Smlouva č. «CisloSmlouvy»

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ
(část prvá)
Smluvní strany:
1. EKO-KOM, a. s.
IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701
se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4763,
zastoupená Mgr. Martinem Fojtíkem, ředitelem klientského oddělení, na základě plné moci ze dne
9. listopadu 2020, jejíž kopie tvoří přílohu č. 1 smlouvy o sdruženém plnění,
bankovní spojení: ING Bank N. V., organizační složka, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5,
č. účtu: 1000366402/3500
IBAN: CZ10 3500 0000 0010 0036 6402
BIC (SWIFT): INGBCZPP
adresa elektronické pošty: info@ekokom.cz
(dále jen „dodavatel“) na straně jedné

………………………………….
IČO: ……….., DIČ: ………….
se sídlem (místem podnikání) …………………….,
korespondenční adresa …………………….,
zapsaná v obchodním (živnostenském) rejstříku u …………………….,
bankovní spojení: ……………………., č. účtu: …………………….
zastoupená ………..,
(dále jen „objednatel“) na straně druhé

VZ
O

2.

R

a

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech
v souladu s § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obalech“), a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o sdruženém plnění, jejíž text je spolu s přílohami
připojen níže; obě části smlouvy a přílohy obou částí spolu tvoří nedílný celek. Tento celek představuje jednotné
podmínky ve smyslu § 21 odst. 1 písm. a) zákona o obalech.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření, vztahuje se však i na veškeré obaly a balené výrobky, které
objednatel uvedl na trh či do oběhu od prvého dne kalendářního čtvrtletí, v němž byla smlouva uzavřena, a na práva
a povinnosti a úkony smluvních stran, které vznikly (nastaly) po tomto datu.
Výše první zálohové platby na Odměnu (čl. VII odst. 8, 10) je určena dohodou obou stran na ………,- Kč
+ DPH v zákonné výši. Zálohovou fakturu na tuto platbu vystaví dodavatel do patnácti (15) kalendářních dnů ode
dne uzavření této smlouvy. Splatnost této první zálohové platby na Odměnu je patnáct (15) kalendářních dnů ode dne
jejího vystavení. Dodavatel zašle objednateli daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy platbu obdržel.
Objednatel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (obou jejích částí i jejích příloh)
a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti
dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany dodavatele. Objednatel neshledal, že by některé
ustanovení bylo pro objednatele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem ani zásadě poctivého
obchodního styku. Pro vyloučení pochybností objednatel potvrzuje, že se zvláště dobře seznámil s ujednáními této
smlouvy v článku IV, zejména odst. 6 a 10 (způsob vykazování údajů o obalech uváděných na trh a do oběhu,

Smlouva o sdruženém plnění 4.0

strana 1 / 2

podávání opravných Výkazů a změny způsobu vykazování, včetně povinnosti strpět audit plnění povinností podle
smlouvy), v článku V odst. 5 a 6 (vyloučení § 1765 a § 1766 – změna okolností, prodloužení promlčecí lhůty na čtyři
roky), v článku VI odst. 3 (změna výše Poplatku), v článku X (změna výše Odměny), v článku XVIII (audit plnění
povinností objednatele), ustanoveními článku XIX odst. 8 (vyloučení možnosti oprav Výkazů po zániku smlouvy),
článku XX, zejména odst. 6 (smluvní pokuta, paušální vyrovnání), a s obsahem přílohy č. 3 (struktura Odměn) k této
smlouvě. Dále objednatel prohlašuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů subjektu údajů1, jejichž
aktuální znění je k dispozici na webových stránkách dodavatele: www.ekokom.cz/cz/gdpr.

V ……………………… dne ………………..

………………………………….
EKO-KOM, a. s.
jako dodavatel

……………………………………….…….
[BUDE DOPLNĚNO]
jako objednatel

VZ
O

R

V Praze dne ................................

1

Fyzické osoby/osoby samostatně výdělčně činné
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Smlouva o sdruženém plnění
(část druhá)
ČÁST I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
I.
Úvodní ustanovení
1.
2.

3.
4.

5.

R

6.

Tato smlouva představuje jednotné podmínky pro poskytování sdruženého plnění ve smyslu § 21 odst. 1 písm. a) zákona
č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obalech“).
Dodavatel je akciovou společností, které bylo Ministerstvem životního prostředí dne 28. 3. 2002 vydáno rozhodnutí o autorizaci
č. j. OODP/9246/1440/3/02, podle § 17 zákona o obalech; platnost tohoto rozhodnutí byla opakovaně prodloužena. Na základě této
skutečnosti je dodavatel, v rámci jím provozovaného systému EKO-KOM, oprávněn zajišťovat sdružené plnění povinnosti
zpětného odběru a využití odpadu z obalů a k tomuto účelu uzavírat smlouvy o sdruženém plnění.
Dodavatel je oprávněn zajišťovat sdružené plnění pro prodejní, skupinové a přepravní obaly a pro všechny druhy obalů.
Objednatel uzavřením smlouvy o sdruženém plnění prohlašuje, že je osobou, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly ve smyslu
zákona o obalech. V důsledku toho má povinnost zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadu z těchto obalů a povinnost zajistit,
aby odpady z obalů jím uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v rozsahu stanoveném zákonem o obalech.
Objednatel a dodavatel uzavírají tuto smlouvu o sdruženém plnění s cílem zajistit plnění povinností zpětného odběru a využití
odpadu z obalů, které má podle zákona o obalech objednatel, prostřednictvím činnosti dodavatele a jeho smluvních partnerů.
Dodavatel zajišťuje sdružené plnění ve spolupráci s obcemi na území České republiky i dalšími osobami, které provádějí nebo
zajišťují zpětný odběr a využití odpadů z obalů, v rámci jím provozovaného systému, kterého se dále účastní osoby povinné
zajišťovat zpětný odběr a využití obalů a odpadu z obalů jakožto smluvní partneři dodavatele (dále jen „Systém sdruženého plnění
EKO-KOM“).
II.
Předmět smlouvy

O

Dodavatel se zavazuje zajistit pro objednatele plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů a objednatel se zavazuje
zaplatit mu za to odměnu.

VZ

ČÁST II
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

III.
Práva a povinnosti dodavatele

1.

Dodavatel je povinen:
a) zajistit pro objednatele prostřednictvím Systému sdruženého plnění EKO-KOM plnění povinností zpětného odběru a využití
odpadu z obalů;
b) zaslat objednateli osvědčení o zapojení do Systému sdruženého plnění EKO-KOM (pokud tak již neučinil dříve na základě
jiné smlouvy o sdruženém plnění uzavřené mezi dodavatelem a objednatelem), a to do čtrnácti (14) dnů poté, co budou
objednatelem zaplaceny záloha na Odměnu na první čtvrtletí účinnosti smlouvy a Poplatek (dle části III této smlouvy).
Osvědčení slouží k prokázání skutečností, že mezi stranami smlouvy došlo k uzavření smlouvy o sdruženém plnění a že na
základě zaplacení první zálohy na Odměnu a Poplatku došlo k zapojení objednatele do Systému sdruženého plnění
EKO-KOM, vůči třetím stranám;
c) po skončení kalendářního roku se dodavatel zavazuje vydat objednateli osvědčení o plnění objednatelových povinností dle
článku I odst. 4 této smlouvy za příslušné období předcházejícího roku, a to za podmínky splnění všech povinností
objednatele vůči dodavateli, zejména řádné předání všech výkazů podle čl. IV a zaplacení Odměny a Poplatku a záloh na
Odměnu. Toto osvědčení je dodavatel povinen objednateli zaslat do třiceti (30) dnů po uplynutí lhůty pro podání opravného
Výkazu podle čl. IV odst. 4 za poslední čtvrtletí předcházejícího roku. V tomto osvědčení dodavatel uvede, po jaké období byl
objednatel v předcházejícím roce zapojen do Systému sdruženého plnění EKO-KOM a u jakého množství odpadu z obalů byla
pro objednatele na základě jím zaplacené odměny zajištěna povinnost zpětného odběru a povinnost využití. V případě, že
dojde k ukončení smlouvy před koncem kalendářního roku, za který se osvědčení vydává, dodavatel poskytne objednateli
osvědčení pouze na základě jeho písemné žádosti;
d) uveřejnit objednatele v databázi svých klientů, která je veřejně přístupná prostřednictvím Internetu na internetových stránkách
dodavatele (současná adresa těchto stránek je www.ekokom.cz);
e) poskytnout objednateli na jeho žádost poradenskou činnost v oblasti předcházení vzniku odpadu z obalů a způsobu značení
obalů pro účely dalšího nakládání s nimi prostřednictvím seminářů, informativních publikací a ve zvlášť výjimečných
případech i prostřednictvím ad hoc konzultací;
f) poskytnout objednateli právo užívat v souladu s částí IV této smlouvy na jeho výrobcích Značku EKO-KOM a Známku
ZELENÝ BOD, k jejichž užití má práva dodavatel;
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zaplatit evidenční poplatek za osobu objednatele podle § 30 odst. 2 zákona o obalech a plnit evidenční a informační povinnost
vůči Ministerstvu životního prostředí podle § 23 odst. 1 a 2 zákona o obalech.
Dodavatel je povinen zveřejňovat údaje o výsledcích Systému sdruženého plnění EKO-KOM na Internetu. Informace
o uskutečnění změny rozhodnutí o autorizaci dle čl. I odst. 2 zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku.
Při zajišťování zpětného odběru je dodavatel povinen dbát na dostatečnou četnost sběrných míst a jejich dostupnost. Při
zajišťování zpětného odběru nesmí dodavatel po spotřebiteli vyžadovat žádnou platbu za využití této možnosti.
Plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů dodavatel zajišťuje sdruženým způsobem prostřednictvím Systému
sdruženého plnění EKO-KOM souhrnně pro všechny povinné osoby (objednatele), které jsou do tohoto systému zapojeny na
základě smluv o sdruženém plnění. Dosažení míry využití požadované zákonem o obalech a rozhodnutím o autorizaci se dokládá
souhrnně za všechny obaly, ve vztahu k nimž dodavatel převzal povinnosti podle smluv o sdruženém plnění.
Uzavřením této smlouvy dodavatel nepřejímá zvláštní povinnosti objednatele, které objednateli vznikají v důsledku skutečnosti, že
obaly, které uvádí na trh nebo do oběhu, jsou obaly vratnými, zejména zvláštní povinnosti související s vratnými zálohovanými
obaly.
Dodavatel není povinen zajišťovat plnění povinností, vyplývajících ze zvláštního charakteru obalů, plněných nebezpečnými věcmi,
nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými přípravky, které jdou nad rámec zákona o obalech a rozhodnutí o autorizaci podle čl. I
odst. 2 této smlouvy, ani nést náklady na toto zajištění. Uzavřením této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti původce podle
zvláštních právních předpisů.
g)

2.
3.
4.

5.

6.

IV.
Práva a povinnosti objednatele

4.

5.

6.

7.

8.

R

3.

O

2.

Objednatel je povinen zaplatit dodavateli za plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů prostřednictvím Systému
sdruženého plnění EKO-KOM Poplatek a Odměnu dle části III této smlouvy.
Objednatel je povinen řádným a průkazným způsobem vést průběžně pravdivou a úplnou evidenci všech obalů, které uvádí na trh
nebo do oběhu (vč. Exportovaných obalů), v souladu se zákonem o obalech, rozhodnutím o autorizaci dle čl. I odst. 2 a touto
smlouvou. Evidence musí být průkazná zejména ve vazbě na účetnictví objednatele.
Objednatel je povinen dodavateli poskytovat pravdivé a úplné informace o množství všech obalů, které uvedl na trh nebo do oběhu
ve smyslu § 2 písm. d), e) zákona o obalech (vč. Exportovaných obalů) v příslušném kalendářním čtvrtletí, podle jejich druhů
a množství, a to v jednotné formě v elektronické podobě ve formátu určeném dodavatelem anebo v jednotné formě v písemné
podobě vždy do třiceti (30) kalendářních dnů od skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Tyto informace poskytuje vždy
prostřednictvím výkazu o produkci obalů za příslušné kalendářní čtvrtletí (dále jen „Výkaz“), jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této
smlouvy.
Objednatel je v případech, kdy omylem uvede ve Výkazu jiné množství obalů, než které skutečně uvedl na trh nebo do oběhu,
případně které dodal přes hranice (Exportovaných obalů), v příslušném kalendářním čtvrtletí, povinen předat dodavateli opravný
Výkaz za toto čtvrtletí, pro který platí, není-li uvedeno jinak, pravidla pro poskytování Výkazů podle tohoto článku. Tento opravný
Výkaz je povinen předat nejpozději ve lhůtě, v níž je povinen předat Výkaz za bezprostředně následující kalendářní čtvrtletí;
v případě, že se opravný Výkaz předává za čtvrté kalendářní čtvrtletí (měsíce říjen – prosinec), musí být předán již do konce
měsíce února bezprostředně následujícího kalendářního roku. V případě, že z opravného Výkazu vyplyne zvýšení nároku
dodavatele na Odměnu, je objednatel povinen zaplatit dodavateli i úrok z prodlení z tohoto zvýšení ve výši podle čl. X odst. 6 za
období ode dne, kdy měl být nejpozději předán Výkaz za čtvrtletí, za něž je předáván opravný Výkaz, až do dne splatnosti tohoto
peněžitého závazku vyčísleného fakturou (opravného daňového dokladu, resp. daňového vrubopisu) vystavenou dodavatelem,
kterou dodavatel vyúčtoval objednateli toto zvýšení. V případě řádného a včasného podání opravného Výkazu a včasného
a řádného doplacení Odměny a úroku z prodlení zaniká nárok dodavatele na smluvní pokutu podle čl. XX odst. 1 věty druhé; tím
však není dotčen ani omezen nárok dodavatele na náhradu škody, pokud mu vznikla.
Objednatel je oprávněn uplatnit námitku, že uvedl na trh nebo do oběhu menší množství obalů nebo jiné druhy obalů, než jaké
uvedl ve Výkazu (vč. námitky, že dodal přes hranice větší množství obalů), pouze prostřednictvím opravného Výkazu ve lhůtách
výše uvedených. K později uplatněné námitce nelze z důvodu, že na základě Výkazu dodavatel průběžně poskytuje plnění podle
smlouvy, přihlížet, a to ani v případě, že objednatel dodatečně zjistí, že neuváděl na trh nebo do oběhu žádné obaly.
Dodavatel je oprávněn vzor a strukturu Výkazu jednostranně změnit. Tuto změnu je povinen objednateli písemně oznámit. Pokud
změnou Výkazu dochází k rozšíření povinností objednatele, objednatel má právo změnu odmítnout a nesouhlas se změnou uplatnit
výpovědí smlouvy způsobem podle článku X smlouvy; toto právo však objednateli nevzniká, pokud změna vyplývá ze změny
právního předpisu nebo ze závazného rozhodnutí či jiného opatření příslušného správního orgánu. Nevypoví-li objednatel smlouvu
v souladu s předchozí větou, je povinen poskytovat dodavateli informace prostřednictvím nového Výkazu počínaje kalendářním
čtvrtletím, uvedeným ve změně, nejdříve však za kalendářní čtvrtletí, v němž mu byla změna Výkazu oznámena; oznámení je
účinné v den jeho umístění na internetové stránky dodavatele. Dodavatel je rovněž prostřednictvím oznámení na svých
internetových stránkách, o němž je vhodným způsobem povinen informovat objednatele (např. upozorněním na faktuře nebo
oznámením zaslaným elektronickou poštou), oprávněn stanovit zjednodušený způsob vedení evidence a podmínky, za nichž může
být zjednodušená evidence vedena; případné zrušení či omezení vedení zjednodušené evidence je však povinen oznámit
(obdobným způsobem jako při jeho zavedení) nejpozději v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, od něhož
má změna vedení evidence platit.
Objednatel je povinen oznamovat písemně dodavateli změnu svých údajů, které jsou uvedeny v záhlaví (úvodní části) této smlouvy
a rovněž změnu kontaktní osoby, vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od změny údaje. V případě nesplnění této své
povinnosti je povinen uhradit dodavateli veškeré náklady a škody, které mu v důsledku toho vzniknou. Objednatel není oprávněn
dovolávat se vůči dodavateli skutečností, které mu v rozporu s touto smlouvou neoznámil.
Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli veškerou součinnost, kterou může dodavatel potřebovat k plnění svých povinností
podle této smlouvy nebo podle zákona o obalech a kterou lze po objednateli spravedlivě požadovat, zejména mu na požádání

VZ

1.
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9.

10.

poskytnout další potřebné informace, které souvisejí se zajištěním zpětného odběru a využití obalů a odpadů z obalů. V případě
nesplnění této povinnosti je objednatel povinen uhradit dodavateli veškeré náklady a škody, které mu v důsledku toho vzniknou.
Objednatel má právo užívat v souladu s částí IV této smlouvy na svých výrobcích Značku EKO-KOM a Známku ZELENÝ BOD,
k jejichž užití má práva dodavatel, a na základě osvědčení vydaného podle čl. III odst. 1 písm. b) a osvědčení vydaného podle čl.
III odst. 1 písm. c) ve svých propagačních materiálech uveřejňovat informaci o tom, že se účastní Systému sdruženého plnění
EKO-KOM provozovaného dodavatelem, za podmínky trvání smlouvy a jejího řádného plnění objednatelem. Objednatel nesmí
osvědčení vydané na základě čl. III odst. 1 písm. b) a c) žádným způsobem zneužívat; tato jeho povinnost trvá i po zániku této
smlouvy.
Objednatel je povinen strpět provedení auditu dle čl. XVIII a poskytnout auditorovi určenému dodavatelem veškeré údaje
související s obaly uváděnými objednatelem na trh nebo do oběhu a poskytnout tomuto auditorovi potřebnou součinnost.
ČÁST III
POPLATEK A ODMĚNA
V.
Společné ustanovení
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Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů prostřednictvím Systému
sdruženého plnění EKO-KOM Poplatek a Odměnu v souladu s čl. V. až X. této smlouvy. Odměna ani Poplatek nezahrnují daň
z přidané hodnoty, spotřební daně ani jiné obdobné daně vztahující se k poskytování služby spočívající v zajišťování sdruženého
plnění; jestliže dodavateli vznikne povinnost takové daně při poskytnutí předmětných služeb uplatnit (ke dni uzavření smlouvy se
jedná o povinnost platit daň z přidané hodnoty – dále jen „DPH“), zavazuje se objednatel takto placené daně zaplatit dodavateli
nad rámec Odměny a Poplatku podle této smlouvy, a to za stejných podmínek jako Odměnu a Poplatek. Pokud objednateli vznikne
povinnost odvést z Odměny či Poplatku daň v zahraničí, považuje se částka Odměny a Poplatku podle této smlouvy za čistou
částku po zdanění.
Odměna a Poplatek se platí bezhotovostně ve prospěch účtu dodavatele, pokud se v případě konkrétní platby objednatel
s dodavatelem nedohodnou jinak. Odměna i Poplatek jsou splatné v českých korunách. Případné poplatky související s jejich
směnou a převodem na účet dodavatele nese objednatel; pokud takové řešení na základě zvláštních předpisů závazných pro banky
není možné, je objednatel povinen provést úhradu v takové výši, aby postačovala k plné úhradě pohledávky dodavatele i po
případném zatížení platby poplatky za směnu a převod. Zaplacením se rozumí připsání předmětné částky na účet dodavatele.
Po dobu prodlení objednatele se zaplacením Odměny nebo Poplatku není dodavatel v prodlení s plněním.
Vystaví-li dodavatel objednateli potvrzení o splnění dluhu splatného podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad
o splnění dluhu, který je v potvrzení výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že potvrzení o splnění dluhu
splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn i dluh splatný dříve.
Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to
nic na její povinnosti splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí.
Smluvní strany si sjednaly prodloužení promlčecí lhůty pro všechny práva vzniklá smluvním stranám na základě této smlouvy, a to
tak, že promlčecí lhůta každého práva trvá čtyři roky ode dne, kdy mohlo být takové právo uplatněno poprvé.
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VI.
Poplatek
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Objednatel se zavazuje platit dodavateli v každém kalendářním roce trvání této smlouvy Poplatek (dále jen „Poplatek“). Poplatek
zahrnuje roční evidenční poplatek podle § 30 odst. 2 zákona o obalech (dále jen „evidenční poplatek“; ke dni uzavření smlouvy
činí 800,- Kč) a úhradu za administrativní služby podle čl. III související s evidováním klienta v Systému sdruženého plnění EKOKOM pro daný kalendářní rok, včetně administrace objednatele.
Výše Poplatku je určena ve struktuře odměn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 3; k takto určenému
Poplatku se připočte DPH v zákonné výši.
Pro změny Poplatku platí obdobně ustanovení čl. X této smlouvy, přičemž v případě změny musí dodavatel určit, od kterého
kalendářního roku se nová výše Poplatku uplatní; pro daný kalendářní rok lze v jeho průběhu měnit Poplatek pouze z důvodu
změny evidenčního poplatku pro tento rok. Objednatel zároveň prohlašuje, že předem akceptuje všechny ty změny Poplatku, ke
kterým dojde z důvodu změny evidenčního poplatku podle zákona o obalech, realizované právě v rozsahu této změny evidenčního
poplatku; v takovém případě je změna (snížení i zvýšení) automatická, dodavatel ji prostřednictvím struktury odměn pouze
oznamuje a objednateli právo vypovědět smlouvu z důvodu této změny podle článku X smlouvy nevzniká. V případě, že byl
Poplatek pro předmětný kalendářní rok změněn až po uskutečnění služeb, za které je Poplatek placen (odst. 4), opraví dodavatel
základ daně a vystaví pro objednatele opravný daňový doklad (daňový vrubopis nebo daňový dobropis), podle zákona o DPH.
Služby, za které je placen Poplatek, jsou podle zákona o DPH poskytovány v dílčích obdobích. Dílčím obdobím ve vztahu k těmto
službám je období kalendářního roku; pokud smlouva trvala pouze po část kalendářního roku, je dílčím obdobím ta část
kalendářního roku, v níž smlouva trvala (skutečnost, že smlouva trvala pouze po část kalendářního roku, však nemá žádný vliv na
výši Poplatku, s výjimkou podle odstavce 5 nebo 6). Služby, za které je placen Poplatek, se považují z hlediska zákona o DPH za
uskutečněné dnem vystavení faktury (daňového dokladu). Poplatek je splatný na základě faktury (daňového dokladu) vystavené
dodavatelem, a to do patnácti (15) kalendářních dnů od vystavení faktury (daňového dokladu), nejdříve však 15. ledna
kalendářního roku, za který je Poplatek placen. V případě, že smlouva byla uzavřena v průběhu kalendářního roku a objednatel je
v tomto kalendářním roce povinen platit zálohy na Odměnu, je Poplatek na tento rok splatný spolu s první zálohou na Odměnu.
Pokud byl objednatel po určité období kalendářního roku, v němž došlo k uzavření této smlouvy, zapojen v Systému sdruženého
plnění EKO-KOM na základě dříve uzavřené smlouvy o sdruženém plnění, která posléze zanikla, a na základě této dřívější

Smlouva o sdruženém plnění 4.0

strana 3 / 12

6.

7.

O

R

8.

smlouvy zaplatil dodavateli Poplatek na tento rok, výše Poplatku podle odstavce 2 se pro tento rok snižuje o tu část již dříve
zaplaceného Poplatku, která byla určena k úhradě evidenčního poplatku, pokud nebyla objednateli jakkoliv refundována.
V případě, že zákon o obalech zprošťuje dodavatele povinnosti uhradit evidenční poplatek či jeho část za objednatele při splnění
určitých podmínek a objednatel tyto podmínky skutečně splní, snižuje se Poplatek o tento evidenční poplatek či jeho příslušnou
část. Dodavatel je při ukončení smlouvy v průběhu kalendářního roku, jinak po uplynutí kalendářního roku, povinen vyhodnotit,
zda došlo ke splnění podmínek pro snížení Poplatku. Pokud ke splnění podmínek pro snížení Poplatku skutečně došlo, je povinen
vrátit objednateli příslušný rozdíl, a to při ukončení smlouvy ve lhůtě pro vrácení přeplatku na záloze podle čl. VII odst. 8 věty
sedmé, jinak do 30. března následujícího kalendářního roku. Pokud došlo ke splnění podmínek pro snížení Poplatku a dodavatel již
zaplatil evidenční poplatek příslušnému správci daně (poplatku), dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že
nastaly důvody ke snížení Poplatku, požádat příslušného správce daně (poplatku) o vrácení přeplatku na evidenčním poplatku;
v takovém případě dodavatel není povinen zaplatit objednateli částku odpovídající snížení Poplatku dříve než osm (8) pracovních
dní po vrácení přeplatku na evidenčním poplatku od příslušného správce daně (poplatku). Částku odpovídající snížení Poplatku je
dodavatel povinen zaplatit objednateli a vyúčtovat jej tak, že opraví základ DPH a vystaví opravný daňový doklad (daňový
dobropis) podle zákona o DPH. Tím není dotčeno jeho právo započíst tuto částku na splatný Poplatek či na splatnou Odměnu nebo
na jinou splatnou pohledávku dodavatele vůči objednateli.
Objednateli vzniká v příslušném kalendářním roce (a to nejdříve za kalendářní rok 2012) nárok na snížení Poplatku (slevu
z Poplatku) o částku určenou ve struktuře odměn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 3, pokud:
a) objednatel předal dodavateli řádně a včas Výkazy, zpracované v souladu s touto smlouvou, za všechna příslušná Období
daného kalendářního roku;
b) nepodal opravný Výkaz za žádné kalendářní čtvrtletí daného kalendářního roku ani mu nevznikla povinnost podat opravný
Výkaz;
c) splnil řádně a včas všechny své platební povinnosti vůči dodavateli za tento kalendářní rok (zejména povinnost zaplatit řádně
a včas zálohy na Odměnu a Odměnu a Poplatek za plnění poskytovaná v příslušném kalendářním roce);
d) řádně zaslal dodavateli všechny své Výkazy za daný kalendářní rok v elektronické podobě; a zároveň
e) přijímal v elektronické podobě po celý příslušný kalendářní rok všechna upozornění a zprávy dodavatele a přijímal
v elektronické podobě všechny daňové a jiné doklady, vztahující se k plněním poskytovaným v příslušném kalendářním roce.
Pokud objednatel řádně splnil všechny podmínky podle odstavce 7, vzniká mu nárok na slevu z Poplatku. Nestanoví-li struktura
odměn jinak, výše slevy z Poplatku je stanovena paušální částkou (bez DPH). Nárok na slevu z Poplatku objednateli nevzniká,
pokud došlo k zániku (skončení) smlouvy v průběhu kalendářního roku, za který má být sleva poskytnuta. Vznik nároku
objednatele na slevu z Poplatku se posuzuje po předání Výkazu a zaplacení Odměny za poslední kalendářní čtvrtletí každého
kalendářního roku, za který má být sleva poskytnuta, a uplynutí lhůty pro předání opravného Výkazu za toto poslední kalendářní
čtvrtletí. O vypočtenou slevu je snížen Poplatek za následující kalendářní rok; v případě, že Smlouva zanikla (skončila)
k poslednímu dni kalendářního roku, za který je sleva z Poplatku poskytována, o vypočtenou slevu je snížen Poplatek za
kalendářní rok, za který je sleva z Poplatku poskytována; dodavatel vyúčtuje objednateli tuto slevu tak, že opraví základ DPH
uskutečněného dílčího plnění a vystaví pro objednatele opravný daňový doklad (daňový dobropis) podle zákona o DPH.
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VII.
Odměna

Objednatel se dále zavazuje zaplatit dodavateli Odměnu za služby poskytované dodavatelem, spočívající v zajištění povinností
plnění zpětného odběru a využití odpadů z obalů [čl. III. odst. 1 písm. a)] (dále jen „Odměna“).
Služby, za které je placena Odměna, jsou podle zákona o DPH poskytovány v dílčích obdobích. Dílčím obdobím ve vztahu ke
službám, za které je placena Odměna, je období kalendářního čtvrtletí, pokud není v čl. IX stanoveno jinak; pokud smlouva trvala
pouze část kalendářního čtvrtletí, je dílčím obdobím ta část kalendářního čtvrtletí, v níž smlouva trvala. Pokud není stanoveno
jinak, považují se služby, za které je placena Odměna, z hlediska zákona o DPH za uskutečněné dnem doručení řádného Výkazu
dodavateli. Do patnácti (15) kalendářních dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění vystaví dodavatel daňový doklad za toto
dílčí plnění (viz odst. 8 tohoto článku).
Výše Odměny se vypočte na základě celkového množství všech obalů, které objednatel uvedl na trh nebo do oběhu v příslušném
kalendářním čtvrtletí, v souladu se strukturou odměn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 3, a to tak, že se
příslušná položka struktury odměn vynásobí množstvím obalů uvedených na trh nebo do oběhu v tunách, tak jak je uvedeno ve
Výkazu, v části o Zpoplatněných obalech. K takto vypočtené výši se připočte DPH v zákonné výši. Výše jednotkové odměny podle
struktury odměn se odvíjí zpravidla od druhu, typu a materiálového složení obalu, případně též zvláštního způsobu použití obalu či
odvětví hospodářství, v němž je obal používán, popřípadě podle jiných kritérií stanovených strukturou odměn.
Odměna se neplatí za Předplacené obaly, za Neplacené obaly a za Exportované obaly. I tyto obaly je však objednatel povinen
evidovat a uvádět ve Výkazu. Objednatel je povinen prokázat dodavateli na požádání, že je určitý obal Předplaceným, Neplaceným
nebo Exportovaným; tato skutečnost je rovněž předmětem auditu podle čl. XVIII.
Předplaceným obalem se rozumí obal, u něhož osoba, která objednateli obal předala, prokazatelně řádně zajistila splnění
povinností zpětného odběru a využití v rámci Systému sdruženého plnění EKO-KOM a za toto zajištění řádně zaplatila.
Neplaceným obalem se rozumí obal, u něhož osoba, které objednatel obal předal, prokazatelně řádně zajistila splnění povinností
zpětného odběru a využití v rámci Systému sdruženého plnění EKO-KOM a za toto zajištění řádně zaplatila.
Exportovaným obalem se rozumí obal, u něhož objednatel prokazatelně obal vyvezl do zahraničí. Vyvezením se přitom rozumí
propuštění do režimu vývozu podle celních předpisů nebo dodání z České republiky přes hranice do jiného členského státu
Evropských společenství.
Pokud není stanoveno jinak, je Odměna splatná ve čtvrtletních zálohách na základě zálohových faktur vystavených dodavatelem,
a to do třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení zálohové faktury; v případě, že objednatel doručí dodavateli Výkaz opožděně,
splatnost peněžitého závazku vyúčtovaného fakturou se zkracuje na deset (10) kalendářních dnů; pohledávka na zaplacení zálohy
představuje řádnou a plnohodnotnou pohledávku dodavatele vůči objednateli. V případě přijetí zálohy před uskutečněním
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zdanitelného plnění je dodavatel povinen do patnácti (15) dnů ode dne přijetí zálohy vystavit daňový doklad a zaslat ho
objednateli. Dodavatel se zavazuje vyúčtovat objednateli uhrazenou zálohu za příslušné kalendářní čtvrtletí do patnácti (15)
kalendářních dnů od obdržení Výkazu za toto čtvrtletí fakturou s náležitostmi daňového dokladu ve smyslu zákona o DPH.
Objednatel je povinen zaplatit dodavateli případný doplatek Odměny, a to do třiceti (30) dnů od vystavení faktury, kterou byla
záloha vyúčtována; v případě, že objednatel doručí dodavateli Výkaz opožděně, splatnost doplatku se zkracuje na deset (10)
kalendářních dnů; tato délka splatnosti se uplatní i v případě doplatku Odměny podle opravného Výkazu. Případný přeplatek
Odměny bude zohledněn v předpisu zálohy na další období. Dodavatel je oprávněn použít přeplatek Odměny na vyrovnání
splatných pohledávek vůči objednateli. V případě ukončení smlouvy dodavatel vrátí přeplatek Odměny na účet objednatele
uvedený v této smlouvě nebo na účet určený pro tento účel objednatelem do třiceti (30) kalendářních dnů od ukončení smlouvy,
nejdříve však po splnění všech povinností objednatele vůči dodavateli, zejména předání řádných Výkazů a zaplacení případné
dlužné Odměny a Poplatku.
Dodavatel je oprávněn nevystavit zálohovou fakturu, zejména v případě, že dle Výkazu je objednatel povinen platit Odměnu pouze
v nízké výši; v takovém případě je Odměna splatná na základě faktury dodavatele obdobně podle věty čtvrté odstavce 8. Dodavatel
je rovněž oprávněn svým jednostranným oznámením omezit či pozastavit placení záloh; pokud v tomto oznámení nebude určena
doba, po kterou se placení záloh omezuje či pozastavuje, placení záloh se omezuje či pozastavuje do doby, kdy dodavatel oznámí
změnu režimu placení záloh.
Výše záloh na Odměnu je stanovena tak, že výše zálohy na dané kalendářní čtvrtletí je rovna součtu Odměny za čtvrtletí
bezprostředně předcházející, vypočtené podle odstavce 3 tohoto článku, a DPH v zákonné výši. Zaplacením zálohy na Odměnu
vypočtené podle Výkazu za předchozí kalendářní čtvrtletí objednatel potvrzuje údaje obsažené v tomto Výkazu; to platí obdobně
i pro zaplacení vyúčtování Odměny vypočtené podle Výkazu.
V případě změny nároku dodavatele na Odměnu z důvodu včasného podání opravného Výkazu (čl. IV odst. 4 této smlouvy)
vyúčtuje dodavatel objednateli tuto změnu tak, že opraví základ DPH uskutečněného dílčího plnění a vystaví pro objednatele
opravný daňový doklad [daňový vrubopis (v případě zvýšení Odměny) nebo daňový dobropis (v případě snížení Odměny)], podle
zákona o DPH. Částka ve výši zvýšení či snížení Odměny je splatná na základě faktury – opravného daňového dokladu (daňového
vrubopisu nebo daňového dobropisu) vystavené dodavatelem. Dodavatel je oprávněn započíst si částku snížení nároku na Odměnu
na jakoukoliv splatnou pohledávku dodavatele vůči objednateli.
Daňový doklad, popřípadě jiný účetní doklad, může být vystaven se souhlasem objednatele i v elektronické podobě, pokud jej
dodavatel vystaví za podmínek stanovených zvláštním předpisem (nyní § 26 odst. 3 zákona o DPH). Tento souhlas objednatel
zpravidla uděluje v rámci Výkazu prostřednictvím volby mezi nabízenými možnostmi (vyplnění příslušné položky) a lze ho
odvolat; v případě, že objednatel tento souhlas ve Výkazu udělil a v některém z následujících Výkazů nezvolí možnost zahrnující
jeho souhlas s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě, má se za to, že tento souhlas odvolal, a to až do doby
případné další změny volby objednatele.
Účtování DPH v případech s mezinárodním prvkem: Objednatel je povinen poskytovat dodavateli řádně a včas údaje potřebné pro
správnou fakturaci (vystavování daňových dokladů), včetně údajů obsažených v Prohlášení objednatele pro účely vystavování
daňových dokladů, jakož i jejich změny. V případě, že objednatel splňuje zákonné podmínky pro to, aby mu spolu s Odměnou
a/nebo Poplatkem nebyla účtována DPH (osvobození od DPH, přenos místa plnění mimo Českou republiku), je povinen
poskytnout dodavateli údaje svědčící o splnění těchto podmínek nejpozději:
a) před uzavřením této smlouvy (a to prostřednictvím výkazu předávaného objednatelem dodavateli před uzavřením smlouvy),
pakliže splňuje tyto podmínky od okamžiku nabytí účinnosti smlouvy;
b) pět (5) pracovních dnů před předáním Výkazu za kalendářní čtvrtletí, pokud uvedené podmínky začal splňovat v průběhu
kalendářního čtvrtletí nebo v období do předání Výkazu za dané kalendářní čtvrtletí;
c) do konce měsíce února daného roku, pokud splňuje uvedené podmínky v souvislosti s platbou Poplatku za tento rok.
V uvedených lhůtách je objednatel povinen dodavateli sdělit i skutečnosti potřebné pro správnou fakturaci (včetně jejich doložení
příslušnými doklady nebo Prohlášením objednatele pro účely vystavování daňových dokladů). Pokud objednatel nesdělí dodavateli
údaje svědčící o splnění zákonných podmínek pro to, aby při fakturaci Odměny nebo Poplatku nebyla uplatněna DPH, uplatní
dodavatel u Odměny nebo Poplatku vždy DPH. Pokud objednatel v uvedených lhůtách nesdělí dodavateli změnu údajů, bude
dodavatel vycházet z objednatelem naposledy předaných údajů. V případě, že objednatel uplatní požadavek, aby mu nebyla
účtována DPH, po uplynutí stanovené lhůty, je mu dodavatel oprávněn účtovat administrativní poplatek za každý takový případ
(vystavovaný daňový doklad) ve výši 500,- Kč a objednatel je povinen takto vyúčtovaný poplatek dodavateli zaplatit.
VIII.
Bonusové programy

1.

2.

3.

Dodavatel je oprávněn prostřednictvím svých internetových stránek (v době uzavření smlouvy www.ekokom.cz) či
v odůvodněných případech jiným vhodným způsobem vyhlásit bonusové programy pro objednatele. Podmínky bonusového
programu budou upravovány dodatky ke smlouvě o sdruženém plnění, uzavřenými mezi objednatelem a dodavatelem.
Pokud se dodavatel a objednatel prostřednictvím dodatku k této smlouvě dohodnou na zapojení objednatele do určitého
bonusového programu, výše Odměny vypočtená podle článku VII. se dále upraví (zvýší či sníží) prostřednictvím bonusu (malusu);
tyto bonusy (malusy) mohou být stanoveny i v nulové výši a mohou odměnu snižovat i zvyšovat, není-li výslovně stanoveno jinak.
V případě, že Odměna bude upravována více bonusy, násobí se jednotlivými bonusy pouze základní složka Odměny (bez DPH)
vypočtená podle čl. VII. odst. 3, nikoliv základní složka upravená prostřednictvím bonusů, není-li v dodatku výslovně uvedeno
jinak. Pakliže nebude výše bonusu (případně malusu) stanovena dodatkem ke smlouvě, ale bude uvedena ve struktuře odměn podle
čl. VII odst. 3, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, platí pro změny bonusu (malusu) ustanovení čl. X obdobně, pokud v dodatku
ke smlouvě nebude uvedeno jinak.
Nárok na bonus objednateli nevzniká, pokud došlo k zániku (skončení) smlouvy v průběhu kalendářního roku, za který má být
bonifikace poskytnuta, popřípadě v průběhu jiného období, které je rozhodné pro vyhodnocení nároku na bonus podle dodatku ke
smlouvě. Nestanoví-li dodatek ke smlouvě jinak, o vypočtenou bonifikaci (slevu) je snížena Odměna za první kalendářní čtvrtletí
následujícího kalendářního roku; v případě, že smlouva zanikla (skončila) k poslednímu dni kalendářního roku, za který vznikl
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objednateli nárok na bonifikaci, o vypočtenou bonifikaci (slevu) je snížena Odměna za poslední kalendářní čtvrtletí tohoto
kalendářního roku; dodavatel vyúčtuje objednateli tuto slevu tak, že opraví základ DPH uskutečněného dílčího plnění a vystaví pro
objednatele opravný daňový doklad (daňový dobropis), podle zákona o DPH.

IX.
Zvláštní ustanovení o účtování Odměny

2.
3.

4.

5.

V případě, že objednatel v určitém kalendářním roce uhradil dodavateli na základě smlouvy o sdruženém plnění Odměnu ve výši,
která nepřesáhne Minimální částku platnou k 31. 12. tohoto kalendářního roku, v bezprostředně následujícím kalendářním roce
není povinen platit zálohy na Odměnu a Odměnu hradí jedenkrát ročně po předání Výkazu za poslední kalendářní čtvrtletí tohoto
kalendářního roku.
Minimální částku platnou pro jednotlivé kalendářní roky oznamuje dodavatel na svých internetových stránkách (v době uzavření
smlouvy www.ekokom.cz); jedná se o částku bez DPH.
Dílčím obdobím ve vztahu ke službám, za které je v tomto případě placena Odměna, je období kalendářního roku; pokud smlouva
trvala pouze po část kalendářního roku, je dílčím obdobím ta část kalendářního roku, v níž smlouva trvala. Pokud není stanoveno
jinak, považují se v tomto případě služby, za které je placena Odměna, z hlediska zákona o DPH za uskutečněné dnem doručení
řádného Výkazu za poslední část dílčího období dodavateli.
V případě, že v průběhu kalendářního roku z Výkazů předaných objednatelem vyplyne, že je objednatel za již uplynulou část
tohoto roku povinen zaplatit dodavateli Odměnu ve výši přesahující Minimální částku (popř. tato skutečnost dodatečně vyplyne
z opravného Výkazu), je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli hrazení záloh a čtvrtletní účtování Odměny podle čl. VII.
V takovém případě je Dílčím obdobím, za které je poskytována služba, období od počátku roku do konce kalendářního čtvrtletí
předcházejícího prvnímu čtvrtletí, za které dodavatel požaduje úhradu zálohy; pro poskytování služeb pro následující část roku
platí ustanovení čl. VII. Ustanovení odstavce 3 se v takovém případě nepoužije.
Ustanovením tohoto článku není nijak dotčena povinnost vést evidenci podle čl. IV a vykazovat údaje z této evidence způsobem
a ve lhůtách tam uvedených.
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X.
Změna výše Odměny

3.

4.

5.

6.
7.

O

2.

Strukturu odměn podle čl. VII odst. 3, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, mohou smluvní strany měnit na základě písemné
dohody anebo postupem podle následujících odstavců.
Dodavatel je oprávněn změnit výši a strukturu odměn způsobem sjednaným v této smlouvě. Dodavatel je oprávněn zaslat
objednateli za tímto účelem oznámení o změně výše nebo struktury odměn (nejdříve pro následující čtvrtletní období), a to
písemně nebo elektronickou cestou (e-mailem), a současně toto oznámení uveřejnit na svých internetových stránkách (v době
uzavření smlouvy www.ekokom.cz). Tímto oznámením dojde ke změně výše nebo struktury odměny ve smyslu obsahu oznámení
s účinností ke dni uvedenému v oznámení (které musí vždy připadnout na první den kalendářního čtvrtletí). Oznámení se považuje
za učiněné v den umístění tohoto oznámení na předmětné internetové stránky dodavatele; objednatel je povinen se s oznámením
seznámit.
Objednatel je oprávněn změnu smlouvy odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu písemně vypovědět. Výpověď smlouvy představuje
stranami smlouvy dohodnutý výlučný nástroj pro vyjádření nesouhlasu s touto jednostrannou změnou smlouvy učiněnou
dodavatelem. Právo vypovědět smlouvu může objednatel využít pouze do dvou týdnů od obdržení tohoto oznámení (lhůta počíná
plynout ode dne umístění oznámení na internetové stránky dodavatele) a ve výpovědi musí být uveden výslovný odkaz na toto
ustanovení smlouvy. V případě, že výpověď smlouvy nebude písemná, nebude obsahovat výslovný odkaz na toto ustanovení
smlouvy nebo bude dodavateli doručena po uplynutí dvoutýdenní lhůty, nebude učiněna ve formě ujednané stranami a bude tedy
neplatná. Právo objednatele odmítnout změnu smlouvy učiněnou výlučně dodavatelem v souladu s touto smlouvou (čl. IV odst. 6
smlouvy, čl. VI odst. 3 smlouvy) a z tohoto důvodu vypovědět smlouvu podle tohoto ustanovení může objednatel uplatnit ve všech
dalších případech jen v souladu s tímto ustanovením. V případě, že v důsledku změny nedochází k žádnému zvýšení Odměny ani
Poplatku, právo vypovědět smlouvu objednateli nepřísluší.
V případě, že objednatel smlouvu vypoví postupem podle předchozího odstavce, smlouva zaniká ke dni, který bezprostředně
předchází kalendářnímu čtvrtletí, od něhož měla změna smlouvy platit. S výjimkou případů odůvodněných mimořádnými
okolnostmi je dodavatel povinen oznámení podle odstavce 2 uveřejnit tak, aby lhůta pro podání výpovědi počala plynout alespoň
30 dní přede dnem, od něhož má změna smlouvy platit.
V případě, že objednatel po obdržení oznámení od dodavatele podle odstavce 2 smlouvu nevypoví způsobem podle odstavce 3,
smluvní strany se dohodly na tom, že změna smlouvy učiněná oznámením dodavatele podle této smlouvy bude účinná a pro obě
smluvní strany závazná ode dne uvedeného v oznámení. To platí i v případě, že se objednatel v souladu s uskutečněnou změnou
smlouvy zachová, tj. zaplatí Odměnu vypočtenou již podle změněné struktury odměn, nebo pokud učiní vůči dodavateli jiné právní
jednání představující akceptaci návrhu na změnu struktury odměn.
Pro případ prodlení s plněním jakéhokoliv peněžitého závazku podle této smlouvy je věřitel oprávněn požadovat po straně, která je
v prodlení, vedle dlužné částky i úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši (§ 1970 občanského zákoníku).
Dodavatel je oprávněn, dle vlastního volného uvážení, jednostranně rozhodnout o poskytnutí hromadné slevy z Odměny pro určité
(určitá) kalendářní čtvrtletí, a to i jen pro určité položky struktury odměn nebo i zpětně, obvykle zejména v návaznosti na vývoj
trhu nakládání s odpady. O poskytnutí takové slevy dodavatel informuje objednatele prostřednictvím svých internetových stránek
(v době uzavření smlouvy www.ekokom.cz) nebo adresným sdělením rozesílaným elektronickou poštou či poštou.
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ČÁST IV
POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ LICENCE KE ZNÁMCE ZELENÝ BOD
„DER GRÜNE PUNKT“ – „ZELENÝ BOD“

XI.
Známka ZELENÝ BOD

2.

Dodavatel je ke dni uzavření této smlouvy nositelem oprávnění (licence) pro Českou republiku k užití značky „DER GRÜNE
PUNKT“ / „ZELENÝ BOD“, kterou se rozumí veškerá registrovaná i neregistrovaná označení (registrované ochranné známky
zboží a služeb, kolektivní ochranné známky, značky a vnější úpravy získané užíváním, firmy, obchodní názvy a obchodní
insignie), které sestávají z obrazového symbolu uvedeného v příloze 4 této smlouvy nebo obsahují tento obrazový symbol společně
se slovními prvky v němčině nebo v jiném jazyce, zejména se slovy „DER GRÜNE PUNKT“ nebo „ZELENÝ BOD“. Veškerá
označení, která odpovídají této definici, jsou v této smlouvě souhrnně označována jako „Známka ZELENÝ BOD“. Základem
Známky ZELENÝ BOD jsou mezinárodní ochranné známky s ochranou i pro území České republiky, zapsané v mezinárodním
rejstříku ochranných známek pod čísly 579 144, 579 145, 585 713, 653 450 a 653 449 pro majitele Der Grüne Punkt – Duales
System Deutschland AG (dále jen „DSD“). Licenci ke Známce ZELENÝ BOD nabyl dodavatel smlouvou „Principal Licensing
Agreement“ („Smlouva o hlavní licenci“) uzavřenou dne 12. 4. 2002 mezi dodavatelem a společností Packaging Recovery
Organisation Europe s. p. r. l. (dále jen „PRO EUROPE“) jako nositelem práv k udílení licencí k užívání Známky ZELENÝ BOD
pro území jednotlivých států vyjma Německa těm subjektům, které v jednotlivých státech provozují systém nakládání s použitými
obaly v souladu se Směrnicí č. 94/62/ES ze dne 20. 12. 1994, o obalech a obalových odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Směrnice“). PRO EUROPE byla oprávněna takovou smlouvu s dodavatelem uzavřít na základě smlouvy
„Generallizenzvertrag“ s DSD.
Licence byla dodavateli udělena:
a) pro území České republiky,
b) s právem udílet sublicence (tzv. individuální licence) jednotlivým subjektům v České republice splňujícím požadavky pro
užívání Známky ZELENÝ BOD,
c) na dobu neurčitou.
Dodavatel je dále majitelem značky „EKO-KOM“, jejíž vyobrazení tvoří přílohu č. 5 této smlouvy (v této smlouvě označována
jako „Značka EKO-KOM“). Pro užívání této značky platí přiměřeně ustanovení čl. XII odst. 1 – 6, čl. XIII, čl. XIV a čl. XV
odst. 3.
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Dodavatel touto smlouvou na základě licence dle „Principal Licensing Agreement“ s PRO EUROPE uvedené v čl. XI poskytuje
objednateli oprávnění k užití Známky ZELENÝ BOD (dále jen „individuální licence“) pro obaly uváděné objednatelem na trh
v České republice, za podmínek stanovených níže.
Objednatel je na základě individuální licence oprávněn označovat Známkou ZELENÝ BOD obaly jím uváděné na trh v České
republice, u nichž objednatel zaplatil dodavateli za plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů v souladu s touto
smlouvou, anebo pokud za plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů u těchto obalů prokazatelně zaplatila
dodavateli v rámci Systému sdruženého plnění EKO-KOM třetí osoba – smluvní partner objednatele (a to za celý obal konečného
výrobku), pokud tyto obaly splňují následující požadavky:
a) vyhovují definici pojmů podle čl. 3 odst. 1 Směrnice, a
b) nejsou vyloučeny z užití Známky ZELENÝ BOD dle seznamu sestaveného PRO EUROPE. Tento seznam není v době
podpisu smlouvy ještě stanoven. Tento seznam PRO EUROPE může být sestaven v případě nutnosti vyloučení užívání
Známky ZELENÝ BOD pro specifické výrobky zvláštního charakteru z hlediska nakládání s odpadem nebo pro specifické
obaly. Při jeho stanovení zašle dodavatel objednateli tento seznam do třiceti (30) dnů od jeho vydání.
Dodavatel doporučuje objednateli označovat Známkou ZELENÝ BOD všechny prodejní obaly pro jedno použití a obaly pro
vícenásobné použití, na něž se licence vztahuje, pokud nevyhovují kritériu § 13 odst. 3 zákona o obalech. Objednatel není povinen
Známku ZELENÝ BOD užívat; pokud ji však užívá, má se za to, že odměna za poskytnutí individuální licence je součástí Odměny
dle čl. VII. a IX., tj. za poskytnutí individuální licence nenáleží dodavateli jiná odměna.
Známka ZELENÝ BOD musí být užívána v grafickém provedení a velikosti dle přílohy 4 této smlouvy, zásadně v barvách
světlezelená a tmavozelená, výjimečně může být Známka ZELENÝ BOD užita v jiných barvách nebo vyznačena plastickou
výtlačí. Jakékoli slovní nebo obrazové doplňky ke Známce ZELENÝ BOD (jiné než „DER GRÜNE PUNKT“ nebo „ZELENÝ
BOD“) vyžadují předchozí písemný souhlas dodavatele (to platí i pro doplňky užívané pro účely přeshraniční činnosti dle odst. 9).
Známka ZELENÝ BOD musí být umístěna tak, aby byla zřetelně viditelná pro spotřebitele.
Individuální licence je nevýhradní.
Individuální licence je nepřenosná, tj. objednatel bez předchozího písemného souhlasu dodavatele není oprávněn postoupit
individuální licenci na třetí osobu a není ani oprávněn v rámci individuální licence udílet třetím osobám sublicence.
Individuální licence se vztahuje na území České republiky. Individuální licence se nevztahuje na obaly, které jsou určeny pro
vývoz do cizích států nebo dodávku z České republiky přes hranice do jiné členské země Evropských společenství nebo které jsou
pouze přes území České republiky transportovány za účelem jejich uvedení na trh v cizím státě.
Objednatel je srozuměn s tím, že užití Známky ZELENÝ BOD na obalech uváděných na trh mimo území České republiky není
předmětem individuální licence a že práva k užití Známky ZELENÝ BOD mimo území České republiky přísluší jiným osobám
(provozovatelům národních systémů nakládání s použitými obaly) na základě smlouvy s PRO EUROPE. V případě užití Známky
ZELENÝ BOD na území cizích států musí objednatel získat souhlas od příslušného oprávněného nositele práv ke Známce
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ZELENÝ BOD pro dané území. Objednatel je srozuměn s tím, že v důsledku odlišných právních předpisů v cizích státech může
být užití Známky ZELENÝ BOD objednatelem na obalech nepřípustné vzhledem k
typu obalu (např. dle klasifikace: prodejní, skupinový, přepravní – dle definice obalu na území těchto cizích států),
povaze obalového materiálu,
povaze zboží (např. škodlivé látky),
z jiného důvodu.
V případě činnosti a styků objednatele s účinky na území cizích států (přeshraniční činnost) je objednatel povinen při užití Známky
ZELENÝ BOD učinit taková opatření, aby bylo nepochybné, že jde o užití Známky ZELENÝ BOD na základě individuální
licence pro Českou republiku, nikoli Známky ZELENÝ BOD s oprávněním pro území příslušného cizího státu (např. tím, že
Známka ZELENÝ BOD bude užita se slovním prvkem v českém jazyce „ZELENÝ BOD“). Objednatel je povinen trpět obdobné
užití Známky ZELENÝ BOD v České republice při přeshraničních činnostech třetích osob, které jsou oprávněny užívat Známku
ZELENÝ BOD na území cizích států.

XIII.
Smysl Známky ZELENÝ BOD
1.

2.

Známka ZELENÝ BOD, k níž je udělována licence podle této smlouvy, je vyjádřením finanční účasti objednatele na Systému
sdruženého plnění EKO-KOM. Užití Známky ZELENÝ BOD vyjadřuje vůči třetím osobám, že za příslušný obal byl objednatelem
zaplacen finanční příspěvek dodavateli na vybudování a provozování tohoto systému, který byl založen v souladu se zásadami
vyjádřenými ve Směrnici, a zákonem o obalech. Tento výklad smyslu Známky ZELENÝ BOD, k níž jsou udělovány licence podle
smlouvy o sdruženém plnění, je pro objednatele závazný a objednatel je povinen jej dodržovat ve všech vyjádřeních a jiných
jednáních vůči třetím osobám (např. ve veřejných oznámeních, informacích vůči třetím osobám).
Objednatel je povinen vždy užívat Známku ZELENÝ BOD tak a ve svých sděleních její smysl vykládat tak, aby nemohlo dojít ke
vzniku klamavého dojmu nebo k zaměnitelnosti a aby nemohly být dotčeny oprávněné zájmy dodavatele, PRO EUROPE a DSD.

O

4.
5.

Objednatel je povinen umožnit dodavateli kontrolu řádného užívání Známky ZELENÝ BOD a plnění povinností dle této smlouvy.
Objednatel je povinen předkládat dodavateli informace dle čl. IV této smlouvy.
Vedle toho je objednatel povinen kdykoli na žádost dodavatele předložit dodavateli vzorky obalů označovaných Známkou
ZELENÝ BOD za účelem kontroly dodržování podmínek této smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel povinen
zaplatit smluvní pokutu stejně jako v případě, že objednatel neposkytne řádně nebo včas součinnost auditorovi (čl. XX odst. 2).
K účelu výkonu kontrolního oprávnění je objednatel povinen umožnit dodavateli audit obdobně podle čl. XVIII.
V případě neoprávněného užívání Známky ZELENÝ BOD nebo Značky EKO-KOM objednatelem nebo jejich užívání
objednatelem v rozporu s obsahem této smlouvy je objednatel povinen zjednat nápravu bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do konce přiměřené lhůty, kterou mu stanoví dodavatel a která nepřesáhne dva měsíce.

VZ

1.
2.
3.

R

XIV.
Kontrolní oprávnění dodavatele

XV.
Trvání individuální licence

1.

2.
3.
4.

„Principal Licensing Agreement“ nahrazuje licenci dle „Provisional Principal Licensing Agreement“ ze dne 7. 9. 2000, která byla
dodavateli udělena dočasně do doby nabytí řádné hlavní licence od PRO EUROPE dle „Principal Licensing Agreement“. Tato
hlavní licence nabyla účinnosti dne 12. 4. 2002.
Dodavatel nabyl řádnou hlavní licenci od PRO EUROPE dle „Principal Licencing Agreement“ a uděluje objednateli individuální
řádnou licenci na dobu neurčitou.
Dojde-li k ukončení účinnosti této smlouvy, končí tím okamžikem i účinnost individuální licence.
Dojde-li k ukončení účinnosti řádné hlavní licence dodavatele dle „Principal Licensing Agreement“, končí tímtéž okamžikem
i účinnost části IV této smlouvy ve vztahu ke Známce ZELENÝ BOD (s výjimkou čl. XIV odst. 3 a 4), nikoli ke Značce
EKO-KOM, a zaniká povinnost dodavatele poskytnout objednateli právo užívat na jeho výrobcích Známku ZELENÝ BOD, s tím,
že v souladu se smlouvou mezi PRO EUROPE a dodavatelem má objednatel zvláštní právo k užití Známky ZELENÝ BOD
přiměřeně za podmínek stanovených touto smlouvou ještě po dobu 12 měsíců od takového ukončení účinnosti individuální licence;
pakliže toto právo dodavateli nevznikne, není oprávněn se jej dovolávat ani objednatel.

ČÁST V
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
XVI.
Informování odběratelů a spotřebitelů
1.

Objednatel je povinen v případě obalů uváděných na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli informovat odběratele
a spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 zákona o obalech. Objednatel je dále
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2.
3.

povinen poskytnout dodavateli potřebnou součinnost při poskytování informací spotřebitelům na základě rozhodnutí o autorizaci
dle čl. I odst. 2, včetně umožnění konání informativních akcí v místě prodeje obalů (balených výrobků) spotřebiteli.
Dodavatel je povinen poskytovat obecnou informaci o způsobu zajištění zpětného odběru v rámci Systému sdruženého plnění
EKO-KOM prostřednictvím Internetu (v době uzavření smlouvy www.ekokom.cz).
Objednatel tímto uděluje dodavateli výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv, urgencí a jiných
sdělení ve věci této smlouvy a jejího plnění prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím elektronické
pošty, na elektronický kontakt objednatele (zpravidla na jeho adresu elektronické pošty), pokud objednatel má takovýto kontakt
(adresu elektronické pošty) k dispozici. Tento souhlas se dále vztahuje i na zasílání obchodních sdělení ve věci zajišťování
sdruženého plnění a souvisejících služeb dodavatelem objednateli.
XVII.
Mlčenlivost a nevýhradnost

3.

4.

R

2.

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, které se dozvěděly v souvislosti s touto
smlouvou, a chránit důvěrnost informací druhé strany před jejich neoprávněným užitím třetími stranami. Tím není dotčeno
oprávnění smluvních stran sdělovat tyto údaje svým advokátům, daňovým poradcům, auditorům nebo jiným osobám vázaným na
základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti; tyto osoby musí být na důvěrnost údajů upozorněny. Za důvěrné
informace se nepovažují informace o uzavření (vzniku) a o ukončení (zániku) této smlouvy.
Objednatel souhlasí s tím, aby dodavatel využil informace o množství obalů a obalových materiálů uvedených objednatelem na trh
nebo do oběhu, které mu objednatel poskytne v souladu s touto smlouvou, při prokazování plnění povinností podle zákona
o obalech vůči příslušným správním úřadům a při plnění evidenční a informační povinnosti vůči Ministerstvu životního prostředí
podle § 23 odst. 1 a 2 zákona o obalech. Dále souhlasí s tím, aby dodavatel využil tyto informace veřejně v konsolidované
statistické formě, která neumožňuje zpětně určit množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu samotným objednatelem.
Dodavatel je povinen přijmout technická a organizační vnitřní opatření k ochraně důvěrných informací. Dodavatel je povinen
poučit své zaměstnance a členy svých orgánů o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle této smlouvy a je povinen zachovávání
mlčenlivosti z jejich strany řádně kontrolovat. Zaměstnanci dodavatele nesmí důvěrné skutečnosti, které se dozvěděli v souvislosti
s touto smlouvou, sdělovat ani jiným zaměstnancům dodavatele nebo členům orgánů dodavatele, není-li to nezbytné k plnění jejich
pracovních úkolů anebo z hlediska jejich funkčního zařazení.
Objednatel si je vědom, že dodavatel bude smlouvy o sdruženém plnění uzavírat i s dalšími osobami, které uvádějí na trh nebo do
oběhu obaly.

O

1.

XVIII.
Audit

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Objednatel je povinen strpět provedení auditu ověřujícího plnění této smlouvy objednatelem na základě žádosti dodavatele nebo
v případě, že provedení tohoto auditu vyvolá jiná osoba zapojená do Systému sdruženého plnění EKO-KOM na základě smlouvy
o sdruženém plnění uzavřené s dodavatelem (dále jen „Jiný klient“) v souladu s odst. 4.
Předmětem auditu je ověření úplnosti a pravdivosti informací, které objednatel poskytl dodavateli podle této smlouvy, popřípadě
v případech výslovně uvedených v této smlouvě (např. čl. XIV odst. 4) i ověření jiných stanovených skutečností. Předmětem
auditu je zejména posouzení toho, zda objednatel poskytuje dodavateli úplné a pravdivé informace, zda objednatel platí dodavateli
řádně Odměnu v souladu s touto smlouvou a zda objednatel plní své povinnosti podle čl. I odst. 4 ke všem obalům, které uvádí na
trh nebo do oběhu.
Dodavatel není oprávněn požadovat provedení auditu u objednatele na základě vlastního podnětu častěji než jedenkrát za 6 měsíců.
Jiný klient je oprávněn požadovat provedení auditu při splnění těchto podmínek:
a) písemně požádá dodavatele o provedení auditu podle tohoto ustanovení u objednatele a v této žádosti vysloví souhlas
s podmínkami provedení auditu, které jsou uvedeny v tomto článku;
b) složí u dodavatele kauci ve výši 80.000,- Kč + DPH, určenou na paušální úhradu nákladů spojených s provedením auditu;
c) jedná se o osobu, která je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM nejméně po dobu 6 měsíců, a
d) u objednatele, u něhož má být audit proveden, nebyl prováděn audit ve smyslu tohoto ustanovení v posledních šesti měsících.
Audit provede auditor určený dodavatelem. Dodavatel je povinen prostřednictvím Internetu (na svých internetových stránkách)
zveřejnit seznam auditorů, které využívá pro účely auditu podle smluv o sdruženém plnění, a tento seznam pravidelně aktualizovat.
Objednatel je povinen poskytnout auditorovi včas a řádně součinnost potřebnou k řádnému provedení auditu podle této smlouvy,
zejména mu poskytnout pravdivé a úplné informace týkající se obalů, které objednatel uvádí na trh nebo do oběhu (včetně
poskytnutí vzorků těchto obalů), a týkající se plnění povinností objednatele podle zákona o obalech a této smlouvy, umožnit mu
nahlédnout do svých účetních dokladů a dalších listin a podkladů, které mají vztah k nakládání s obaly, a umožnit mu za
obvyklých podmínek vstup do svých provozoven, jakož i umožnit mu za účasti pověřeného zaměstnance objednatele nahlížet do
logisticko-účetního informačního systému objednatele a pořídit z tohoto systému exporty dat v elektronické podobě, eventuálně
v listinné podobě, není-li pořízení exportů dat v elektronické podobě možné (přičemž toto oprávnění auditora je omezeno na
auditované období a účel auditu). Objednatel je povinen umožnit, aby se audit uskutečnil na území České republiky; pokud se
objednatel a dodavatel z důvodů zvláštního zřetele hodných dohodnou na tom, že audit proběhne mimo území České republiky, je
objednatel povinen uhradit dodavateli vícenáklady, které v důsledku toho dodavateli vzniknou.
Auditor je povinen postupovat s odbornou péčí, chránit důvěrné informace, které získá od objednatele, a šetřit oprávněné zájmy
objednatele. Zvláště je povinen chránit obchodní tajemství objednatele a nesdělovat údaje tvořící součást tohoto obchodního
tajemství třetím osobám s výjimkou dodavatele. Dodavatel je povinen k plnění těchto povinností auditora smluvně zavázat a za
plnění těchto povinností ze strany auditora nese odpovědnost.
Po provedení auditu zpracuje auditor zprávu, v níž uvede, zda objednatel plnil řádně své povinnosti, jejichž plnění je předmětem
auditu podle odstavce 2, a jaké konkrétní povinnosti a jakým způsobem případně objednatel porušil. Zprávu auditor předá

VZ

1.
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9.

10.

11.
12.
13.

objednateli a dodavateli; v případě, že byl audit proveden na základě žádosti Jiného klienta, předá ji ve zkrácené podobě i tomuto
Jinému klientu, přičemž tato zkrácená zpráva obsahuje pouze údaj o tom, zda auditor shledal porušení smlouvy, obecný popis toho,
o jaké porušení se jedná, a zda je toto porušení z hlediska smlouvy významné. Před předáním zprávy je auditor povinen projednat
předběžné znění zprávy s objednatelem, ledaže mu tento k takovému projednání neposkytne bez zbytečného odkladu potřebnou
součinnost.
V případě, že auditor neshledá žádné porušení povinností objednatele nebo ve zprávě uvede, že shledal pouze porušení, které je
z hlediska této smlouvy zcela nevýznamné, propadá kauce zaplacená Jiným klientem dodavateli a nevrací se tomuto Jinému
klientovi. Provedení auditu je v tomto případě považováno za službu poskytnutou dodavatelem Jinému klientovi. Dodavatel
vystaví daňový doklad na cenu ve výši odpovídající kauci zvýšenou o příslušné DPH. Pokud byl audit proveden na základě
vlastního podnětu dodavatele, nese v tomto případě náklady na provedení auditu dodavatel.
V případě, že auditor shledá porušení povinností objednatele a ve zprávě neuvede, že shledal pouze porušení, které je z hlediska
této smlouvy zcela nevýznamné, je objednatel povinen zaplatit dodavateli na základě jím vystavené faktury smluvní pokutu ve výši
kauce podle odst. 4 písm. b) (bez DPH); tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokutu podle jiných ustanovení této smlouvy.
Pokud k provedení auditu došlo na základě žádosti Jiného klienta, po zaplacení této částky objednatelem dodavatel bez zbytečného
odkladu vrátí kauci zaplacenou Jiným klientem tomuto Jinému klientovi.
Objednatel je oprávněn požadovat provedení auditu u osob, které jsou rovněž zapojeny do Systému sdruženého plnění EKO-KOM,
za obdobných podmínek, jaké jsou uvedeny v tomto článku.
Objednatel, dodavatel ani Jiný klient, který požádal o provedení auditu, nejsou oprávněni navzájem požadovat náhradu nákladů
souvisejících s provedením auditu; tím nejsou dotčena ostatní ustanovení tohoto článku.
Ustanovení čl. XVIII je pro smluvní strany závazné i po dobu 12 měsíců od ukončení této smlouvy.

XIX.
Doba trvání smlouvy

4.

5.

VZ

O

3.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět i bez uvedení důvodu ve lhůtě tří měsíců ke
konci smluvního období. Smluvním obdobím se rozumí doba každých dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců, která pro
prvý rok trvání této smlouvy počíná běžet prvým dnem kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla tato smlouva uzavřena,
a v následujících letech počíná běžet prvým dnem kalendářního čtvrtletí, které se svým pořadím shoduje s kalendářním čtvrtletím,
ve kterém byla uzavřena tato smlouva.
Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
a) pokud je objednatel v prodlení s poskytnutím řádného či úplného Výkazu podle čl. IV odst. 3 po dobu delší než třicet (30)
kalendářních dnů; nebo
b) pokud objednatel neposkytne řádně nebo včas součinnost auditorovi podle čl. XVIII nebo čl. XIV odst. 4 nebo pokud je při
auditu zjištěno porušení povinnosti objednatele, ledaže auditor ve zprávě uvede, že shledal pouze porušení, které je z hlediska
této smlouvy zcela nevýznamné; nebo
c) pokud je objednatel v prodlení s jakoukoliv platbou vůči dodavateli po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů; nebo
d) v případě neoprávněného užívání Známky ZELENÝ BOD nebo Značky EKO-KOM objednatelem nebo jejich užívání
objednatelem v rozporu s obsahem této smlouvy (přičemž za neoprávněné užívání Známky ZELENÝ BOD nebo Značky
EKO-KOM se považuje zejména uvádění zboží na trh nebo do oběhu, je-li toto zboží neoprávněně označeno Známkou
ZELENÝ BOD nebo Značkou EKO-KOM).
Tím není dotčen nárok dodavatele na smluvní pokutu ani jiná práva dodavatele, jež mu vznikla do dne zániku smlouvy, případně
do dne odstoupení, pokud den zániku smlouvy předchází dni odstoupení; odstoupením rovněž nezaniká závazek objednatele, pro
jehož nesplnění dodavatel odstoupil od smlouvy.
Právo obou smluvních stran odstoupit z důvodů stanovených zákonem není tímto dotčeno. Před odstoupením od této smlouvy
z důvodu porušení povinnosti druhé smluvní strany je smluvní strana, která hodlá odstoupit, povinna nejprve písemně nebo
elektronickou poštou upozornit druhou smluvní stranu na toto porušení, a to alespoň čtrnáct (14) dní před odstoupením. Místo toho
je smluvní strana, která hodlá odstoupit, oprávněna poskytnout druhé straně dodatečnou lhůtu k plnění v délce alespoň čtrnácti (14)
dní s tím, že při poskytnutí této lhůty prohlásí, že odstupuje od smlouvy, jestliže druhá strana nesplní svou povinnost v této
dodatečné lhůtě; účinky odstoupení v případě marného uplynutí této lhůty se řídí pravidly podle následujícího odstavce.
Odstoupení se stává účinným, tj. smlouva zaniká k poslednímu dni čtvrtletí, v němž bylo odstoupení doručeno druhé smluvní
straně, s následujícími výjimkami:
a) v případě prodlení objednatele se zaplacením zálohy na Odměnu (s výjimkou prvé zálohy na Odměnu, splatné po uzavření
smlouvy) smlouva v důsledku odstoupení zaniká k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, které bezprostředně předcházelo
kalendářnímu čtvrtletí, za které měla být předmětná záloha na Odměnu zaplacena;
b) v případě prodlení objednatele se zaplacením Poplatku (s výjimkou prvního Poplatku, splatného po uzavření smlouvy)
smlouva v důsledku odstoupení zaniká k poslednímu dni kalendářního roku, který bezprostředně předcházel kalendářnímu
roku, za který měl být Poplatek zaplacen;
c) v případě prodlení objednatele se zaplacením doplatku Odměny (tj. vyúčtování zálohy nebo vlastní Odměny, nebyla-li
požadována záloha) smlouva v důsledku odstoupení zaniká k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, za které měl být
předmětný doplatek Odměny zaplacen;
d) v případě prodlení objednatele s předáním řádného Výkazu (s výjimkou předání Výkazu za kalendářní čtvrtletí, v němž byla
tato smlouva uzavřena) smlouva v důsledku odstoupení zaniká k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, které bezprostředně
předcházelo kalendářnímu čtvrtletí, za které měl být tento Výkaz předán;
e) v případě prodlení objednatele s předáním řádného Výkazu za kalendářní čtvrtletí, v němž byla tato smlouva uzavřena,
smlouva v důsledku odstoupení zaniká od počátku.
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6.
7.

8.

9.
10.

V případě, že objednatel nezaplatí včas a řádně první zálohu na Odměnu nebo první Poplatek, splatné po uzavření smlouvy, má se
za to, že smlouva nevznikla.
Tato smlouva zaniká automaticky dnem zániku rozhodnutí o autorizaci podle čl. I odst. 2, pakliže k němu dojde. Nezaniká však,
pokud by rozhodnutí o autorizaci bylo jakýmkoliv způsobem doplněno či změněno nebo pokud by dodavateli bylo vydáno nové
rozhodnutí o autorizaci anebo jiné rozhodnutí vydané na základě jiného právního předpisu, které by dodavatele opravňovalo
k zajišťování plnění podle této smlouvy, které by na rozhodnutí o autorizaci podle čl. I odst. 2 časově navazovalo. Pokud nebude
do tří týdnů od zániku rozhodnutí o autorizaci zánik rozhodnutí o autorizaci oznámen ve Věstníku Ministerstva životního
prostředí, je dodavatel povinen informovat objednatele o této skutečnosti jiným vhodným způsobem.
V případě zániku této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své závazky dle této smlouvy obdobně podle této smlouvy
(s výjimkou čl. IV odst. 4); objednatel je zejména povinen předat dodavateli Výkaz i za poslední čtvrtletí trvání této smlouvy
způsobem a ve lhůtách podle této smlouvy, dodavatel je poté povinen vyúčtovat zálohu na Odměnu na poslední čtvrtletí trvání této
smlouvy a objednatel je povinen doplatit Odměnu dle tohoto vyúčtování, vše pod sankcemi uvedenými ve smlouvě. Po zániku
smlouvy je vyloučena možnost předání opravného Výkazu.
Pokud to vyžadují právní předpisy nebo rozhodnutí o autorizaci podle čl. I odst. 2, je dodavatel povinen o skončení této smlouvy
informovat Ministerstvo životního prostředí.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že objednateli nebude možno doručit výpověď nebo odstoupení od této smlouvy
nebo jiné podání dodavatele zasílané objednateli na adresu jeho sídla, resp. místa podnikání uvedeného v záhlaví (úvodní části)
smlouvy (resp. na adresu, kterou objednatel oznámil dodavateli podle čl. IV odst. 7 této smlouvy), končí účinnost této smlouvy
dnem vrácení (doručení) nedoručené poštovní zásilky s výpovědí nebo odstoupením zpět dodavateli. Nemožností doručit se rozumí
zejména případy, kdy se objednatel na místě svého sídla či místa podnikání nezdržuje nebo si zásilku v úložní době nepřevezme.
XX.
Smluvní pokuta

3.

4.

5.
6.

7.
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V případě prodlení objednatele s poskytnutím řádného či úplného Výkazu (s výjimkou Výkazu za kalendářní čtvrtletí, v němž byla
tato smlouva uzavřena) má dodavatel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení
a objednatel je povinen vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit. V případě, že objednatel poskytne dodavateli nepravdivé či neúplné
informace, má dodavatel dále právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku rozdílu mezi Odměnou dodavatele
vypočtenou na základě poskytnutých informací a Odměnou vypočtenou na základě úplných a pravdivých informací a objednatel je
povinen ji dodavateli zaplatit.
V případě, že objednatel neposkytne řádně nebo včas součinnost auditorovi podle čl. XVIII nebo čl. XIV odst. 4, má dodavatel
právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ a objednatel je povinen vyúčtovanou
smluvní pokutu zaplatit. Smluvní pokutu v této výši má dodavatel právo vyúčtovat objednateli rovněž v případě, že objednatel
nevede evidenci podle čl. IV odst. 2, tato evidence má podstatné nedostatky nebo objednatel neprokáže auditorovi, že tuto evidenci
řádně vede, a objednatel je povinen vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit.
V případě porušení povinností podle čl. XVII odst. 1 má oprávněná strana právo vyúčtovat straně, která povinnost porušila,
smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ, a strana, která povinnost porušila, je povinna vyúčtovanou smluvní
pokutu zaplatit.
V případě, že objednatel poruší svoji povinnost podle čl. VII odst. 13 a příslušný správní orgán dodavateli vyměří doplatek DPH
nebo jiné daně anebo mu uloží správní sankci, má dodavatel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč
a objednatel je povinen vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit.
V případě prodlení objednatele s poskytnutím řádného Výkazu za kalendářní čtvrtletí, v němž byla tato smlouva uzavřena, má
dodavatel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a objednatel je povinen vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit.
V případě, že objednatel poruší smlouvu některým ze způsobů podle čl. XIX odst. 3 písm. a) – c), má dodavatel právo vyúčtovat
objednateli paušální vyrovnání podle tohoto odstavce a objednatel je povinen toto paušální vyrovnání dodavateli zaplatit. Nárok
dodavatele na paušální vyrovnání zaniká, pokud nejpozději do tří měsíců od okamžiku, kdy k porušení smlouvy objednatelem
došlo, nebude tato smlouva ukončena jakýmkoliv způsobem. Výše paušálního vyrovnání se vypočte jako násobek čtvrtletního
paušálního vyrovnání a počtu kalendářních čtvrtletí, která zbývají od prvního dne kalendářního čtvrtletí, v němž došlo
k předmětnému porušení smlouvy, do konce smluvního období; v případě porušení smlouvy podle čl. XIX odst. 3 písm. a) se však
výše paušálního vyrovnání vypočte jako násobek čtvrtletního paušálního vyrovnání a počtu kalendářních čtvrtletí, která zbývají od
prvního dne kalendářního čtvrtletí, za které měl být předložen Výkaz, s jehož řádným poskytnutím je objednatel v prodlení, do
konce smluvního období. Čtvrtletní paušální vyrovnání se rovná průměrné výši Odměny za kalendářní čtvrtletí (bez DPH), kterou
byl objednatel povinen zaplatit dodavateli za poslední čtyři jednotlivá kalendářní čtvrtletí předcházející okamžiku porušení
smlouvy, a to včetně Odměny placené podle dřívější smlouvy o sdruženém plnění, jež byla nahrazena touto smlouvou (přičemž
pokud smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem trval kratší období než jeden rok, anebo pokud objednatel dodavateli za
některé z posledních čtyř kalendářních čtvrtletí nepředložil Výkaz a Odměnu za takové kalendářní čtvrtletí tudíž nelze určit,
vypočte se průměrná výše Odměny z odpovídajícím způsobem sníženého počtu kalendářních čtvrtletí). Pokud však došlo
k porušení čl. XIX odst. 3 písm. a) smlouvy, čtvrtletní paušální vyrovnání se rovná průměrné výši Odměny za kalendářní čtvrtletí
(bez DPH), kterou byl objednatel povinen zaplatit dodavateli za poslední čtyři jednotlivá kalendářní čtvrtletí předcházející
kalendářnímu čtvrtletí, jehož se týká porušení smlouvy (tj. předcházející kalendářnímu čtvrtletí, za které je objednatel v prodlení
s předložením Výkazu), a to včetně Odměny placené podle dřívější smlouvy o sdruženém plnění, jež byla nahrazena touto
smlouvou (přičemž pokud smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem před kalendářním čtvrtletím, jehož se týká porušení
smlouvy, trval kratší období než jeden rok, anebo pokud objednatel dodavateli i za některé z posledních čtyř kalendářních čtvrtletí
nepředložil Výkaz a Odměnu za takové kalendářní čtvrtletí tudíž nelze určit, vypočte se průměrná výše Odměny z odpovídajícím
způsobem sníženého počtu kalendářních čtvrtletí). Tím není dotčen nárok na smluvní pokutu podle jiných ustanovení této
smlouvy.
Vznikem nároku na smluvní pokutu podle této smlouvy ani zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nárok na náhradu škody či
vrácení bezdůvodného obohacení ani nárok na zaplacení úroku z prodlení.
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ČÁST VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XXI.
Závěrečná ustanovení

4.
5.
6.

7.
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9.
10.

11.

12.
13.

14.
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Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem o obalech a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany současně sjednávají pro řešení sporů z této smlouvy jako místně
příslušný soud příslušný podle místa sídla dodavatele v době uzavření této smlouvy (§ 89a obč. soud. řádu).
Tato smlouva může být uzavřena výhradně v písemné formě s podpisy na téže listině, a to teprve v okamžiku, kdy se smluvní
strany dohodnou na celém jejím obsahu, včetně všech jejích náležitostí.
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.
Vylučuje se aplikace § 1744 občanského zákoníku, tedy možnost uzavření této smlouvy či kteréhokoliv jejího ujednání přijetím
nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží při podpisu této smlouvy po jednom.
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ,
že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů
nahradit takové ustanovení ustanovením novým, se stejným nebo obdobným účelem.
V případě, že dojde ke změně právní úpravy (zejména zákona o obalech) nebo změně rozhodnutí o autorizaci podle čl. I odst. 2
nebo k nahrazení rozhodnutí o autorizaci podle čl. I odst. 2 novým rozhodnutím o autorizaci a tato změna nebo nové rozhodnutí si
vyžádají změnu této smlouvy, smluvní strany se zavazují tuto smlouvu uvést do souladu se změněnými právními předpisy či
změněným (novým) rozhodnutím o autorizaci, a to nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti takové změny (nového
rozhodnutí).
Objednatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti o vydání rozhodnutí o autorizaci Ministerstvem životního prostředí dle čl. I
odst. 2 a že se s tímto rozhodnutím seznámil.
Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny
k platnému uzavření této smlouvy.
Neuplatní-li kterákoliv ze smluvních stran nějaké právo, které pro ni vyplývá z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebude to
vykládáno tak, že se taková strana tohoto práva vzdává či zříká; takové opomenutí uplatnění nebude rovněž považováno za úzus
nebo praktiku protivící se takovému právu.
Tuto smlouvu lze měnit (s výjimkou změny podle čl. IV odst. 6, čl. VI odst. 3a čl. X a změn realizovaných obdobně dle čl. X),
doplňovat nebo zrušit pouze písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro právní jednání směřující k vzdání se požadavku
na písemnou formu. V případě dvoustranného právního jednání musí být podpisy obou smluvních stran uvedeny na jedné listině.
Podpis dodavatele na oznámeních, fakturách, upomínkách, výzvách apod., jakož i na této smlouvě a na listinách směřujících ke
změně nebo ukončení této smlouvy, může být nahrazen mechanickými prostředky (faksimilií podpisu).
V případě postoupení pohledávky, která vznikla na základě této smlouvy, třetí osobě je postupující smluvní strana (věřitel) povinna
oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně (dlužníkovi) písemným sdělením s úředně ověřenými podpisy osob jednajících jejím
jménem; na oznámení učiněné v jiné formě nesmí brát dlužník zřetel.
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.
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Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:
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kopie plné moci
vzor čtvrtletního Výkazu
struktura odměn
vyobrazení „DER GRÜNE PUNKT“ – „ZELENÝ BOD“
vyobrazení značky „EKO-KOM“
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