsou uvedena v příloze č. 2 této smlouvy, je povinen se jako výrobce zapsat do
Seznamu výrobců elektrozařízení pro tyto jiné skupiny elektrozařízení sám, a to samostatně
pro každou skupinu nebo podskupinu těchto jiných elektrozařízení.
6. Výrobce se zavazuje provozovateli kolektivního systému předat nejpozději při podpisu této
smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálně platného výpisu z obchodního rejstříku
nebo podnikatelského oprávnění.
7. Výrobce se zavazuje poskytnout provozovateli kolektivního systému součinnost potřebnou pro
plnění dle této smlouvy.
8. Výrobce se zavazuje hradit řádně a včas příspěvek (odměnu) za služby poskytnuté mu
provozovatelem kolektivního systému podle této smlouvy, v souladu s článkem V této
smlouvy.
9. Výrobce se zavazuje poskytnout provozovateli kolektivního systému veškeré informace, které
jsou nutné pro zpracování a využívání zpětně odebraného elektrozařízení a odděleně
sebraného elektroodpadu, především údaje o materiálovém složení elektrozařízení a o obsahu
v něm obsažených nebezpečných látek, o způsobu demontáže elektrozařízení a o možnostech
opětovného použití elektrozařízení a materiálového využití elektroodpadu, případně způsobu
jejich odstranění.
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10. Výrobce se zavazuje zapojit se aktivně do informačního systému pro spotřebitele
provozovaného v rámci kolektivního systému, a to zejména tím, že v průvodní dokumentaci
k elektrozařízení dodávanému na trh v ČR nebo jiným vhodným způsobem bude informovat
spotřebitele o svém zapojení v kolektivním systému, o místech zpětného odběru
elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu, jakož i o úloze spotřebitele opětovného
použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu, a to především
odkazem na webové stránky provozovatele kolektivního systému, případně jiným vhodným
způsobem.
11. Výrobce se zavazuje samostatně plnit povinnosti týkající se elektrozařízení, které nejsou
součástí této smlouvy (§ 37j, § 37k odst. 2 zákona o odpadech).
12. Výrobce má právo:
a) využívat v souladu s předmětem plnění této smlouvy logo kolektivního systému,
b) získat potvrzení o zapojení, případně trvání tohoto zapojení do kolektivního systému
OFO – recycling,
c) podávat návrhy na úpravu provozu kolektivního systému, které povedou k větší efektivitě
provozu kolektivního systému.
Článek V
VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Příspěvek je finanční částka určená k úhradě veškerých nákladů a výdajů provozovatele
kolektivního systému spojených s poskytováním služeb dle této smlouvy.
2. Sazebník příspěvků je zveřejněn na webové stránce www.oforec.cz a provozovatel
kolektivního systému jej vydává zpravidla na období kalendářního roku. Sazebník příspěvků
obsahuje jednotkové nebo váhové sazby příspěvků zvlášť pro každou skupinu a podskupinu
příslušných elektrozařízení.
3. Provozovatel kolektivního systému je povinen minimálně jednou ročně vyhodnotit a posoudit
výši příspěvků pro každou skupinu a podskupinu příslušných elektrozařízení, a to zejména
vzhledem k nákladům vznikajícím provozováním kolektivního systému a vzhledem k počtu
elektrozařízení uváděných na trh.
4. Provozovatel kolektivního systému je povinen oznamovat výrobci změny týkající se sazeb
příspěvků. Smluvní strany shodně konstatují, že z povahy této smlouvy plyne rozumná
potřeba upravit výši příspěvku v budoucnu (§ 1752 odst. 1 občanského zákoníku), zejména
s ohledem na vývoj trhu s druhotnými surovinami, na vývoj zajišťování plnění povinností
k elektrozařízení a elektroodpadu a na legislativní změny. Kromě písemné dohody stran může
dojít ke změně příspěvku i takto:
i.

Provozovatel kolektivního systému zašle výrobci písemně (či elektronickou poštou)
oznámení o změně výše či způsobu výpočtu příspěvku. Tímto oznámením dojde ke změně
v souladu s obsahem oznámení s účinností ke dni uvedenému v oznámení (které musí
vždy připadnout na první den kalendářního měsíce). Oznámení je učiněno v den jeho
umístění na internetové stránky provozovatele kolektivního systému; výrobce je povinen
se s oznámením seznámit, avšak pouze za podmínky, že provozovatel splnil svoji
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ii.

iii.
iv.

povinnost podle věty prvé; povinnost podle věty prvé musí být splněna nejpozději
současně s učiněním oznámení na internetových stránkách.
V případě obdržení oznámení od provozovatele kolektivního systému o změně je výrobce
oprávněn smlouvu písemně vypovědět a tím změnu odmítnout; vypovězení smlouvy
představuje stranami smlouvy dohodnutý výlučný nástroj pro vyjádření nesouhlasu
s návrhem změny výše či způsobu výpočtu příspěvku. Právo vypovědět může výrobce
využít pouze do jednoho měsíce od obdržení tohoto oznámení. Právo vypovědět smlouvu
výrobci nevzniká, pokud změna spočívá pouze ve snížení příspěvku nebo pokud změna
nezpůsobila výrobci újmu na jeho právech a nevedla ke zvýšení příspěvku.
Výpovědní doba činí dva měsíce.
Svojí nečinností, tj. tím, že výrobce po obdržení oznámení od provozovatele o změně
nevypoví smlouvu, výrobce vyjadřuje svůj souhlas s návrhem změny a akceptuje návrh na
změnu příspěvku. To platí i v případě, že výrobce učiní vůči provozovateli kolektivního
systému jiné právní jednání, představující akceptaci návrhu na změnu příspěvku.

5. Příspěvek podle bodu 1 tohoto článku je splatný měsíčně, a to na základě faktury vystavené
provozovatelem kolektivního systému s 30ti denní splatností ode dne jejího vystavení.
Provozovatel kolektivního systému je oprávněn vystavit fakturu kdykoli po obdržení všech
podkladů pro fakturaci. Příspěvek je účtován s DPH podle platných právních předpisů.
Podkladem pro fakturaci je výkaz výrobce o počtu kusů/množství elektrozařízení uvedeného
na trh v příslušném vykazovaném období podle bodu 1 článku IV smlouvy. Byl-li výkaz
doručen provozovateli kolektivního systému opožděně, lze zkrátit splatnost vystavené faktury
o dobu, o kterou byl tento výkaz opožděně doručen.
6. V případě, že se výrobce dostane do prodlení se zaplacením platby podle bodu 5 tohoto
článku, je povinen zaplatit provozovateli kolektivního systému úroky z prodlení ve výši 0,05%
z dlužné částky denně. Tímto ustanovením není dotčeno právo provozovatele kolektivního
systému na smluvní pokutu, náhradu škody nebo ukončení smlouvy v případech sjednaných
touto smlouvou nebo stanovených zákonem.
7. Veškeré finanční závazky podle této smlouvy hradí výrobce provozovateli kolektivního systému
bezhotovostní platbou na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
Článek VI
MLČENLIVOST A OCHRANA INFORMACÍ
1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, které jim
byly poskytnuty nebo které získaly při své činnosti podle této smlouvy a chránit důvěrnost
informací druhé strany před jejich neoprávněným použitím třetími stranami. Tím není dotčeno
oprávnění smluvních stran sdělovat tyto údaje svým advokátům, daňovým poradcům,
auditorům nebo jiným osobám vázáným na základě zvláštního právního předpisu povinností
mlčenlivosti; tyto osoby musí být na důvěrnost údajů upozorněny.
2. Důvěrné nakládání s informacemi nevylučuje zveřejňování souhrnných anonymizovaných
informací o množství elektrozařízení uvedených do oběhu od všech výrobců dohromady, které
neumožňuje zpětně určit údaje jednotlivého výrobce.
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3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se dále nepovažuje poskytování údajů Ministerstvu
životního prostředí ČR, zpracovatelům, případné jiným osobám, a to způsobem a za podmínek
sjednaných ve smlouvě, stanovených v zákoně o odpadech nebo jeho prováděcích předpisů.
Článek VII
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Každá ze smluvních stran má právo tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 3
měsíce a začíná prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po kalendářním čtvrtletí,
v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
3. Provozovatel kolektivního systému je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících
případech:
a) pokud je výrobce v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 2 měsíce, tím není dotčen
nárok provozovatele kolektivního systému na jeho práva, jež mu vznikla do dne zániku
této smlouvy,
b) pokud je výrobce v prodlení s plněním jakékoliv ze svých povinností dle článku IV této
smlouvy po dobu delší než 1 měsíc,
c) pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku výrobce, nebo bude insolvenční návrh vůči
výrobci zamítnut pro nedostatek majetku,
d) pokud výrobce neposkytuje provozovateli kolektivního systému přes jeho písemné
upozornění součinnost, kterou provozovatel kolektivního systému potřebuje k plnění svých
povinností podle této smlouvy.
4. Výrobce je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
a) pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku provozovatele kolektivního systému, nebo bude
insolvenční návrh vůči provozovateli kolektivního systému zamítnut pro nedostatek
majetku,
b) pokud nastala jiná závažná skutečnost prokazatelně odůvodňující závěr, že provozovatel
kolektivního systému není nadále schopen plnit povinnosti výrobce, které převzal na
základě této smlouvy, zejména pokud mu bylo ze strany Ministerstva životního prostředí
ČR odebráno evidenční číslo provozovatele kolektivního systému.
5. Odstoupení od této 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.
6. Při ukončení této smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vzájemné vypořádání svých
závazků podle této smlouvy.
Článek VIII
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,

Strana 7 z 9

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 adresu 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 IX
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem ……………….. Nesplní-li výrobce svou povinnost podle bodu 5 článku IV této smlouvy ve
stanovené lhůtě nebo nebyl-li výrobce zapsán do Seznamu výrobců elektrozařízení, je
kterákoliv strana smlouvy oprávněna od smlouvy odstoupit.
2. Bude-li tato smlouva smluvními stranami vzájemně nepřítomnými uzavírána na základě zaslání
nabídky jedné smluvní strany a její akceptace druhou smluvní stranou, pak akceptace nabídky
druhou smluvní stranou s dodatkem nebo odchylkou, ačkoliv podstatně nemění podmínky
nabídky, není přijetím nabídky, nýbrž se považuje za novou nabídku. Akceptací nabídky není
ani odpověď, která vymezuje obsah navržené cílové smlouvy jinými slovy. Také taková
odpověď se považuje za novou nabídku.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen formou písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami; písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující k vzdání se
požadavku písemné formy. V případě dvoustranného právního jednání musí být podpisy obou
smluvních stran uvedeny na jedné listině.
4. Ve věcech touto smlouvou neupravených se postupuje podle příslušných právních předpisů
platných na území České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a
dalších souvisejících obecně platných právních předpisů.
5. 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.
6. V případě, že dojde ke změně právní úpravy, zejména zákona o odpadech a jeho provádějících
předpisů a tato změna si vyžádá změnu této smlouvy, smluvní strany se zavazují uvést
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smlouvu do souladu s novou právní úpravou, a to nejpozději do jednoho měsíce od nabytí
účinnosti změny.
7. Smlouva obsahuje následující přílohy, které jsou její nedělitelnou součástí:
Příloha č. 1 – Plná moc
Příloha č. 2 – Souhlas výrobce
8. Tato smlouva je sepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží jedno
vyhotovení výrobce a jedno vyhotovení provozovatel kolektivního systému.
9. Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto
prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
10. 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. Výrobce zvláště podpisem smlouvy potvrzuje, že porozuměl celému jejímu obsahu a
seznámil se s jejími jednotlivými ustanoveními, včetně ustanovení upravujících možnost změny
příspěvku.

Za OFO – recycling s.r.o.
Dobroslava Nahodilová, na základě plné moci
Provozovatel kolektivního systému

V Břeclavi dne

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