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\9 ODA O PARTNERSTVÍ A VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU
wí;. ' V r V V r r.:;,, ,,INTENZIFIKACE ZPEvTNEH9 OD!BERU ELEKTROZARIZENI

VE STREDOCESKEM KRAJI"
V ROCE 2021

Č. S-2966/OŽP/2021

Smluvní strany:

l. Středočeský kraj
IČ: 708 91 095
DIČ: CZ70891095
se sídlem Zborovská l l, 150 21 Praha 5
zastoupený Mgr. Jana Skopalíková, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství
pracovník pověřený technickým jednáním:
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 6, č. účtu 4440009090/6000

(dále jen ,,Středočeský kraj")

a

2. ELEKTROWIN a.s.
IČ: 272 57 843
DIČ: CZ27257843
se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedenéni Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10027,
evidenční číslo kolektivního systému: KH001/05-ECZ (rozhodnutí Ministerstva životního prostředí
o zápisu provozovatele kolektivního systému do Seznamu výrobců elektrozařízení
ze dne l. 12. 2005, č. j. 4803/ENV/720/05
bankovní účet:
zastoupená:

(dále jen ,,ELEKTROWIN")

(Středočeský kraj a ELEKTROWIN dále jen ,,smluvní strany")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených
skutečnostech v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
tuto

Dohodu

o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu
,,Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení ve StředoČeském kraji"

v roce 2021
(dále jen ,,dohoda")
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Článek I.
Úvodní ustanovení

]. Středočeský kraj v samostatné působnosti sám nebo prostřednictvím třetích k tomu oprávněných
osob stanovuje pro jím spravované území na úseku odpadového hospodářství upraveného zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), cíle a
opatření stanovené pro nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními (dále jen
,,elektrozařízení") v Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje (dále jen ,,POH").

2. ELEKTROWIN je provozovatelem kolektivního systému zapsaného v Seznamu výrobců
elektrozařízení vedeném Ministerstvem životního prostředí ČR s evidenčním číslem KH001/05-
ECZ, který zajišt'uje v souladu se zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
(dále jen ,,zákon o výrobcích s ukončenou životností") provoz kolektivního systému výrobců
elektrozařízení a plnění povinností dle tohoto zákona.

3. Smluvní strany uzavíra.jí tuto dohodu s cílem podpořit plnění POH Středočeského kraje a posílit
funkčnost a efektivnost systému zpětného odběru elektrozařízení na území Středočeského kraje.

Článek II.
Předmět a účel dohody

]. Předmětem této dohody je vymezení oblastí a rozsahu spolupráce mezi smluvními stranami,
jakož i úprava práv a povinností obou smluvních stran při řešení úkolů a plnění cílů projektu
s názvem .,Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení ve Středočeském kraji" v roce 2021
(dále jen ,,projekt").

2. Spolupráce sniluvních stran na základě této dohody bude realizována především v oblasti činností
vedoucích ke zkvalitnění informovanosti obyvatel Středočeského kraje při nakládání s použitými
elektrozařízeními s cílem přispět k naplnění příslušných ustanovení zákona o odpadech,
.jakož i relevantních strategických cilů a opatření stanovených v POH, a dále zajistit plnění limitů
zpětného odběru elektrozařízení.

3. ELEKTROWIN se zavazuje zejména:

- podporovat zpětný odběr elektrozařízení v obcích na úzqmí Středočeského kraje na základě
dvoustranných dohod s obcemi a s příspěvkovými organizacemi zřízenými Středočeskýn7
kraj cm,

- zajišt"ovat vybavení obcí na území Středočeského kraje a příspěvkových organizací zřízených
Středočcskýni krajem shromažd'ovacími nádobami včetně zajištěni bezplatného odvozu
elektrozařízení dle zákona o výrobcích s ukončenou životností, pokud se zaregistrují
do systému zpětného odběru elektrozařízení provozovaného ELEKTROWIN.

4. ELEKTROWIN se zavazuje po dobu platnosti této dohody pravidelně poskytovat Středočeskému
kraji souhrnné informace o výsledcích zpětného odběru elektrozařízení realizovaného na území
Středočeského kraje, a to ve lhůtě a v rozsahu stanoveném v ČI. IV. odst. 2 písm. e) této dohody.

5. Za účelem dosažení cílů projektu, jakož i za účeleni řádného splnění předmčtu této dohody se
smluvní strany této dohody zavazují ustanovit řídící výbor projektu blíže specifikovaný v čI. Ill.
této dohody.
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6, Smluvní strany této dohody mohou společně pověřit realizací projektu nebo dílčích částí řešitele,
který bude vybrán a doporučen řídícím výborem. Realizace projektu nebo jeho dílčích částí
řešitelem bude smluvně upravena samostatnou smlouvou mezi ELEKTROWIN nebo
Středočeským krajem a řešitelem.

Článek III.
¶JRídící výbor

l. Smluvní strany této dohody se zavazují zřídit nejpozději ve lhůtě do čtyř (4) měsíců, která začne
běžet ode dne podpisu této dohody oběma smluvními stranami dvoučlenný řídící výbor, a to tak, že
každá ze smluvních stran dohody jmenuje svého zástupce do řídícího výboru.

2. Komunikace mezi zástupci obou smluvních stran bude probíhat formou osobních jednání,
korespondenčně e-mailem a písemně.

3. Jednání řídícího výboru proběhne minimálně dvakrát (2x) ročně a bude svoláno vždy na základě
podnětu jedné ze smluvních stran, přičemž druhá smluvní strana je povinna takovému podnětu
vyhovět, a to nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení výzvy k jednání řídícího výboru.

4. Úkolem řídícího výboru je koordinovat konkrétní aktivity realizované v rámci plnění přednňtu této
dohody. Pro přijetí rozhodnutí řídícího výboru se vyžaduje souhlas obou členů řídícího výboru.

5. Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně měnit své zástupce v řídícím výboru,
a to prostřednictvím písemného oznámení druhé smluvní straně. Jednání řídicího výboru mohou
být přítomni i další zástupci smluvních stran.

6. Z jednání řídícího výboru se pořizuje písemný zápis. Nezbytnou podmínkou platnosti a účinnosti
zápisu dle předchozí věty jsou podpisy obou členů řídícího výboru.

Článek IV.
Rozsah spolupráce smluvních stran

l. Středočeský kraj se zavazuje:

a) napomáhat plnění předmětu této dohody, jakož i realizaci smluvními stranami schváleného
proj ektu,

b) v rámci realizace projektu, jakož i plnění předmětu této dohody podporovat za podmínek v této
dohodě stanovených aktivity ELEKTROWIN,

2. ELEKTROWIN se zavazuje:

a) realizovat projekt za podmínek stanovených v této dohodě

b) do jednoho (l) mčsíce od podpisu této dohody vytvořit informační podklady o zpětném odběru
elektrozařízení a ty využít k informování obcí na území Středočeského kraje a příspěvkových
organizaci zřízených Středočeským krajem o možnosti bezplatného odběru použitého
elektrozařízení v rámci systému zpětného odběru, provozovaného ELEKTROWIN,
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C) aktivnč se účastnit setkání s obcemi pořádaných Středočeským krajem a poskytnout obcírr,
informace o možnostech spolupráce v oblasti zpětného odběru použitých elektrozařízení,

d) zaregistrovat příspčvkové organizace zřízené Středočeským krajem do systému zpětného odběru,
jako neveřejné sběrné místo, pokud o to požádají, dodat jim shromažd'ovací prostředek pro malé
spotřebiče a zajišt'ovat bezplatně pravidelný odvoz shromážděných elektrozařízení,

e) vždy do 30. 4. následujícího roku poskytovat Středočeskému kraji souhrnné informace
o zpětném odběru elektrozařízení na území Středočeského kraje za předcházející rok spolupráce,
a to v následujícím minimálním rozsahu:

l. seznam sběrných míst na území Středočeského kraje v členění - sběrné dvory v obcích,
prodejci, příspěvkové organizace, obce s mobilním svozem použitých elektrospotřebičů
a další,

2. vývoj sběru použitých elektrospotřebičů v jednotlivých měsících,
3. podíl sběru podle způsobu (sběrné dvory, mobilní svozy, prodejci, příspěvkové organizace

zřízené Středočeským krajem apod.),
4. množství zpětně odebraných elektrických a elektronických zařízení (dále jen ,,EEZ")

dle jednotlivých skupin a oddčleně sebraných elektroodpadů (chlazení, ostatní velké
spotřebiče, malé spotřebiče),

5. množství využitých EEZ,
6. množství odebraných chladniček a mrazniček,
7. množství využitých chladniček a mrazniček,
8. četnost odvozů v jednotlivých měsících,
9. údaje v rozsahu dle bodů l. až 5. také za celou Českou republiku.

D zpracovat a předat Středočeskému kraji do 28. 2. následujícího roku závěrečnou souhrnnou
zprávu o průběhu realizace Projektu a aktivit podporovaných na základě této dohody
za předcházející kalendářní rok spolupráce mezi smluvními stranami založené touto dohodou.

Článek V.
Realizace projektu

ELEKTROWIN se zavazuje realizovat projekt a finančně se na něm podílet.

Níže uvedené částky představují přibližný odhad nákladů společnosti ELEKTROWIN. jejich
skutečnou výši uvede ELEKTROWIN v závěrečném hodnoceníprojektu.

l. Materiálová podpora a propagace zpětného odběru ve Středočeském kraji

a, Rozšíření kontejnerového výměnného sYstému např. wintejnerv. klecové konteinerv
na malé qpotřebiČe ve vvbranYch mČstech a obcích Středočeského krále, ve kterých je
zřízeno místo zpětného odbčru elektrozařízení pro zkvalitnění zpětného odběru, dopravní
obslužnosti a k vyšší ochraně shromážděných elektrozařízení před jejich neodbornou a
životu nebezpečnou demontáží neoprávněnými osobami. Každé z vytipovaných měst a
obcí, které příjme nabídku, bude vybaveno, podle prostorových možností, kontejnery typu
,,wintejner", případnč kontejnery určenými na sběr malých spotřebičů.

Výměnu, odvoz ke zpracovateli a běžnou údržbu těchto kontejnerů, s výjimkou kontejnerů
pořízených obcí z motivačního programu, bude ELEKTROWIN zajišt'ovat na své náklady.

Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci
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Alokovaná finanční podpora z finančních prostředků ELEKTROWIN:

5 225 000 KČ investice (jedná se o maximální alokovanou Částku)

b. Podpora zabezpečení sběrných dvorů a informovanosti
Obce a města získají finanční podporu na zabezpečení sběrných dvorů a informovanost na
základě splnění základních a motivačních kritérií z Motivačního programu.

Finanční podpora akce z finančních prostředků ELEKTROWIN: 115 385 KČ

Středočeský kraj bude při svých jednáních se zástupci obcí a příspěvkových organizací aktivně
informovat o možnostech jejich spolupráce s ELEKTROWIN a bude jemu všemi dostupnými
prostředky podporovat zapojení obcí a příspčvkových organizací do systému zpětného odběru
elektrozařízení organizovaného ELEKTROWIN.

2. Mediálni' kampaň ve Středočeském kraji

Inzerce a odborné Článkv o zpětném odbčru a o aktivitách souvisejících s projektem
a s krajskou soutěží v médiích s krajským rozsahem (využití niateriálů uveřejněných na
webu www.elektrowin.cz/inzerce.html) - publikování článků a inzerátů v obecních a krajských
tiskovinách (chlazení, velké spotřebiče, malé spotřebiče, el. nástroje, apod.).

Finanční podpora akce z finančních prostředků ELEKTROWIN: 13 000 KČ

Středočeský kraj zajistí zveřejnění informačních článků o třídění a zpětném odbčru
vysloužilých zařízení na internetových stránkách Kraje případně v tiskovinách, které .jsou
dostupné občanům Kraje.

3. Osvětové akce v kraji

a. Recyklujte s hasiči - v roce 2021 bude pokračovat snaha o rozšíření počtu zapojených sborů
dobrovolných hasičů v Kraji do pro.jektu.

Na záktadč vyplněného registračního forniuláře nového sboru do soutěže Recyklu,jte s
hasiči dodá ELEKTROWIN sborům bezplatně shromažd'ovací nádobu na malé spotřebiče
a dále zajistí bezplatný zpětný odběr (odvoz) elektrdzařízení určených pro použiti v
domácnosti dle přílohy 7 zákona o odpadech.

Finanční podpora z finančních prostředků ELEKTROWIN: 5 000 KČ investice,
podpora vybavení pro nově zaregistrované hasičské sbory.

b. Informování obci zejména za účelem rozšíření zpětného odběru v obcích bez sběrného dvora

Středočeský kraj zorganizuje seminář (popř. poradu) určený zaniěstnancům obci s pověřeným
obecním úřadem a zaměstnancům obcí s rozšířenou působností, na kterém budou zástupcem
ELEKTROWIN informováni o zpětném odběru vysloužilých zařízení.

Finanční podpora akce z finančních prostředků ELEKTROWIN: 15 000 Kč

Dohoda o pařtnerstvi a vzájemné spolupráci
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Á
c. SpoleČné akce Středočeského kraje a ELEKTROWIN a.s. v průběhu roku 2021

V rámci spolupráce na projektu nabízí ELEKTROWIN zajištění informačního stánku
se soutěžemi pro děti a inforniačními materiály o zpětném odběru elektrozařízení.

Finanční podpora akce z finančních prostředků ELEKTROWIN: 145 000 KČ

Středočeský kraj převezme záštitu nad společnou akcí konanou v průběhu roku 2021 ve
spolupráci s dalšími pai1nery a aktivně se zapojí do její přípravy.

Článek VI.
Další ujednání

l. ELEKTROWIN je oprávněn k použití loga Středočeského kraje na informačních materiálech
souvisejících s předmětem této dohody, pouze však za předpokladu písemně uděleného souhlasu
Středočeského kraje s vizualizací každého jednotlivého informačního materiálu.

2. Výsledky řešení projektu může ELEKTROWIN i Středočeský kraj předat bezplatnč k dispozici
zájemcům pro výchovné, vzdělávací a popularizační účely.

3. Obě smluvní strany budou svoji činnost dle této dohody provádčt bez nároků na odměnu.

Článek VII.
Platnost dohody

]. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu občma smluvními stranami, účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Registru smluv a uzavírá se na dobu do 3 l. 12. 2021.

2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna dohodu vypovědět; výpovědní doba činí jeden (l)
měsíc a poČíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní
straně.

3. výpověď' se doručuje formou doporučené poštovní zásilky na adresu sídla smluvních stran.
V případě nepřevzetí předmětné zásilky se poslední den úložní doby považuje za den jejího
doručení.

4. V případě ukončení této dohody jsou obč smluvní strany povinny vypořádat své závazky z plnění
poskytnutých podle této dohody a učinit ve vzájemné součinnosti zejména vše potřebné k tomu,
aby v důsledku zániku této dohody nedošlo k porušení obecnč platných právních předpisů
vztahujících se ke zpčtnému odběru elektrozařízení a nakládání s elektroodpady.

Článek VIII.

GDPR - ochrana osobních údajů

l . elektrowin se .jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě tohoto
dokumentu Středočeskýni krajem poskytnuty, zavazuj e, že bude tyto osobní údaje zpracovávat
v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb. (zákon o zpracováni

Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci
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osobních údajů) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES.

Informace související se zpracováním osobních údajů jsou obsahem informačního memoranda,
které je dostupné na adrese www.elektrowin.cz.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

l.

2.

3.

4,

5.

Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
dvou (2) vyhotoveních.

Tuto dohodu lze měnit, doplňovat nebo zrušit (s výjimkami výslovně uvedel1ýnli) pouze na
základě dohody smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující
k vzdání se požadavku písemné formy.

Tato dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem o odpadech,
občanským zákoníkem a zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znční
pozdějších předpisů, a souvisejícími právnínii předpisy.

Smluvní strany si tímto vzájemně uděluji výslovný souhlas se zasíláním zpráv, inforniaci,
potvrzení o doručení zpráv, urgencí a jiných sdělení ve věci této dohody a jejího plněni
prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím elektronické pošty, na své
elektronické kontakty (zpravidla na adresy elektronické pošty). Tento souhlas se dále vztahuje
i na zasílání obchodních sdělení ve věci zajišt'ování plnění podle zákona o odpadech
a poskytováni souvisejících služeb.

Tato dohoda byla projednána Radou Středočeského kraje a splňuje jako právní .jednání
Středočeského kraje, schválené usnesením Rady Středočeského kraje č. 027-14/2021/RK ze dne
25.3.2021, podmínky stanovené ustanovením § 23 zákona č. 129/2000 Sb.. o krajích, v platném
znění.

V Praze dne: 2 1 -09- 2021 V Praze dne: '1 -09- 2021

Středočeský kraj
Mgr. Jana Skopalíková
radní pro oblast životního prostředí a zemědělství

Dohoda o pařtnerstvi a vzájemné spolupráci
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Oblast " Název proj'e"ktu Středočeský kraj ELEKTROWIN a.s.
Materiálová , V ,

Výmenný V . .
podpora a i · 5 225 000 Kc lnvestlcekonte,nerovy systém
propagace

Podpora zabezpečení V115 385 Kc
sběrných dvorů

Mediá/n l" - , . V
Clankyhnzerce 13 000 Kc

kampaň

Osvětové Recyklujte s hasiči 5 000 KČ investice
akce

Informování obcí 15 000 Kč

Společné akce 145 000 KČ

CELKEM V5 518 385 Kc (bez DPH)
v roce 2021

Příloha k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu ,,Intenzifikace zpětného od

elektrozařízení ve Středočeském kraji" v roce 2021

Přehled nákladů v roce 2021 dle jednotlivých projektů (specifikace je v Článku V.)

Oblast " Název proj'e"ktu Středočeský kraj ELEKTROWIN a.s.
Materiálová , V ,

Výmenný V . .

podpora a i · 5 225 000 Kc lnvestlcekonte,nerovy systém
propagace

Podpora zabezpečení V
115 385 Kc

Ĺ

Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci
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