
Číslo smlouvy ASEKOL: 564567/01/ZOZ/2007AK1 

Číslo smlouvy obec:
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S m l o u v a  o  z a j i š t ě n í  z p ě t n é h o  o d b ě r u  e l e k t r o z a ř í z e n í

Smluvní strany;

1. ASEKOL s.r.o.
IČ: 27373231, DIČ: CZ27373231
se sídlem U pejřárny 97, 142 00 Praha 4 - Libuš,
korespondenční adresa: ,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka
109190,
jejímž jménem jedná 
bankovní spojení: 
č. účtu:

technický ředitel,

adresa elektronické pošty:i 
(dále jen „provozovatel" na straně jeane

A

2. město Litoměřice
IČ: 263958 
DIČ: CZ00263958
adresa: Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice 
korespondenční adresa: Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice 
jejím ž jménem jedn^ lg r^ ^ d is lav  Chlupáč, starosta 
bankovní spojení c. účtu:
adresa elektronické pošty:

(dále jen „obec") na straně druhé

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže 
uvedených skutečnostech v souladu s § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 38 odst 6 zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon"), tuto

S m lo u v u  o  z a jiš t ě n í  z p ě t n é h o  o d b ěr u  e l e k t r o z a ř íz e n í .

i .
Úvodní ustáno vení

1. Provozovatel provozováním kolektivního systému v souladu s ustanovením § 37h 
odst. 1, písm. c) a podle § 371 odst. 1, § 37m odst. 1 a § 37n odst. 3 zákona 
zajišťuje pro výrobce elektrozařízení ve smyslu ustanovení § 37g písm. e) zákona 
(dále jen „výrobci elektrozařízení"), kteří jsou smluvními partnery provozovatele 
a účastníky kolektivního systému, společné plnění jejich povinností stanovených 
v části čtvrté hlavě II. dílu 8. zákona pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, 
využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

2. Provozovatel zajišťuje společné plnění povinností pro všechna elektrozařízení ve 
smyslu § 37g písm. a) zákona, která spadají do skupiny 3. Zařízení informačních 
technologií a telekomunikační zařízeni, 4. Spotřebitelská zařízení, 7. Hračky, 
vybavení pro volný čas a sporty a 8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech 
implantovaných a infikovaných výrobků), dle přílohy č. 7 zákona (dále jen
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„ elektrozařízení"), a to bez ohledu na to, zda pocházejí z domácností či nikoli, a bez 
ohiedu na datum, kdy byla uvedena na 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. Provozovatel má zájem zajišťovat nakládání s eiektrozařízeními a efektroodpady 
v souladu se svým zápisem do Seznamu výrobců elektrozařízení, vedeného 
Ministerstvem životního prostředí, a řádně plnit své povinnosti zvláště v souvislosti 
se svým současným specifickým postavením jakožto provozovatele systému 
zajišťujícího financování nakládání s historickými eiektrozařízeními z domácností 
skupin 3, 4 a 7 podle § 37n odst. 3 zákona o odpadech. Smluvní strany přistupují 
k uzavření této smlouvy vzhledem k aktuálnímu stavu právní úpravy nakládání 
s eiektrozařízeními a efektroodpady s cílem předejít negativním dopadům některých 
možných právních skutečností/událostí na chod systému nakládání 
s eiektrozařízeními a efektroodpady, a to v souvislosti s aktuálním nastavením 
systému jako „otevřeného" systému ve smyslu či. II odst. 3 a č i III odst. 1 písm.
g) Smlouvy, resp. přílohou č. 2 Smlouvy.

4. Obec zajišťuje, ve smyslu ustanovení § 1 7  zákona o odpadech, provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, vznikajících na jejím katastrálním území (dále jen „Odpadový systém 
obce"). Do Odpadového systému obce náleží sběrný(é) dvůr(y) nebo sběrné(á) 
místo(a), uvedený(é,á) v seznamu míst zpětného odběru elektrozařízení, který je  
přílohou č. 1 této smlouvy.

5. Provozovatel a obec uzavírají tuto smlouvu o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení s cílem zajistit plnění povinností zpětného odběru, zpracování, 
využití a odstranění elektrozařízení, které provozovatel zajišťuje pro své smluvní 
partnery, prostřednictvím činnosti obce a Odpadového systému obce, jakožto 
služby poskytované obcí provozovateli, a to v souladu s platnou právní úpravou.

II.
Předmět smlouvy

1. Obec se touto smlouvou zavazuje provozovateli v rámci provozování Odpadového 
systému obce zajišťovat zpětný odběr elektrozařízení ze skupin elektrozařízení dle 
čl. I odst. 2 této smlouvy, tj. odebírat od spotřebitelů použitá elektrozařízení 
pocházející z  domácností, za účelem zpracování, využití a odstranění elektrozařízení 
v souladu se zákonem. Provozovatel se za to zavazuje zaplatit obci odměnu.

2. Odpadový systém obce je zároveň systémem pro zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení. Zpětný odběr elektrozařízení realizovaný obcí, představuje 
zajišťování zpětného odběru v rámci Kolektivního systému ASEKOL pro výrobce 
elektrozařízení, kteří jsou smluvními partnery provozovatele. 3

3. Zpětný odběr elektrozařízení podle této smlouvy se vztahuje na elektrozařízení 
pocházející z domácností (§37g písm.f) zákona o odpadech) bez ohledu na výrobce 
elektrozařízení a datum jeho uvedení na trh, pokud příloha č. 2 této smlouvy 
nestanoví jinak.
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XIX.
Práva a povinnosti obce

1. Obec se tímto zavazuje:

a) zajistit v obiasti své působnosti v rámci Odpadového systému obce zpětný 
odběr elektrozařízení a za tím účeiem vytvořit místo zpětného odběru 
elektrozařízení a zajistit jeho provozování na sběrném místě, resp. 
sběrném dvoře (dále jen „sběrné místo") uvedeném v příloze č. 1 této 
smlouvy, a to v souladu s příslušnými platnými právním i předpisy a touto 
smlouvou, včetně Metodického pokynu pro zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení na sběrném místě Kolektivního systému ASEKOL (dále jen 
„Metodický pokyn");

b) je-li provozovatelem sběrného místa uvedeného v příloze č. 1 této 
smlouvy, jiná osoba než obec, obec zaváže smluvně provozovatele tohoto 
sběrného místa k plnění všech povinností podle této smlouvy, vztahujících 
se k provozování místa zpětného odběru elektrozařízení, a bude toto plnění 
vyžadovat;

c) bezodkladně informovat provozovatele o tom, že pověřila plněním svých 
povinností v souvislosti s nakládáním s etektrozařízeními podle této 
smlouvy třetí osobu, a sdělit provozovateli identifikační údaje této osoby, 
(zejména jeho obchodní firmu, sídlo, IČ a kontaktní osobu), a sdělovat 
provozovateli bezodkladně případné změny těchto údajů nebo odnětí 
pověření;

d) zajistit viditelné označení sběrného místa, a to informační tabulí 
s označením „Místo zpětného odběru" dle Metodického pokynu, která bude 
obci poskytnuta provozovatelem, a dále zajistit označení sběrného místa 
informační tabulí o provozní době (dle přílohy č. 1 smlouvy) a tuto provozní 
dobu řádně dodržovat;

e) zajistit možnost skladování elektrozařízení s individuální evidencí (bez 
kontejneru), pro ostatní elektrozařízení umístit ve sběrném dvoře 
1 paletový klečový kontejner (popř. jiné odpovídající sběrné zařízeni', např. 
big-bag) o objemu cca. 1-2 m3, který bude obci dodán provozovatelem 
nebo jím  určenou osobou a bude určen pro odkládání ostatních 
elektrozařízení provozovatele, nebude-ii dohodnuto jinak;

f) zabezpečit objekt místa zpětného odběru tak, aby zpětně odebrané 
elektrozařízení bylo chráněno před poškozením, zničením nebo zcizením a 
zajistit, aby způsob provedení zpětného odběru elektrozařízení, jeho 
uskladnění a následné předání dopravci neztížilo opětovné použití nebo 
materiálové využití elektrozařízení nebo jeho komponentů, v souladu se 
zákonem a zvláštními právními předpisy; podíl zjevně nekompletních 
elektrozařízení nesmí překročit 10% celkové hmotnosti elektrozařízení 
předaných k přepravě;

g) zpětně odebírat elektrozařízení v rozsahu výrobců dle přílohy č. 2 Smlouvy, 
pokud jejich hmotnost (jediného zařízení nebo jeho části) nepřesáhne 
50 kg nebo pokud nejsou výslovně uvedeny v Metodickém pokynu - 
(Vymezení elektrozařízení, která nepodléhají zpětnému odběru);

h) odebírat bezplatně elektrozařízení pocházející z domácností, která jsou 
předmětem zpětného odběru podle této smlouvy, bez ohledu na bydliště 
spotřebitele či sídlo uživatele;
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i) odebírat bezplatně elektrozařízeni jen od těch servisů a posledních 
prodejců, kteří se prokáží kartou uživatele Kolektivního systému ASEKOL; 
vzor karty uživatele Kolektivního systému ASEKOL je  uveden v Metodickém 
pokynu;

j) objednat u provozovatele odvoz zpětně odebraného elektrozařízeni ze 
sběrného místa včas, před naplněním kapacity místa zpětného odběru, a 
poskytovat potřebnou součinnost k provedení jeho odvozu (nakládku 
zajišťuje dopravce), včetně umožnění vjezdu dopravce na místo zpětného 
odběru, a to v provozní době sběrného místa, nedohodne li $ dopravcem 
jinou dobu;

k) zajistit, aby zpětně odebraná elektrozařízeni byla předávána vždy pouze 
určenému dopravci (smluvnímu partneru provozovatele, popř. při 
společném sběru smluvnímu partneru spolupracujícího kolektivního 
systému), který zajišťuje pro provozovatele kolektivního systému přepravu 
zpětně odebraného elektrozařízeni z místa zpětného odběru k určenému 
zpracovateli;

l) zajistit, aby při předání zpětně odebraného elektrozařízeni dopravci byl 
vždy řádně, úplně a v souladu se skutečností potvrzen dodací list podle 
vzoru uvedeného v Metodickém pokynu této smlouvy (dále jen „Dodací 
list");

m) uschovávat kopie Dodacích listů po dobu minimálně 5 let od data jejich 
vystavení, pro potřeby kontroly ze strany příslušných orgánů státní správy 
či provozovatele;

n) umožnit provozovateli, v případě jeho požadavku, provedení kontroly podle 
čl. VII. této smlouvy;

o) aktualizovat provozovateli písemně identifikační údaje místa zpětného 
odběru  ̂rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy;

p) vést evidenci o zpětně odebraných elektrozařízeních z místa zpětného 
odběru na základě kopií Dodacích listů,

q) označovat vybraná elektrozařízeni v souladu $ přílohou č. 4 této smlouvy 
samolepícími etiketami provozovatele s čárovými kódy pro individuální 
evidenci elektrozařízeni;

r) používat etikety dle písmene q) tohoto odstavce pouze na individuální 
evidenci určených elektrozařízeni a zabezpečit je  před ztrátou, odcizením 
poškozením či jiným  znehodnocením či zneužitím a vést evidenci etiket 
poskytnutých provozovatelem;

s) zajistit s ohledem na nutnost zamezení eventuálního duplicitního 
vykazování elektrozařízeni, s nimiž nakládá obec ve smyslu této smlouvy, a 
v zájmu nezávislého fungování jednotlivých kolektivních systémů, že žádné 
elektrozařízeni ani jeho část, s nímž obec nakládá podle této smlouvy, 
nebude ke stejnému nebo obdobnému účelu předávat a/nebo vykazovat 
duplicitně, tj. nebude ho vykazovat či předávat třetím osobám, a stejně tak 
nebude žádné elektrozařízeni nebo jeho část, s nímž nakládá pro třetí 
osoby, předávat a/nebo vykazovat provozovateli; duplicitně vykázané 
elektrozařízeni se pokládá za nepravdivě vykázané a nepřísluší za něj 
odměna;
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t) zajistit důsledně a prokazatelně oddělené ukládání a nakládání a oddělenou 
písemnou evidenci elektrozařízení skupin dle či. I  odst. 2 v případě, že 
umožní na sběrném místě zpětný odběr elektrozařízení stejných skupin 
elektrozařízení pro jiný kolektivní systém nebo jiné výrobce;

u) v případě, že je  na sběrném místě zajišťován zpětný odběr elektrozařízení 
určité skupiny pro více osob (kolektivních systémů, výrobců,...), zajišťovat 
rozdělování zpětně odebraných elektrozařízení této skupiny z hlediska 
jejich podskupin či typů výrobků mezi provozovatele a tyto osoby tak, aby 
byl pro jednotlivé osoby zachován poměr jednotlivých skupin či typů 
výrobků odpovídající jejich poměru na celkovém množství odebraných 
elektrozařízení, tak, aby některá třetí osoba (kolektivní systém, výrobce,...) 
nezískávala na úkor provozovatele elektrozařízení s vyšší výtěžností či 
lepším uplatněním na trhu či naopak aby provozovatel nezískával vyšší 
podíl elektrozařízení s nižší výtěžností či horším uplatněním na trhu;

v) uchovávat přístupové kódy informačního systému provozovatele v tajnosti, 
chránit je  před zneužitím a neposkytnout je  třetí osobě, vyjma pověřeného 
provozovatele sběrného místa, kterého je  obec povinna smluvně zavázat 
k jejich utajení a ochraně, přičemž za porušení ochrany přístupových kódů 
pověřeným provozovatelem sběrného místa obec odpovídá, jako by tuto 
ochranu porušila sama; při změně provozovatele sběrného místa má obec 
právo požadovat změnu přístupových kódů;

w) jedenkrát ročně při provádění inventury shromažďovacích prostředků 
provozovatelem sdělit provozovateli inventurní čísla shromažďovacích 
prostředků, které má k 1.12. příslušného roku obec k dispozici na sběrných 
místech, jejichž provoz zajišťuje, nebo s nimiž jinak disponuje, a stav 
těchto prostředků (event. poškození a pod.) k uvedenému datu; toto 
sdělení obec učiní vždy nejpozději do 15.12. příslušného roku 
prostřednictvím formuláře, předaného obci provozovatelem, anebo 
prostřednictvím informačního systému provozovatele, pokud bude tento 
postup umožňovat. Provozovatel je  povinen obec na tuto povinnost 
každoročně upozornit svým sdělením, a to alespoň prostřednictvím 
elektronické pošty.

2. Obec má právo:

a) pověřit plněním svých povinností v souvislosti s nakládáním 
s elektrozařízeními podle této smlouvy třetí osobu, která se tím stane 
pověřeným provozovatelem sběrného místa, a to s ohledem na podmínky 
uvedené v odstavci 1 písm. c) tohoto článku; pověření třetí osoby plněním 
povinností obce nezbavuje obec odpovědnosti za řádné a včasné plnění 
jejích povinností podle této smlouvy a při plnění prostřednictvím 
pověřeného provozovatele sběrného místa obec odpovídá provozovateli, 
jako by plnila sama; tím nejsou dotčena práva obce vůči pověřenému 
provozovateli sběrného místa;

b) na zaplacení odměny od provozovatele podle čí. VI, této smlouvy;

c) žádat na provozovateli zajištění odvozu zpětně odebraných elektrozařízení;

d) žádat na provozovateli, sdělení přístupových kódů do informačního 
systému na internetovém portále www.asekol.cz, a to za účelem využití 
tohoto informačního systému pro objednávání odvozu elektrozařízení ze 
sběrného místa;

e) žádat po provozovateli etikety dle přílohy č. 4 této Smlouvy.
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IV.
Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel se tímto zavazuje:

a) dodat obci na své náklady informační tabuli s označením „Místo zpětného 
odběru" a to do jednoho měsíce od podpisu této smlouvy [pokud již  
k předání nedošlo před jejím uzavřením; tato výhrada pfatí i pro body b),
c) a g) tohoto odstavce];

b) na své náklady dodat obci a umístit na místo zpětného odběru 
shromažďovací prostředek (klečový kontejner, big-bag, atd), a to do 
jednoho měsíce od účinnosti této smlouvy, nebude~li dohodnuto jinak;

c) dodat obcí pověřenému provozovateli sběrného místa soubory etiket pro 
individuální evidenci určených elektrozařízení, „Potvrzení o převzetí 
elektrozařízení" a Metodický pokyn, a to do deseti pracovních dnů od 
podpisu této smlouvy;

d) zajistit odvoz zpětně odebraného elektrozařízení prostřednictvím smluvního 
dopravce, a to do 7 pracovních dnd od obdržení objednávky obce 
(pověřeného provozovatele sběrného místa);

e) hradit obci odměnu ve výši a způsobem stanoveným v čl. VI. této smlouvy;

f) při kontrole podle čl. VII. této smlouvy, chránit důvěrné informace, které 
získá od obce, a šetřit oprávněné zájmy obce;

g) na vyžádání obce sdělit obci přístupové kódy do informačního systému 
provozovatele na internetovém portále www.asekol.cz. poté co bude 
informační systém zprovozněn, a to do jednoho měsíce od doručení 
žádosti;

h) mít po dobu trvání této smlouvy zřízeny své internetové stránky (současná 
adresa těchto stránek je www.asekol.cz).

2. Provozovatel má právo:

a) provádět kontrolu plnění povinností obce podle této smlouvy v souladu 
s čl. VII. této smlouvy prostřednictvím svých zaměstnanců nebo ve 
spolupráci s externím subjektem (např. auditorem); toho je povinen 
smluvně zavázat k ochraně důvěrnosti informací;

b) uveřejnit obec v databázi svých smluvních partnerů, jejichž 
prostřednictvím zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, která může být 
veřejně přístupná prostřednictvím internetu, a informovat třetí osoby o 
uzavření či ukončení této smlouvy;

c) předkládat obci návrhy změn příloh č. 2 až 4 této smlouvy postupem podle 
č i X  odst. 1 této smlouvy; přílohu č. 1 této smlouvy lze měnit či doplňovat 
jen na základě a v souladu s údaji, poskytnutými obcí;

d) zpřístupnit veškeré platné formuláře dle této smlouvy na internetovém 
portále www.asekol.cz:

e) zavést informační systém, sloužící k uplatnění objednávek odvozu 
elektrozařízení ze sběrného místa obcí, nebo j í  pověřenou osobou;
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f) stanovit podíl zastoupení elektrozařízení skupin 1, 3, 4, 7 a 8 ve společném 
sběrném prostředku (v případě realizace společného sběru provozovatele a 
kolektivního systému ELEKTROWIN a.s.f event. jiného subjektu). Zveřejnit 
statisticky zjištěný hmotnostní podíl provozovatele, popř. ho následně 
změnit svým písemným oznámením obci (ke dni uzavření této smlouvy činí 
50 %), a používat je j pro výpočet Odměny obci dle této smlouvy, tj. 
provozovatel je  povinen zaplatit obci odměnu za zajištění zpětného odběru 
poměrné části společně sbíraných elektrozařízení, která připadá na 
provozovatele. Zpětný odběr ostatních elektrozařízení v rámci společného 
sběru provozovatele a společnosti ELEKTROWIN a.s. (tj. části, která 
přesahuje poměrnou část připadající na provozovatele), provádí obec na 
základě smluvního vztahu se společností ELEKTROWIN a.s. a na účet této 
společnosti, byť je  s oběma částmi (připadající na provozovatele a 
připadající na ELEKTROWIN a.s.) nakládáno společně.

V.
Místo zpětného odběru

1. Sběrné místo jako místo zpětného odběru elektrozařízení dle této smlouvy, kde jsou 
shromaždována a skladována zpětně odebraná elektrozařízení, musí být vybaveno 
tak, aby splňovalo technické a bezpečnostní požadavky, stanovené příslušnými 
právními předpisy pro sběrná místa sloužící také k odběru a skladování 
elektrozařízení s obsahem nebezpečných látek a dále v souladu s Metodickým 
pokynem.

2. Sběrné místo musí obec označit informační tabulí dle či. IV  odst. 1 písm. a) této 
smlouvy a vývěskou s provozní dobou sběrného místa, čitelnými z  veřejně 
přístupného místa, zpravidla u vjezdu.

3. Seznam míst zpětného odběru elektrozařízení podle této smlouvy tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy.

VI.
Odměna

Platební podmínky

1. Provozovatel se zavazuje zaplatit obci za zajišťování zpětného odběru 
elektrozařízení podle této smlouvy odměnu ve formě příspěvku na provozní náklady 
sběrného místa a související administrativu, jehož výše je  stanovena v sazebníku 
odměn, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy; konkrétní výše se vypočte tak, že se: 
a ) příslušnou sazbou příspěvku vynásobí hmotnost (v kg) zpětně odebraného

elektrozařízení, předaného určenému dopravci v případě elektrozařízení 
vykazovaných na základě hmotnosti; při společném sběru s jiným  kolektivním 
systémem  se hmotnost elektrozařízení provozovatele stanoví dle hmotnostního 
podílu na základě statistického vyhodnocení za předchozí období v rámci České 
republiky dle či. IV  odst. 2 písm.f);

ß ) u elektrozařízení s vykazovaným počtem kusÖ se konkrétní výše příspěvku 
vypočte tak, že se příslušnou sazbou příspěvku vynásobí počet kusQ, předaný 
určenému dopravci;

Y ) v případě paušální odměny se výše stanoví na základě počtu smluvně 
provozovaných sběrných míst na území obce v daném období. 2

2. Výši odměny vypočte provozovatel na základě součtu dílčích odměn dle bodů a), ß) a 
y) odstavce 1 v příslušném kalendářním čtvrtletí (dále jen „Období"). Tento údaj pro 
fakturaci bude obci dodán provozovatelem v elektronické a/nebo písemné podobě 
nejpozději do třiceti kalendářních dnd od ukončení příslušného Období.
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3. Plnění podle této smlouvy jsou poskytována v dílčích obdobích. Dílčím obdobím je  
příslušné Období. Pokud smlouva trvala pouze část Období, je  dílčím obdobím ta 
část O bd o b í p o  kterou smlouva trvala. Plnění za příslušné Období se považují za 
uskutečněné posledním dnem Období.

4. Odměna za příslušné Období je  považována za cenu bez daně z přidané hodnoty 
(DPH). Pokud je  obec povinna na základě zvláštního předpisu uplatnit DPH, pak se 
DPH ke stanovené odměně připočítává.

5. Odměna za příslušné Období je  splatná do třiceti (30) dnd od vystavení faktury 
obcí, a to za předpokladu, že faktura je  doručena provozovateli minimálně patnáct 
(15) dnů před je j í splatností. Je-li faktura doručena později, prodlužuje se je jí 
splatnost o dobu, o kterou byla výše sjednaná doba pro doručení faktury 
překročena.

6. V případě, že plnění poskytovaná podle této smlouvy podléhají DPH, musí faktura 
obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zvláštního zákona.

7. Podrobnosti postupu při fakturaci může dále upravit Metodický pokyn.

VII.
Kontrola, sankce a důvěrnost

1. Provozovatel je oprávněn provádět kontrolu plnění povinností obce podle této 
smlouvy, zejména kontrolu pravdivosti a úplnosti poskytnutých údajů a souladu 
nakládání s elektrozařizeními obcí s touto smlouvou, a to především revizí Dodacích 
listů, a evidencí případně vedených obcí či pověřeným provozovatelem sběrného 
místa podle zvláštních právních předpisů nebo podle či. III odst. 1 písm. t), a 
kontrolou sběrného místa. Kontrolu provádí na místě zpětného odběru provozovatel 
nebo osoba písemně pověřená provozovatelem, a to kdykoli na požádání 
provozovatele, nejpozději však do 14 dnů od doručení tohoto požádání obci, pokud 
se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Obec se tímto zavazuje 
poskytnout osobě pověřené provedením kontroly veškerou součinnost potřebnou 
k řádnému provedení kontroly, zejména se zavazuje zajistit, aby této osobě byl 
umožněn vstup do prostor sběrného místa a aby j í  byly předloženy veškeré j í  
vyžádané doklady, týkající se této smlouvy a jejího plnění, a aby byla této osobě 
poskytnuta veškerá součinnost od pověřeného provozovatele sběrného místa, 
pokud jím  není obec. O výsledku kontroly se sepisuje zpráva, je jíž jedno vyhotovení 
se doručuje obci; je-li pověřeným provozovatelem sběrného místa jiná osoba něž 
obec, doručuje se tato zpráva i tomuto provozovateli sběrného místa. 2

2. Za závažné porušení této smlouvy se považuje zejména porušení těchto závazků ze 
strany obce:

a) uložení jiných odpadů či zařízení než zpětně odebraných elektrozařízení 
podle či. I  odst. 2 a přílohy č. 2 této Smlouvy do sběrných prostředků 
určených na zpětný odběr elektrozařízení dle této smlouvy, nebude-li 
dohodnuto jinak (např. při společné logistice s jiným i kolektivními 
systémy),

b) nesprávné zařazení zpětně odebíraných elektrozařízení,
c) nedostatečné zajištění místa zpětného odběru,
d) neoprávněné vyúčtování (fakturace) Odměny nebo je jí části nebo 

nepravdivé či neúplné vykázání údajů o množství či hmotnosti odebraných 
elektrozařízení (včetně uvedení či potvrzení nepravdivých či neúplných 
údajů na Dodacím listu) či počtu provozovaných sběrných míst,

e) opakované porušení jiných povinností obce stanovených touto smlouvou,
f) nesprávné vedení individuální evidence určených elektrozařízení etiketami 

s čárovým kódem, nevedení evidence etiket a nezabezpečení etiket proti
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neoprávněnému použití; za neoprávněné použití se považuje použití 
v rozporu s touto smíouvou či jejím i přílohami, nebo

g) porušení ustanovení čl. III odst. 1 písm. s), písm. t) nebo písm. u) této 
smlouvy.

3. Obec se zavazuje zajistit odstranění nedostatků, zjištěných kontrolou, ve IhQtě 
stanovené provozovatelem, která musí činit alespoň 14 dní.

4. V případě závažného porušení této smlouvy je  provozovatel oprávněn vyúčtovat 
obci smluvní pokutu a obec je povinna j i  provozovateli zaplatit, a to:

a) při porušení podle odstavce 2 písm. a) až f) ve výši 500,- Kč
b) při porušení podle odstavce 2 písm. g) ve výši trojnásobku vyplacené 

smluvní odměny za předcházejících 12 kalendářních měsíců.

V případě, že obec uvede či potvrdí v Dodacím listu nepravdivé nebo neúplné údaje, 
je  povinna vrátit provozovateli neoprávněně vyplacenou Odměnu, a to včetně úroků 
z prodlení v zákonné výši za dobu od neoprávněného vyplacení Odměny do jejího 
vrácení provozovateli. Obec je  povinna neoprávněně vyplacenou Odměnu vrátit 
nejpozději do 30 dnů od vyžádání provozovatelem.

Tím není dotčeno právo provozovatele od smlouvy odstoupit ani právo na náhradu 
škody.

5. Obec je  oprávněna vyúčtovat provozovateli kolektivního systému sm luvní pokutu, a 
to:

a) při nedodržení povinnosti zajistit prostřednictvím určeného přepravce odvoz 
zpětně odebraného elektrozařízení do 7 pracovních dnů od obdržení řádné 
objednávky obce (provozovatele sběrného místa) má obec právo vyúčtovat 
provozovateli kolektivního systému smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za 
každé jednotlivé porušení této povinnosti. Tato sankce se neuplatní 
v případě, že dopravcem, zajišťujícím nakládku a odvoz elektroza řízení ze 
sběrných dvorů dle přílohy č. 1 této smlouvy, měla být (zpravidla na 
základě subdodávky pro dopravce provozovatele) společnost, která, je  
přímým provozovatelem sběrného místa.

b) při nedodržení termínu úhrady odměny, řádně vyúčtované podle čl. VI. této 
smlouvy, má obec právo vyúčtovat provozovateli kolektivního systému 
smluvní pokutu ve výši 0,03 % z fakturované částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

Tím není dotčeno právo obce od smlouvy odstoupit ani právo na náhradu škody.

6. Smluvní strany se tímto zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných 
skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, a chránit 
důvěrnost informací druhé smluvní strany před jejich neoprávněným užitím třetími 
osobami. Mlčenlivost se nevztahuje na postup obce podle zákona č 106/1999 Sb. a 
zákona č. 128/2000 Sb. a dalších právních předpisů, které upravují povinnost obce 
poskytovat informace občanům a členům zastupitelstva obce, popř. dalším osobám. 
Provozovatel je  povinen zajistit zachování mlčenlivosti i ze stran osob, které pověřil 
provedením kontroly podle čl. VII odst. 1. 7

7. Provozovatel je  oprávněn uvádět obec, je jí identifikační údaje, jakož i identifikační a 
provozní údaje m íst zpětného odběru podle této smlouvy na svém internetovém 
portále www.asekof.cz, s tím, že obec bere na vědomí a souhlasí, že tyto údaje se 
nepovažují za důvěrné ve smyslu předchozího ustanovení tohoto článku smlouvy.
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1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu kdykoliv písemně 
vypovědět i bez uvedení dôvodô. Výpovědní Ihôta čin í 3 měsíce a počíná běžet 
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 
druhé smluvní straně. Po dobu výpovědi musí být dodrženy všechny závazky 
smluvních stran vyplývající z této smlouvy.

4. Provozovatel je  oprávněn od této smlouvy odstoupit z těchto dôvodô:
a) v případě závažného porušení této smlouvy obcí podle čl. VII. odst. 2 písm. 

a), b), c), f) nebo g) této smlouvy, pokud obec nezjednala nápravu ani 
v dodatečně stanovené Ihótě podle čl. VII odst. 3 nebo pokud obec tyto 
povinnosti porušila opakovaně,

b) v případě závažného porušení této smlouvy obcí podle či. VII. odst. 2 písm.
d) nebo e) této smlouvy,

c) pokud obec neposkytla opakovaně provozovateli kolektivního systému 
součinnost potřebnou k řádnému provedení kontroly podle či. VII. odst. 1 
této smlouvy nebo tuto kontrolu zmařila,

d) pokud na majetek obce byla nařízena exekuce, nebo
e) nastala-li na straně obce jiná závažná skutečnost odůvodňující závěr, že 

obec není nadále schopna plnit řádně své závazky podle této smlouvy, 
zejména jestliže obec či pověřený provozovatel sběrného místa pozbyli 
oprávnění podle zvláštního zákona, pokud bylo takové oprávnění k plnění 
povinností podle této smlouvy třeba.

5. Obec je oprávněna od této smlouvy odstoupit z těchto dôvodô:
a) provozovatel je  v prodlení s úhradou Odměny podle čl. VI. této smlouvy po 

dobu delší než 6 týdnů, nebo
b) na majetek provozovatele byl prohlášen konkurs, nebo byl návrh na 

prohlášení konkursu na jeho majetek zamítnut pro nedostatek majetku.

6. Kromě důvodů shora sjednaných má každá ze smluvních stran právo od této 
smlouvy odstoupit z  důvodů stanovených zákonem.

7. Odstoupení od smlouvy se stává účinným okamžikem doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy 
není dotčeno právo odstupující strany na smluvní pokutu, náhradu škody ani jiná 
práva, která j í  vznikla na základě této smlouvy do dne jejího ukončení.

8. Výpověď i odstoupeni od smlouvy se doručuje vždy poštou ve formě doporučené 
poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud 
adresát zásilku nepřevezme nebo j i nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední 
den úložní doby za den doručení. Smluvní strany si jsou povinny vzájemně písemně 
oznamovat změnu svých údajů, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy, bez 
zbytečného odkladu, nejpozději pak do 14 dnů od změny údaje. 9

9. V případě zániku této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své závazky 
podle této smlouvy obdobně podle této smlouvy a učinit ve vzájemné součinnosti 
zejména vše potřebné k tomu, aby v důsledku zániku této smlouvy nedošlo 
k porušení obecně platných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru 
elektrozařízení.

VIII.
Doba trvání smlouvy
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10. Pokud dojde ke splnění některé z podmínek uvedených v odstavci 13, je  
provozovatel oprávněn svým písemným oznámením doručeným obci omezit rozsah 
plnění podle této smlouvy jen na stanovený počet elektrozařízení. Cílem prohlášení 
je  limitovat množství elektrozařízení odebíraných podle smlouvy; zejména pak 
omezit rozsah plnění práv a povinností smluvních stran podle čl. III odst. 1 písm.
g)-j), písm, p) a q), čl. III odst 2 písm. b) a c), čf. IV  odst 1 písm. d) a e) a čl. VI 
smlouvy pouze na elektrozařízení a elektroodpady, jejichž množství nepřesáhne 
limity stanovené v prohlášení provozovatele.

11. V oznámení podle odstavce 10 je provozovatel povinen stanovit množství 
elektrozařízení pro jednotlivá kalendářní čtvrtletí či kalendářní měsíce (v členění 
podle jednotlivých skupin, popř. i podskupin elektrozařízení), které má obec 
odebírat a nakládat s nimi v režimu smlouvy; toto množství je  oprávněn stanovit i 
formou množstevních kvót (podílů) z elektrozařízení odebraných obcí podle této 
smlouvy v předchozím období. Provozovatel je  oprávněn svým oznámením plnění 
smlouvy i zcela pozastavit, avšak nejdéle na dobu 3 měsíců. V oznámení 
provozovatel dále uvede, na jakou dobu rozsah plnění podle této smlouvy omezuje, 
popř. zda omezuje rozsah plnění až do odvolání. Své oznámení o omezení rozsahu 
plnění je  oprávněn změnit, a to i opakovaně; je  oprávněn ho i zrušit.

12. V případě, že doba, po kterou byl na základě oznámení provozovatele podle 
odstavce 10 omezen rozsah plnění podle této smlouvy, bez přerušení přesáhla dobu 
6 měsíců, je  obec oprávněna smlouvu z tohoto důvodu vypovědět s tím, že 
v takovém případě výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná dnem následujícím po 
doručení výpovědi. Pokud však v průběhu výpovědní Ihůty provozovatel předčasně 
zruší své oznámení podle odstavce 10, výpověď zaniká a smlouva trvá dále bez 
ohledu na je jí trvání. Tím není dotčeno právo obce vypovědět smlouvu podle 
odstavce 3.

13. Provozovatel je  oprávněn učinit oznámení podle odstavce 10 pouze pokud dojde ke 
splnění některé z těchto podmínek:
a. zrušení vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpady, nebo změna je jí úpravy týkající se nakládání s historickými 
elektrozařízení mi z  domácností;

b. zrušení rozhodnutí o zápisu kolektivního systému provozovatele či jeho části 
nebo zápis kolektivního systému jiného provozovatele jako systému 
oprávněného zajišťovat financování nakládání s historickými elektrozařízeními 
z domácností skupiny 3, 4 nebo 7;

c. změna zákona o odpadech, která se bude týkat právního postavení systémů 
nakládání s historickými elektrozařízeními z domácností.

IX..
Další postup smluvních stran

Smluvní strany se zavazují na žádost kterékoliv smluvní strany znovu projednat obsah 
Smlouvy, a to v návaznosti na vývoj právní úpravy nakládání s elektrozařízeními a 
elektroodpady a na právní status kolektivního systému provozovaného provozovatelem. 
Při tomto projednání jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost a postupovat 
v dobré víře.

X .
Závěrečná ustanovení 1

1. Provozovatel je  oprávněn prostřednictvím svého internetového portálu 
www.asekol.cz uveřejnit změnu příloh č. 2 a/nebo až č. 4 této smlouvy anebo 
Metodického pokynu (dále y tomto odstavci jen „ Přílohy"), a to alespoň dva měsíce 
před okamžikem účinnosti této změny; toto oznámení (uveřejnění) se považuje za
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návrh změny Příloh a pokládá se za učiněné v den umístění tohoto oznámení na 
předmětný internetový portál a musí v něm být uvedeno datum, kdy změna Příloh 
nabývá účinnosti. Provozovatel je  povinen upozornit obec na změnu Příloh, a to 
písemně, faxem či prostřednictvím elektronické pošty. V případě učinění oznámení 
provozovatele o změně Příloh je  obec oprávněna písemně odstoupit od této 
smlouvy; odstoupení od smlouvy představuje stranami smlouvy dohodnutý výlučný 
nástroj pro vyjádření nesouhlasu s návrhem změny Příloh. Právo odstoupit mdže 
obec využít pouze do jednoho měsíce od doručení oznámení o uveřejnění oznámení 
a v odstoupení musí být uveden výslovný odkaz na toto ustanovení smlouvy. 
V případě, že odstoupení nebude písemné, nebude obsahovat výslovný odkaz na 
toto ustanovení smlouvy nebo bude provozovateli doručeno po uplynutí 
jednoměsíční Ihdty, je  neplatné. V případě, že obec platně odstoupí v uvedené 
IhQtě, smlouva zaniká ke dni, který bezprostředně předchází dni, kdy změna Příloh 
nabude účinnosti. V případě, že obec po uveřejnění oznámení o změně Příloh 
neodstoupí stanoveným způsobem, má se za to, že akceptovala návrh na změnu 
Příloh a změna Příloh je  pak pro obě sm luvní strany závazná.

2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem o 
odpadech, obchodním zákoníkem a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy. Smluvní 
strany současně sjednávají pro řešení sporů z této smlouvy jako místně příslušný 
soud příslušný podle místa sídla provozovatele v době uzavření této smlouvy (§ 89a 
obč. soud. řádu).

3. Stane-ii se některé z ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nemá toto vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy, pokud 
z povahy smlouvy, z jejího obsahu nebo z okolností, za níž byla uzavřena, 
nevyplývá, že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu smlouvy oddělit. Pro 
případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným a jedná se o ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy, 
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 či jeho prováděcích předpisů) a tato změna 
si vyžádá změnu této smlouvy, sm luvní strany se zavazují tuto smlouvu uvést do 
souladu se změněnými právními předpisy, a to nejpozději do jednoho měsíce od 
nabytí účinnosti takové změny.

4. 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.

5. Tato smlouva je  sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy obdrží 
2 vyhotovení obec a jedno vyhotovení provozovatel.

6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit (s výjimkami výslovně uvedenými) 
pouze písemnou formou; písemná forma je  nezbytná i pro právní úkony směřující 
k vzdání se požadavku písemné formy.

7. Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, 
tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření této smlouvy. 8

8. Smluvní strany si tímto vzájemně udělují 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 své elektronické kontakty (zpravidla na adresy elektronické 
pošty). Tento souhlas se dále vztahuje i na zasílání obchodních sdělení ve věci 
zajišťování plnění podle zákona a poskytování souvisejících služeb.
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9. Obec potvrzuje, že před uzavřením této smlouvy převzala od provozovatele 
-Metodický pokyn pro zajištění zpětného odběru elektrozařízení na sběrném místě 
Kolektivního systému AS EKOL a seznámila se s ním. Metodický pokyn je  pro obě 
strany závazný.

10. 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.

Příloha č. 1: 
Příloha č.2: 
Příloha č.3; 
Příloha č.4:

Seznam míst zpětného odběru elektrozařízení 
Seznam značek určených ke zpětnému odběru 
Sazebník odměn
Pravidla pro individuální evidenci elektrozařízení/elektroodpadu na sběrném 
místě Kolektivního systému ASEKOL

V Praze dne 10. května 2007 V ¡ T M  dne

za provozovatele: za obec:
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Příloha č. 1 smlouvy

IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE SBĚRNÉHO MÍSTA/SBĚRNÉHO DVORA

UMÍSTĚNI SBERNEHO MISTA - SBERNEHO DVORA:
Název Sběrna a výkupna odpadů
Ulice, č.p./ čor. Marie Pomocné 50
PSC 412 01
Obec Litoměřice

PROVOZOVATEL SM:
OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV Severočeské sběrné suroviny, a. s.

Sídlo
Ulice, č.p. /č.or. Svermova 117
PSC 460 10
Obec Liberec

věci smluvní věci technické

Kontaktní
osoba

provozovatele
sběrného

místa

Jméno a příjmení
Titul
Funkce
Tei./fax
Mobil

E-mail
TECHNICKÉ ÚDAJE SBERNEHO MISTA:

Plocha SD (m2) 70 m2
Druhy tříděných odpadů Komunální odpady dle skupiny 20 katalogu odpadů
Možnosti umístění sběrných kontejnerů na zpětný odběru elektrozařízení skupin 3, 4, 7 a 8 dle přílohy č. 7
zákona č. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění a přílohy č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb. (Ix TV a 
monitory - řeší se shromažďovacím místem; Ix ostatní elektrozařízení skupin 3, 4 , 7 a 8):__________
Zpevněná plocha pro uložení televizorů
a počítačových monitorů, včetně
elektrozařízení skupin 3, 4, 7 a 8 s jedním 
rozměrem větším než 100 cm nebo 
hmotností větší než 25 kg. 5 mA
Paletový kontejner, big-bag - cca 2m3
(ostatní elektrozařízení skupin 3, 4, 7 a 
8) ___________ _ NE

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA:
SEZNAM ROZHODNUTI K POVOLENI PROVOZU SD 
(druh rozhodnutí, datum, vydal):

pondělí 8:30 - 18:00 Rozhodnuto KUÚK dle $ 14 odst. 1 zákona o odpadech
úterý 8:30 - 16:00 ze dne 1. 12. 2004
středa 8:30 - 16:00 č. j. 8087/130061/2004/ZPZ/PZ-638
čtvrtek 8:30 - 16:00
pátek 8:30 - 14:00
sobota 8:00 -  12:00
neděle
slouží SM jako shromažďovací místo pro jiný druh sběru odpadů -např. mobilní sběr (prosíme vypsat)
ANO -  sběr železa a barevných kovů, papíru,skla, plastů, vetkoobjemového odpadu
slouží SM jako místo zpětného odběru pro provozovatele jiných kolektivních systémů (prosíme vypsat)
ELEKTROWIN, EKOLAMP, ASEKOL, EKO-KOM
Sběrné místo slouží pro zpětný odběr EEZ od spotřebitelů i jiných osob: ANO -  NE
Sběrné místo slouží pro zpětný odběr EEZ pouze od spotřebitelů: NE-ANO
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Příloha č. 2 smlouvy

Seznam výrobců (značek), které jsou povoleny ke zpětnému odběru elektrozařízení pro 
provozovatele:

1) Zařízení uvedená na trh před 13. 8. 2005 (neoznačená symbolem přeškrtnuté 
popelnice) -všechna EEZ skupin 3, 4 a 7 bez ohledu na výrobce (značku)

2) Zařízení uvedená na trh po 13. 8. 2005 (označená symbolem přeškrtnuté popelnice)
- všechna EEZ skupin 3, 4, 7, 8 a 10 bez ohledu na výrobce (značku)

. V případě, že elektrozařízení je  neidentifikovatelné z hlediska značky, nebo neuvedeným 
symbolem přeškrtnuté popelnice, je  na něj pohlíženo jako na elektrozařízení přípustné ke 
zpětnému odběru pro Kolektivní systém ASEKOL.

Příloha č. 3 smlouvy

Sazebník odměn 

a) motivační odměna

Elektrozařízení/etektroodpady s individuální 
evidencí čárovými kódy

Výše odměny v Kč/ks 
bez DPH

1. televizory
2. počítačové monitory 3 ,00

Ostatní eiektrozařízení/elektroodpady 
dle či. I odst. 2 Smlouvy

Výše odměny Kč/kg 
bez DPH

Ostatní elektrozařízení
(s výjimkou televizorů a počítačových monitorů) 0,15

b) paušální odměna

1. Paušální odměna je stanovena ve výši 1 0 .0 0 0 Kč za rok na sběrné místo (sběrný 
dvůr), které je  uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy a bylo v daném období provozováno 
(tzn. byl vněm v příslušném Období realizován zpětný odběr elektrozařízení dle 
Smlouvy a odvoz těchto elektrozařízení ke zpracovateli) a je  určeno pro odkládání 
elektrozařízení od spotřebitelů i ostatních osob (např. na základě karty uživatele 
kolektivního systému) 2

2. Paušální odměna je  stanovena ve výši 5.000,- Kč za rok na sběrné místo (sběrný 
dvůr), které je  uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy a bylo v daném období provozováno 
(tzn. byl v něm v příslušném Období realizován zpětný odběr elektrozařízení dle 
Smlouvy a odvoz těchto elektrozařízení ke zpracovateli) a je  určeno pro odkládání 
elektrozařízení pouze od spotřebitelů.
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Příloha č. 4 smlouvy

Pravidla pro individuální evidenci elektrozařízení/elektroodpadů 
na sběrném místě Kolektivního systému ASEKOL.

1. elektrozařízení a elektroodpady k individuální evidenci etiketami:
Počítačové monitory (samostatné, bez ohledu na druh obrazovky) 
televizory (bez ohledu na druh obrazovky)

2. zařazení elektrozařízení nebo elektroodpadu do individuální evidence:
Po převzetí elektrozařízení dle odstavce 1 je provozovatel sběrného místa 
povinen na očištěné místo (pravý horní roh obrazovky) nalepit jeden štítek 
s čárovým kódem. Etikety s čárovými kódy odebírá provozovatel postupně 
z kotouče dodaných etiket tak, aby nebyla narušena číselná řada.

3. poskytnutí etiket:
Provozovatel každého sběrného místa bude vybaven souborem samolepicích 
etiket (se souvislou číselnou řadou) dodaných Kolektivním systémem ASEKOL. 
Provozovatel sběrného místa je povinen v případ^potřeb^požáda^^dodávku 
dalšího souboru etiket a to elektronicky na na
tel: Kolektivní systém ASEKOL zašle provozovateli nové etikety
do 10 pracovních dnů po obdržení objednávky.

4. použití etiket:
Provozovatel sběrného místa je povinen etikety s čárovými kódy používat 
pouze k individuální evidenci elektrozařízení dle odstavce 1.

5. Zákaz používání etiket:
Používání etiket s čárovými kódy Kolektivního systému ASEKOL je  zakázáno 
k jiným účelům než shora uvedeným.

6. Ztráta etiket:
V případě ztráty etiket je  provozovatel sběrného místa povinen neprodleně po 
zjištěnhét^kutečnostnTah lásit Kolektivnírrn^ystému ASEKOL následující (E- 
mail: te/: údaje:

1. sběrné místo
2. datum zjištění ztráty
3. poslední použitý čárový kód
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