
Kolektivní systém ASEKOL  

DODATEK Č.2 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU 

ELEKTROZAŘÍZENÍ   
uzavřené podle § 38 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), mezi následujícími smluvními stranami  

  

číslo smlouvy ASEKOL:  561860/01/ZOZ/2007AK1   číslo smlouvy Obec: 04KDS00510  

  

SMLUVNÍ STRANY  

  

ASEKOL a.s.  

se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 

00 IČO: 27373231, DIČ: CZ27373231  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19943 

zastoupena: Ing. Michalem Šnírerem, na základě plné moci  

jako provozovatel kolektivního systému na straně jedné (dále jen „ASEKOL“)   

  

a

  

  

Název obce: Město Nový Bor se 

sídlem:  nám. Míru 1 473 01 

Nový Bor  

IČO:    00260771  

zastoupena:  Mgr. Jaromírem Dvořákem  

jako obcí na straně druhé (dále jen „Obec“)   

  

Preambule  

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 3. 2007 Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (dále 

jen „Smlouva“). Smluvní strany tento dodatek uzavírají v souvislosti s přijetím zákona č. 

542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon“), a zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), které nabyly účinnosti dne 1. 1. 2021.   

2. ASEKOL má dále zájem zajišťovat zpětný odběr odpadních elektrozařízení prostřednictvím místa 

zpětného odběru (popř. míst zpětného odběru) provozovaného Obcí, jehož specifikace je přílohou 

č. 1 Smlouvy.  

3. Obec zajišťuje, ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o odpadech, provoz systému přebírání a 

odděleného soustřeďování komunálních odpadů, vznikajících na jejím katastrálním území (tzv. 

obecní systém).   

4. Tento dodatek doplňuje a mění Smlouvu a tvoří její nedílnou součást. Smlouva zůstává i nadále v 

platnosti a bude interpretována a aplikována ve spojení a v souladu s tímto dodatkem.  

  

I.  

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 ke Smlouvě, jehož předmětem jsou následující 

změny  

Smlouvy:  

  

i. Článek II. Smlouvy (Předmět smlouvy) se v plném rozsahu nahrazuje textem v následujícím znění:  

  

 II.  Předmět Smlouvy  

1. Obec se Smlouvou zavazuje pro ASEKOL zajišťovat v rámci provozování odpadového 

systému obce zpětný odběr odpadních elektrozařízení, tj. shromažďovat na místě zpětného 



odběru všechna zpětně odebíraná odpadní elektrozařízení od konečných uživatelů, včetně 

použitých odpadních elektrozařízení pocházejících od Obce. Zpětný odběr odpadních 

elektrozařízení realizovaný Obcí představuje zajišťování zpětného odběru pro výrobce 

elektrozařízení, kteří jsou smluvními partnery ASEKOLu. ASEKOL se za to zavazuje zaplatit 

Obci odměnu.   

2. Odpadový systém Obce je zároveň systémem pro zajištění zpětného odběru odpadních 

elektrozařízení. Zpětný odběr elektrozařízení realizovaný Obcí, představuje zajišťování 

zpětného odběru v rámci kolektivního systému provozovaného ASEKOLem pro výrobce 

elektrozařízení, kteří jsou jeho smluvními partnery. Zpětný odběr odpadních elektrozařízení 

podle Smlouvy se vztahuje výlučně na odpadní elektrozařízení pocházející z domácností ve 

smyslu § 3 odst. 1 písm. e) zákon, bez ohledu na výrobce elektrozařízení a datum jeho 

uvedení na trh, pokud příloha č. 2 Smlouvy nestanoví jinak.  
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II.  

1. Smluvní strany se dohodly, že veškerá ustanovení obsažená ve Smlouvě, s výjimkou ustanovení 

obsažených v tomto dodatku, se s účinností tohoto dodatku nahrazují Všeobecnými obchodními 

podmínkami kolektivního systému vydanými ASEKOLem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a 

jsou ke dni podpisu tohoto dodatku dostupné v informačním systému ASEKOLu na internetové 

stránce www.asekol.cz (dále jen „VOP“). Pojmem Smlouva používaným ve VOP se rozumí i 

Smlouva definovaná v tomto dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že 

veškeré přílohy Smlouvy zůstávají její součástí i nadále.  

  

2. Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny ve VOP s následujícími odchylkami, které mají 

před ujednáním obsaženým ve VOP přednost:  

  

i. Doba trvání smlouvy  

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dva (2) roky ode dne uzavření Smlouvy. Pokud 

žádná ze smluvních stran nedoručí druhé smluvní straně nejpozději jeden (1) kalendářní 

měsíc před uplynutím doby trvání Smlouvy písemné oznámení, že trvá na ukončení Smlouvy, 

platí, že se doba trvání Smlouvy prodlužuje o další dva roky.  

  

3. ASEKOL je oprávněn v přiměřeném rozsahu VOP (včetně jejich příloh) měnit, a to způsobem a za 

podmínek uvedených ve VOP.  

  

III.  

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu Dodatku každá ze Smluvních 

stran obdrží po jednom vyhotovení.  

2. Obec výslovně potvrzuje, že se seznámila s VOP a Sazebníkem odměn, které tvoří část obsahu 

Smlouvy, jíž jsou přílohou, že jí jsou srozumitelné a bezvýhradně je přijímá. Obec potvrzuje, že se 

zvláště dobře seznámila s ujednáními VOP v čl. IV. (povinnosti Obce), čl. V (stanovení výše 

odměny), čl. VI (povinnost součinnosti při kontrole), čl. VI odst. 5 (smluvní pokuty), čl. VII. 

(ochrana osobních údajů), čl. VIII (doba trvání a možnosti ukončení Smlouvy), a výslovně tato 

ustanovení přijímá.  

3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah a právní poměry ze Smlouvy se řídí zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem a zákonem o odpadech.   

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.  

5. Uzavření dodatku schválila rada obce usnesením č. 1811/21/RM66 na svém zasedání konaném dne 

13.9.2021.  

6. Tento dodatek a Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit (s výjimkami výslovně uvedenými) 

pouze písemnou formou s tím, že písemné dodatky budou mít podpisy na jedné listině; písemná 

forma se vyžaduje i pro právní úkony směřující k vzdání se požadavku na písemnou formu.  



7. Fyzické osoby, které tento dodatek uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto 

prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.  

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a že se dohodly o celém 

jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

  

Příloha č. 1 – Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.8.2021  

  

  

V ________dne ________                   V ________dne ________  

  

  

  

  

  

  

               za ASEKOL              za Obec  

 Ing. Michal Šnírer, manažer regionálních zástupců    Mgr. Jaromír Dvořák, starosta  

  

 


