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uzavřené podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a 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: 

 

ASEKOL a.s. (dříve ASEKOL s.r.o.) 

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 

zastoupená Michalem Mazalem na základě plné moci 

bankovní spojení: XXXXX, č. ú. XXXXX 

(dále jen „Provozovatel“)  

a 

Město Litoměřice 

se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, CZ 

IČO: 00263958, DIČ: CZ00263958 

zastoupená: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 

bankovní spojení: XXXXX 

(dále jen „Obec“) 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 tohoto znění: 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2007 Smlouvu o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení (dále jen „Smlouva“). 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. 

1. V rámci dodatku budou užívány pojmy vymezené Smlouvou.  

II. 

1. Provozovatel je v souladu s rozhodnutím Ministerstva životního prostředí oprávněn 

provozovat kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru 

elektroodpadu pro elektrozařízení, která spadají do skupin 1 až 10 dle přílohy č. 7 k zákonu 

o odpadech.  

2. Již dříve ve vazbě na skutečnost uvedenou v předchozím odstavci došlo ke změně 

Metodického pokynu, který tvoří přílohu a nedílnou součást Smlouvy, a který je 

Provozovatel oprávněn jednostranně měnit způsobem stanoveným Smlouvou, tak že se 

Smlouva vztahuje na elektrozařízení spadající do skupin 1 až 10 dle přílohy  

č. 7 k zákonu o odpadech. V souladu s touto změnou Metodického pokynu se proto tímto 

dodatkem mění též článek I. Úvodní ustanovení, odst. 2 Smlouvy, který nově zní takto:  

2. Provozovatel zajišťuje společné plnění povinností pro všechna elektrozařízení ve 

smyslu § 37g písm. a) zákona, která spadají do skupiny 1. Velké domácí 

spotřebiče, 2. Malé domácí spotřebiče, 3. Zařízení informačních technologií 

a telekomunikační zařízení, 4. Spotřebitelská zařízení (vyjma solárních panelů), 

5. Osvětlovací zařízení, 6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých 

stacionárních průmyslových nástrojů), 7. Hračky, vybavení pro volný čas 

a sporty, 8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných 

výrobků), 9. Přístroje pro monitorování a kontrolu a 10. Výdejní automaty, dle 

přílohy č. 7 zákona (dále jen „elektrozařízení“), a to bez ohledu na to, zda 

pocházejí z domácností či nikoli, a bez ohledu na datum, kdy byla uvedena na  
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trh. Toto společné plnění zajišťuje ve spolupráci s obcemi a s dalšími 

oprávněnými osobami v rámci jím provozovaného kolektivního systému, kterého 

se dále účastní nositelé povinností vyplývajících z části čtvrté hlavy II. dílu 

8. zákona, jakožto smluvní partneři provozovatele (dále jen „Kolektivní systém 

ASEKOL“). 

 

3. Smluvní strany se dále s ohledem na změnu přílohy č. 7 k zákonu o odpadech ode dne 

15. 8. 2018 dohodly, že se tato Smlouva po uvedeném datu vztahuje na skupiny 

elektrozařízení, jak jsou vymezeny touto přílohou č. 7 k zákonu o odpadech, nebude-li 

určeno nebo smluvními stranami dohodnuto jinak.  

III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

IV. 

1. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ve znění úprav sjednaných tímto 

dodatkem se nadále řídí právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření Smlouvy, 

zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákonem o odpadech. 

2. Uzavření tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským 

zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  

3. Změny a doplnění tohoto dodatku je možné provádět pouze dohodou uzavřenou v písemné 

formě a s podpisy smluvních stran na jedné listině. Přijetí návrhu dodatku s dodatkem nebo 

odchylkou se předem vylučuje. Smluvní strany se současně dohodly na vyloučení možnosti 

uzavřít tento dodatek či kterékoli jeho ujednání přijetím nabídky způsobem, že se podle 

nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění. 

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho uzavřením. Souhlas každé ze smluvních stran 

s obsahem a uzavřením tohoto dodatku je vyjádřen podpisem zástupce smluvní strany, 

který smluvní stranu zastupuje. Podpisy smluvních stran musí být na jedné listině. 

5. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží jedno vyhotovení 

zástupce Obce a jedno vyhotovení zástupce Provozovatele. 

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

prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto dodatku. 

7. 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. 

 

V Praze dne        V Litoměřicích dne  

 

 

         

_______________________    _______________________ 

Za Provozovatele      Za Město  

Michal Mazal        Mgr. Ladislav Chlupáč 

Provozní ředitel      starosta města Litoměřice 

 

 


