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Směrnice ASEKOL a.s. pro výběr osob poskytujících služby 
v oblasti nakládání s odpadními elektrozařízeními 

 
 
I. Úvod 
 
Společnost ASEKOL a. s., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00, 
IČO: 27373231 („ASEKOL“) je provozovatelem kolektivního systému pro zpětný odběr, 
zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení, včetně jejich svozu, dopravy, překládky 
a předání provozovateli zpracovatelského zařízení, a to pro elektrozařízení všech skupin, 
pocházející ze sběrné sítě provozovatele. 
 
Jako provozovatel kolektivního systému je ASEKOL dle § 44 odst. 6 písm. b) zákona 
č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností („zákon o VUŽ“) povinen na svých 
internetových stránkách, mimo jiné, uveřejnit informace o postupu výběru osob poskytujících 
služby v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností a tyto aktualizovat nejpozději 
do 45 dnů od jejich změny. Zároveň je ASEKOL dle § 46 odst. 4 a 5 zákona o VUŽ povinen 
s peněžními prostředky získanými z příspěvků výrobců a s výnosy z nich nakládat hospodárným 
způsobem a tak, aby byla zajištěna kontrolovatelnost nakládání s nimi. 
 
K naplnění těchto svých povinností přijala společnost ASEKOL tuto směrnici upravující její 
postup při výběru osob poskytujících služby v oblasti nakládání s odpadním elektrozařízením. 
 
Společnost ASEKOL není povinna postupovat dle obecných právních předpisů upravujících 
zadávání veřejných zakázek a nebude dle těchto předpisů postupovat ani dobrovolně. Případné 
užití terminologie či procesů shodných či obdobných terminologii či procesům užívaným těmito 
obecnými právními předpisy nepředstavuje zahájení zadávacího řízení ve smyslu § 4 odst. 5 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). 
 
 
II. Působnost směrnice 
 
Společnost ASEKOL postupuje podle této směrnice vždy, když vybírá poskytovatele služeb 
v oblasti nakládání s odpadním elektrozařízením, tedy zejména při výběru zpracovatelů a dopravců. 
 
 
III. Postup při uzavírání smluv s poskytovateli služeb v oblasti nakládání s odpadními 
elektrozařízeními  
 
Zamýšlí-li ASEKOL uzavřít smlouvu o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpadními 
elektrozařízeními, postupuje tak, že nejprve provede průzkum trhu. 
 
Po provedení průzkumu trhu ASEKOL vyhodnotí, zda bude postupovat zjednodušeným 
či klasickým řízením a stanoví si základní parametry budoucího kontraktu. 
 
V případě, že z průzkumu trhu vyplyne, že existuje jen jeden poskytovatel služeb, jež mají být 
předmětem zamýšleného kontraktu, nebude ASEKOL výběrové řízení realizovat a vstoupí v přímá 
jednání s takovou osobou. 
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V případě, že z průzkumu trhu vyplyne, že hodnota zamýšleného kontraktu nepřesahuje 
částku 200.000,- Kč bez DPH, a pokud zároveň platí, že ani souhrn hodnot všech kontraktů 
s obdobným předmětem plnění uzavřených mezi zamýšleným dodavatelem a společností 
ASEKOL v posledních 6 měsících nepřesahuje částku 200.000,- Kč bez DPH, nebude ASEKOL 
výběrové řízení realizovat a vstoupí v přímá jednání s takovou osobou. 
 
Výběrové řízení nebude ASEKOL realizovat a vstoupí v přímá jednání s vhodnou osobou také 
v případě havarijní nebo obdobně urgentní situace, kdy zájem na bezprostředním plnění zjevně 
převyšuje zájem na případných výhodnějších podmínkách, jež by bylo možné získat 
prostřednictvím výběrového řízení. O důvodech vedoucích k takovému postupu společnost 
ASEKOL vyhotoví písemný záznam. 
 
Výběrové řízení ASEKOL zahájí zpravidla uveřejněním výzvy k podání nabídek na svých 
internetových stránkách, popř. jiné vhodné platformě, a oslovením konkrétních osob. Uveřejněním 
výzvy k podání nabídek na internetových stránkách není nezbytné v případě zjednodušeného 
řízení. Poté, co obdržené nabídky vyhodnotí, vstoupí s podatelem nejlepší nabídky v jednání 
o uzavření smlouvy. Po uzavření smlouvy s jedním z účastníků výběrového řízení ASEKOL 
ostatní účastníky vhodným způsobem informuje o ukončení výběrového řízení. Podrobnosti 
stanoví další části této směrnice. 
 
Smlouvy na poskytování služeb v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností se uzavírají 
na dobu určitou, zpravidla na dobu nepřesahující 3 roky. Přičemž v posledním roce předvídané 
účinnosti smlouvy bude ASEKOL, za předpokladu trvající potřeby poskytování předmětných 
služeb, realizovat nové výběrové řízení. Výběrové řízení není třeba realizovat za předpokladu, 
že dosavadní poskytovatel služeb řádně plnil své povinnosti ze smlouvy a z průzkumu trhu vyplyne, 
že nelze očekávat, že by realizací výběrového řízení mohlo být dosaženo pro ASEKOL podstatně 
lepších smluvních podmínek, než jsou podmínky stávajícího poskytovatele. V takovém případě 
ASEKOL prodlouží smlouvu s původním smluvním partnerem o další období. To se uplatní i pro 
smlouvy uzavřené před účinností této směrnice. 
 
Při realizaci výběrových řízení společnost ASEKOL dodržuje zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace uchazečů.  
 
 
IV. Průzkum trhu 
 
Účelem průzkumu trhu je zjištění aktuálních podmínek na trhu služeb, jež mají být předmětem 
zamýšleného kontraktu, okruhu možných smluvních partnerů, obvyklých obchodních 
podmínek za účelem odhadu hodnoty zamýšleného kontraktu tak, aby ASEKOL mohl vyhodnotit 
zda, a případně jakým druhem výběrového řízení, má ASEKOL postupovat a aby podmínky 
případného výběrového řízení mohl přizpůsobit tržním podmínkám. 
 
V rámci průzkumu trhu ASEKOL vhodným způsobem zjistí potřebné informace. Vycházet přitom 
bude např. z vlastních obdobných obchodních případů, z informací veřejně dostupných 
na internetu, popř. ze sdělení příslušných účastníku trhu. 
 
Výsledky průzkumu trhu se písemně zaznamenají; to není nezbytné v případě, kdy z průzkumu 
trhu vyplyne možnost postupovat zjednodušeným řízením. 
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V. Zjednodušené řízení 
 
Zjednodušené řízení ASEKOL může použít v případě, že i) hodnota zamýšleného kontraktu 
nepřesahuje 800.000,- Kč bez DPH a ii) doba trvání zamýšleného kontraktu nepřesahuje 12 měsíců. 
 
V rámci zjednodušeného řízení ASEKOL vhodným způsobem, zpravidla přímým oslovením, 
zajistí písemné nabídky od alespoň tří (3) možných poskytovatelů poptávané služby, z nichž vybere 
pro sebe tu nejvhodnější. Následně vstoupí v jednání s osobou, která tuto nabídku podala.  
 
Po uzavření smlouvy ASEKOL vhodným způsobem informuje ostatní oslovené poskytovatele 
o tom, že jejich nabídku neakceptoval.  
 
Průběh zjednodušeného řízení se přiměřeným způsobem písemně zaznamená. 
 
 
VI. Klasické řízení 
 
Klasické řízení ASEKOL použije v případě, že i) hodnota zamýšleného kontraktu 
přesahuje 800.000,- Kč bez DPH nebo ii) doba trvání zamýšleného kontraktu přesahuje 12 měsíců. 
To samozřejmě nevylučuje, aby ASEKOL klasické řízení využil i v případech, kdy ani jedno 
z těchto kritérií není naplněno. 
 
Klasické řízení se zahájí uveřejněním písemné výzvy k podání nabídek. Společnost ASEKOL může 
rovněž k podání nabídky vyzvat konkrétní osoby. Výzva k podání nabídek bude uveřejněna 
na internetových stránkách společnosti ASEKOL a případně na dalších vhodných místech. 
 
Výzva k podání nabídek bude obsahovat alespoň: 

(i) odkaz na tuto směrnici a pravidla v ní obsažená; 
(ii) popis poptávaných služeb; 
(iii) souhrn požadavků na osobu poskytovatele; 
(iv) souhrn minimálních obchodních podmínek závazných pro účastníky řízení (popř. 

závazný návrh smlouvy); 
(v) dílčí kritéria pro hodnocení nabídek s upozorněním, že ASEKOL zvolí takovou 

nabídku, kterou bude považovat za nejvhodnější; 
(vi) požadavky na způsob zpracování nabídky; 
(vii) lhůtu k podání nabídek a způsob pro jejich doručení společnosti ASEKOL; 
(viii) lhůtu, po kterou je podaná nabídka pro účastníka závazná; a 
(ix) předpokládaný harmonogram výběrového řízení. 

 
Lhůta pro podání nabídek bude činit alespoň dva (2) týdny. Tuto lhůtu lze zkrátit pouze 
z mimořádných důvodů, o kterých společnost ASEKOL vyhotoví písemný záznam. 
 
Po skončení lhůty pro podání nabídek ASEKOL podané nabídky posoudí a vyhodnotí. 
S podatelem nejvhodnější nabídky ASEKOL vstoupí v jednání o finální podobě smlouvy; 
tato jednání je společnost ASEKOL oprávněna kdykoliv ukončit a přistoupit k jednání s jiným 
účastníkem výběrového řízení. 
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Hodnocení nabídek bude probíhat podle dílčích hodnotících kritérií, kterými zpravidla budou:  
(i) nabídková cena (vždy); 
(ii) termín realizace služeb; 
(iii) kvalita technického řešení;  
(iv) reference poskytovatele. 

 
Účastníci výběrového řízení jsou svými nabídkami vázáni do doby:  

(i) než bude s některým z účastníků výběrového řízení uzavřena smlouvy,  
(ii) než bude příslušnému účastníkovi oznámeno, že s ním společnost ASEKOL smlouvu 

neuzavře (resp. s ním bude ukončeno jednání), 
(iii) než uplyne lhůta uvedená ve výzvě k podání nabídek.  

 
 
VII. Obecně platná pravidla výběrových řízení 
 
Pravidla obsažená v tomto článku se uplatní v každém výběrovém řízení, v jehož rámci jsou 
vybírány osoby poskytující služby v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností, ledaže 
bude z konkrétní výzvy k podání nabídek plynout, že se některé konkrétní pravidlo neuplatní. 
 
Výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“), ani veřejnou nabídkou 
podle § 1780 a násl. OZ, ani veřejnou zakázkou dle ZZVZ. 
 
Znění a obsah všech dokumentů, které tvoří podklad příslušného výběrového řízení a všechny další 
informace a dokumenty s nimi související jsou považovány za důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 
OZ a mohou být použity výlučně pro příslušné výběrové řízení.  
 
Výhrady 
 
V rámci každého výběrového řízení si ASEKOL si vyhrazuje právo: 

(i) uzavřít smlouvu s jedním nebo i s více účastníky; 
(ii) odmítnout všechny předložené nabídky či kteroukoliv z nich i bez udání důvodu; 
(iii) dodatečně měnit a doplňovat podmínky výběrového řízení do skončení lhůty 

pro podání nabídek; 
(iv) zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu;  
(v) nevracet podané nabídky;  
(vi) nezohlednit nabídku, která nesplňuje stanovené požadavky; 
(vii) vyhlásit případná další kola výběrového řízení a vyhlásit jejich podmínky; 
(viii) vést jednání o ceně i dalších podmínkách s kterýmkoliv účastníkem kdykoliv v průběhu 

tohoto výběrového řízení i po jeho skončení, a to aniž by byl povinen o tom ostatní 
účastníky informovat; 

(ix) neobjednat poptávané služby u účastníka, s nímž byla uzavřena smlouva. 
 
ASEKOL může, není však povinen, umožnit změnu či doplnění nabídky, případně některého 
z účastníků ke změně či doplnění nabídky vyzvat. 
 
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. 
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Kauce 
 
V rámci každého výběrového řízení je ASEKOL oprávněn požadovat kauci, která bude zajišťovat 
řádné plnění povinností účastníků výběrového řízení. Bude-li kauce vyžadována, její výše bude 
určena ve výzvě k podání nabídek.  
 
Kauce nebude nijak úročena.  
 
Kauce propade ve prospěch společnosti ASEKOL v následujících případech: 

(i) účastník, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, odmítne se společností 
ASEKOL uzavřít smlouvu odpovídající nabídce; 

(ii) účastník poruší pravidla nakládání s podklady, které mu byly předány; 
(iii) účastník jinak poruší pravidla výběrového řízení. 

 
Oznámením o propadnutí kauce dochází k jednostrannému započtení pohledávky příslušného 
účastníka na vrácení kauce proti pohledávce společnosti ASEKOL na úhradu smluvní pokuty 
ve výši kauce; smluvní pokuta se sjednává ve výši kauce pro shora uvedené případy. Povinnost 
k případné úhradě smluvní pokuty účastník přebírá a utvrzuje okamžikem uhrazení kauce. 
 
Kauce bude účastníkům vrácena, nenastal-li do té doby důvod pro její propadnutí, do dvou týdnů 
ode dne, kdy: 

(i) bylo výběrové řízení zrušeno; 
(ii) uplynula lhůta, po kterou je podaná nabídka pro účastníka závazná; 
(iii) bylo účastníkovi oznámeno, že s ním nebude uzavřena smlouva; 
(iv) došlo k uzavření smlouvy s vítězným účastníkem. 

 
Kauce však nebude účastníkovi vrácena, dokud účastník nevrátí podklady, které mu byly 
v souvislosti s jeho účastí ve výběrovém řízení předány. 
 
Podklady 
 
V případě, že společnost ASEKOL předá účastníkovi v rámci výběrového řízení jakékoliv 
podklady, je účastník oprávněn takové podklady použít výhradně pro vyhotovení své nabídky. 
 
Bez předchozího písemného souhlasu společnosti ASEKOL účastník není oprávněn pořizovat 
kopie podkladů nebo jejich částí, ani podklady nebo jejich části, zpřístupnit třetí osobě nebo je 
jakýmkoliv způsobem šířit. 
 
Účastník je povinen všechny předané podklady společnosti ASEKOL vrátit ihned po první výzvě 
k jejich vrácení. 
 
 
VIII. Účinnost směrnice 
 
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2021. 
 
 

ASEKOL a.s. 
Mgr. Jan Vrba, předseda představenstva  


