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obchodní firma/jméno a příjmení: 
IČO: 

DIČ: 

Se sídlem: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

značkou: 

Zastoupená 

 
 
 
 
 
 
 
soudem v 

 
 
 
 
 
 
 
, pod spisovou 

Bankovní spojení:  

Adresa elektronické pošty: 

(dále jen „výrobce“) a 

,  č. účtu:

 
 

 
obchodní firma: ASEKOL a.s. 
IČO: 273 73 231 

DIČ: CZ27373231 

Se sídlem: Československého exilu 2062/8, Praha 4, 143 00 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

Oddíl B, 

Vložka  19943 

Zastoupená Danielem Šafářem, na základě plné moci 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., č. účtu: 35-2149920277/0100 

Adresa elektronické pošty: klienti@asekol.cz 

(dále jen „provozovatel“) 
 
 
 

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s § 9 písm. b) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, na základě úplné shody v níže 
uvedených skutečnostech, tuto 

 
 
 
 

Smlouvu o kolektivním plnění 
 
evidenční číslo smlouvy je:   _ 

  

evidenční číslo výrobce je: 
 

 

mailto:klienti@asekol.cz
mailto:klienti@asekol.cz
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Úvodní ustanovení 
 

(i) Smluvní strany  tuto Smlouvu uzavírají s cílem zajistit splnění povinností výrobce k odpadním 
elektrozařízením prostřednictvím kolektivního systému provozovatele v souladu se zákonem č. 542/2020 
Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon“). 

(ii) Smluvní strany konstatují, že v souladu s přechodnými ustanoveními zákona (zejm. § 142 odst. 1 a 3) je 
provozovatel oprávněn provozovat kolektivní systém na základě oprávnění vydaného dle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a že po dobu 
platnosti tohoto oprávnění platí pro provozovatele povinnosti a omezení stanovené zákonem č. 185/2001  
Sb.  To  neplatí  pro  nakládání  s odpadním  elektrozařízením,  které  je  nutné  zajišťovat v souladu se 
zákonem ode dne jeho účinnosti. Pokud v průběhu trvání této Smlouvy provozovatel získá nové 
oprávnění k provozování kolektivního systému dle zákona, tato smlouva trvá dále, a to za podmínek 
stanovených tímto novým oprávněním. 

 
1. Předmět Smlouvy 

 
1.1. Výrobce touto Smlouvou přenáší na provozovatele své povinnosti podle části druhé hlavy VII zákona 

stanovené pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení, vyjma těch, které 
je povinen plnit samostatně. Provozovatel touto Smlouvou tyto zákonné povinnosti výrobce přejímá tak, že 
v rámci jím provozovaného kolektivního systému zajistí pro výrobce organizačně a technicky, a to zpravidla 
prostřednictvím třetích osob – smluvních partnerů provozovatele, za dále uvedených podmínek, splnění 
těchto povinností v souladu se zákonem a prováděcími právními předpisy k zákonu. 

 
1.2. Přenesení povinností výrobce dle odst. 1.1. se týká těchto skupin elektrozařízení: 

 

Skupina Název skupiny Registrováno 

Skupina 1 Zařízení pro tepelnou výměnu ANO/ NE 

 
Skupina 2 

Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše 
větší než 100 cm2 

 
ANO/ NE 

Skupina 3 Světelné zdroje ANO/ NE 

 
Skupina 4a Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm 

kromě solárních panelů 

 
ANO/ NE 

Skupina 4b Solární panely ANO/ NE 
 

Skupina 5 Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm  
ANO/ NE 

 
Skupina 6 

Malá  zařízení  IT  a  telekomunikační  zařízení,  jejichž  žádný 
vnější rozměr nepřesahuje 50 cm 

 
ANO/ NE 

 

Není-li výše uvedená tabulka v odst. 1.2. této Smlouvy vyplněna, vztahuje se Smlouva na všechna elektrozařízení. 
 
1.3. Výrobce a provozovatel uzavírají dále dohodu o tom, že provozovatel bude po dobu trvání této Smlouvy 

zajišťovat plnění povinností výrobce pro všechna elektrozařízení dle bodu 1.2. bez ohledu na to, zda 
pocházejí z domácností či nikoli a bez ohledu na datum, kdy byla elektrozařízení uvedena na trh. 

 
1.4. Pojmy používané v této Smlouvě mají význam, který jim je přiřazen ve VOP. 

 
2. Práva a povinnosti smluvních stran 

 
2.1. Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny ve VOP. 

 
2.2. Výrobce je povinen při podpisu této Smlouvy předat provozovateli vyplněné čestné prohlášení výrobce (Příloha 

č. 3 této Smlouvy), ve kterém výrobce, který v období tří let před účinností této Smlouvy plnil své povinnosti v 
jiném kolektivním systému nebo v individuálním systému, uvede informaci o množství elektrozařízení 
uvedených na trh v České republice v posledních třech letech před účinností této Smlouvy. Pokud výrobce v 
období předcházejícím účinnosti této Smlouvy neplnil povinnosti výrobce v žádném kolektivním ani 
individuálním systému, vyplní do příslušných prázdných polí čestného prohlášení nulu (0). 
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3. Sazebník příspěvků a VOP 
 

3.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Sazebník příspěvků a VOP. 
 

3.2. Provozovatel je oprávněn měnit Sazebník příspěvků a VOP. Změna Sazebníku příspěvků nebo VOP bude 
výrobci oznámena prostřednictvím e-mailu na zodpovědnou osobu za smluvní dokumentaci aktuálně 
oznámenou výrobcem ke dni změny provozovateli, dále pak prostřednictvím informačního portálu 
provozovatele umístěného na internetových stránkách provozovatele, a to alespoň tři měsíce před 
okamžikem účinnosti této změny; toto oznámení (uveřejnění) se považuje za učiněné v den umístění tohoto 
oznámení na informačním portálu provozovatele. V tomto oznámení musí být uvedeno datum, kdy změna 
Sazebníku příspěvků nebo VOP nabývá účinnosti. 

 
3.3. V případě změny Sazebníku příspěvků nebo VOP podle předchozího bodu této Smlouvy je výrobce oprávněn 

tuto změnu odmítnout a z toho důvodu Smlouvu písemně vypovědět; vypovězení Smlouvy představuje 
stranami Smlouvy dohodnutý výlučný nástroj pro vyjádření nesouhlasu s návrhem změny Sazebníku 
příspěvků nebo VOP. Právo vypovědět Smlouvu může výrobce využít pouze do jednoho měsíce od uveřejnění 
tohoto oznámení a v písemné výpovědi musí být uveden výslovný odkaz na toto ustanovení Smlouvy. V 
případě, že výrobce platně vypoví Smlouvu v uvedené lhůtě, Smlouva zaniká ke dni, který předchází dni, kdy 
nabývá účinnosti změna Sazebníku příspěvků nebo VOP. V případě, že výpověď nebude písemná, nebude 
obsahovat výslovný odkaz na toto ustanovení Smlouvy nebo bude provozovateli doručena po uplynutí 
jednoměsíční lhůty, je neplatná. S tímto ukončením Smlouvy není spojena žádná zvláštní povinnost, sankce 
ani náklad. Smluvní strany shodně konstatují, že smluvená výpovědní doba je dostatečná k obstarání plnění 
obdobného k předmětu této Smlouvy od jiného dodavatele. V případě, že v důsledku změny VOP nebo 
Sazebníku příspěvků nedochází k rozšíření povinností nebo zkrácení práv výrobce, resp. ke zvýšení 
Recyklačních příspěvků (příspěvku), právo vypovědět Smlouvu výrobci nepřísluší. 

 
3.4. V případě, že výrobce po uveřejnění oznámení provozovatelem podle odst. 3.2. Smlouvu nevypoví způsobem 

podle odst. 3.3. tohoto článku Smlouvy, má se za to, že akceptoval jeho návrh na změnu Sazebníku 
příspěvků nebo VOP a změna VOP nebo Sazebníku je pro obě smluvní strany závazná. To platí i v případě, že 
výrobce zaplatí odměnu, vypočtenou již podle změněných sazeb Sazebníku příspěvků, nebo pokud učiní vůči 
provozovateli jiný právní úkon, představující akceptaci návrhu na změnu Sazebníku příspěvků nebo VOP. 
Výše uvedené platí obdobně i pro vyhlášení nových VOP. 

 
4. Závěrečná ustanovení 

 
4.1. Smluvní strany se zavazují dodržovat VOP. Výrobce podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se s VOP před 

uzavřením Smlouvy  řádně  seznámil,  že  mu  jsou  ustanovení  VOP  srozumitelná  a  souhlasí  s  nimi. 
V případě rozporu má ujednání ve Smlouvě přednost před ustanovením VOP. 

 
4.2. Bude-li tato Smlouva smluvními stranami vzájemně nepřítomnými uzavírána na základě zaslání nabídky 

jedné smluvní strany a její akceptace druhou smluvní stranou, pak akceptace nabídky druhou smluvní 
stranou s dodatkem nebo odchylkou, ačkoliv podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky, 
nýbrž se považuje za novou nabídku. Akceptací nabídky není ani odpověď, která vymezuje obsah navržené 
cílové smlouvy jinými slovy. Také taková odpověď se považuje za novou nabídku. 

 
4.3. Provozovatel je povinen na vyžádání výrobce zasílat výrobci aktuální sazby příspěvků a informace o změnách 

VOP elektronickou poštou na adresu elektronické pošty výrobce uvedenou v záhlaví této Smlouvy, popř. jinou 
adresu elektronické pošty uvedenou výrobcem, avšak i v tomto případě se za oznámení změny sazeb 
příspěvků a změny VOP ve vztahu k výrobci považuje jejich uveřejnění na internetových stránkách 
provozovatele. 

 
4.4. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem a občanským zákoníkem. 

Smluvní strany současně sjednávají pro řešení sporů z této Smlouvy jako výlučně místně příslušný soud 
příslušný  podle  místa  sídla  provozovatele  v  době  uzavření  této  Smlouvy  (§  89a  obč.  soud.  řádu). 

 
4.5. Stane-li 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 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, smluvní strany se zavazují tuto Smlouvu uvést do souladu se změněnými právními předpisy, a to 
nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti takové změny. 

 
4.6. 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. 
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4.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti 

dne     .   . . 
 
4.8. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu Smlouvy každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom vyhotovení. 
 
4.9. Tuto 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. 

 
4.10. Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou 

plně oprávněny k jejímu platnému uzavření. 
 
4.11. 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. 

 
4.12. Obě Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 
 
4.13. Tuto Smlouvu (její návrh) včetně všech jejích součástí lze uzavřít pouze v podobě předložené 

provozovatelem. Provozovatel vylučuje možnost přijetí návrhu Smlouvy a včetně všech jejích součástí a 
jakýchkoliv případných dodatků k této Smlouvě s jakýmikoliv odchylkami, změnami či dodatky ve smyslu 
ustanovení § 1740 občanského zákoníku. 

 
4.14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:  

 Příloha č. 1 – Sazebník příspěvků (odměn) 
Příloha č. 2 – Všeobecné obchodní podmínky (VOP)  
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení výrobce 

 

V dne V Praze dne 
 
 
 
 
 
 

  

za výrobce za provozovatele 
 
Prohlášení výrobce 

 
Výrobce prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této Smlouvy, včetně jejích příloh, zejména se 
všemi ustanoveními VOP, a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením 
Smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu Smlouvy, včetně VOP, ze strany 
provozovatele. Výrobce neshledal, že by některé ustanovení bylo pro výrobce zvláště nevýhodné, hrubě 
odporovalo obchodním zvyklostem ani zásadě poctivého obchodního styku. Pro vyloučení pochybností výrobce 
potvrzuje, že se zvláště dobře seznámil s ujednáními této Smlouvy v článku 3 odst. 3.2.-3.4. (možnost změny 
Sazebníku příspěvků a VOP) a v odst. 4.12 (vyloučení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku – změna okolností). 

 
Výrobce dále výslovně potvrzuje, že se seznámil se Sazebníkem příspěvků a VOP, které tvoří část obsahu 
Smlouvy, jíž jsou přílohou, že mu jsou srozumitelné a bezvýhradně je přijímá a bere na vědomí, že pro změnu 
VOP a Sazebníku příspěvků platí ustanovení článku 3. odst. 2 a 3 této Smlouvy. Výrobce potvrzuje, že se zvláště 
dobře seznámil s ujednáními VOP v čl. IV. (povinnosti výrobce), čl. VI. (stanovení Recyklačních příspěvků), čl. VII. 
(odměna a platební podmínky), čl. VIII. (povinnost součinnosti při kontrole), čl. VIII. odst. 12 až 14 (smluvní 
pokuty), čl. IX. (ochrana osobních údajů), čl. XI. (pravidla užívání značky „ASEKOL“), čl. XII. (doba trvání a 
možnosti ukončení Smlouvy) a čl. XIII. (místní příslušnost soudů) a výslovně tato ustanovení přijímá. 

 
 
 
 
 
 
 

 

za výrobce 
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Všeobecné obchodní podmínky kolektivního systému  

ASEKOL a.s. 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydány provozovatelem kolektivního 
systému ASEKOL a.s., se sídlem Praha 4, Československého exilu 2062/8, PSČ 14300, IČO: 273 73 
231, jako součást Smlouvy o kolektivním plnění uzavřené mezi výrobcem a provozovatelem (dále jen 
„Smlouva“) v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 
II. 

Výklad pojmů 
 
1. Pro účely Smlouvy a VOP se zavádějí tyto pojmy, kterým je přiřazen následující význam: 
 
Zákon, příp. zákon (bez velkého počátečního písmena), je zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích 
s ukončenou životností. 
 
Zákon o odpadech je zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
 
Vyhláška je vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 
elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s 
elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, 
že vyhláška č. 352/2005 Sb. byla zrušena zákonem. Pakliže ale VOP a přílohy VOP odkazují na tuto 
vyhlášku, jsou smluvní strany povinny se řídit touto vyhláškou. Ode dne účinnosti nové vyhlášky, 
která bude vydána k provedení zákona a která bude podrobněji upravovat plnění povinností 
k elektrozařízením a odpadním elektrozařízením, se Vyhláškou rozumí tato nová vyhláška.  
 
Směrnice EU je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne  
4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). 
 
Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Výrobce je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je výrobcem 
elektrozařízení ve smyslu § 3 odst. 1 písm. m) zákona.  
 
Elektrozařízení je jakékoliv elektrické nebo elektronické zařízení vyhovující definici dle  
§ 3 odst. 1 písm. c) zákona. Pro účely Smlouvy se za elektrozařízení považují všechna elektrozařízení, 
která jsou zařazena do jedné ze skupin 1 až 6 dle přílohy č. 1 k zákonu. 
 
Odpadní elektrozařízení je jakékoliv elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně všech jeho 
komponentů, konstrukčních a spotřebních dílů. 
 
Odpadní elektrozařízení pocházející z domácnosti je odpadní elektrozařízení pocházející z 
domácností nebo svým charakterem a množstvím jim podobná odpadní elektrozařízení pocházející od 
právnických osob a podnikajících fyzických osob; o odpadní elektrozařízení pocházející z domácností 
jde vždy, bylo-li elektrozařízení předtím, než se stalo výrobkem s ukončenou životností, možné použít 
jak v domácnostech, tak i jinými konečnými uživateli,  
 
Kolektivní systém je systém zpětného odběru vytvořený výhradně výrobci elektrozařízení, který je 
organizačně a technicky řízen společností ASEKOL a.s. 
 
Provozovatel je společnost ASEKOL a.s., která ve smyslu § 3 odst. 1 písm. y) a § 142 odst. 1 zákona 
provozováním kolektivního systému zajišťuje v souladu s ustanovením § 9 písm. b) zákona plnění 
povinností výrobců pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, 
informování konečného uživatele o zpětném odběru a další povinnosti s tím související. Provozovatel 
je oprávněn zajišťovat plnění výše uvedených povinností pro odpadní elektrozařízení ze všech skupin 
elektrozařízení dle přílohy č. 1 zákona. 
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Důvěrník je osoba pověřená provozovatelem k ověřování pravdivosti a úplnosti údajů o množství a 
hmotnosti elektrozařízení uvedených na trh výrobcem a plnění dalších povinností výrobce stanovených 
Smlouvou. Důvěrník je smluvně zavázán k mlčenlivosti a důvěrnému nakládání s údaji poskytnutými 
výrobcem. Osobu důvěrníka určuje provozovatel. 
 
Recyklační příspěvek je finanční částka, kterou výrobce přispívá do kolektivního systému na 
zajištění nakládání s odpadním elektrozařízením po dobu trvání Smlouvy; Recyklační příspěvek je 
určen k financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení a 
osvětové činnosti a informování konečného uživatele ve smyslu § 13 zákona.  
  
Smlouva je Smlouva o kolektivním plnění, včetně všech jejích příloh (zejména včetně těchto VOP), 
není-li výslovně uvedeno jinak. 
 
VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky kolektivního systému, které jsou vydávány 
provozovatelem a které tvoří nedílnou součást Smlouvy. Platné VOP jsou k dispozici na internetové 
stránce www.asekol.cz. 
 
Ministerstvo je Ministerstvo životního prostředí, případně správní orgán, který by na základě 
zvláštního předpisu převzal působnost Ministerstva v záležitostech upravených zákonem. 
 
Seznam je Seznam výrobců elektrozařízení, jehož správcem je Ministerstvo podle § 20 zákona. 
 
GDPR je Nařízení 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 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
 
Období je kalendářní čtvrtletí (nebo jiné časové období, pokud je to výslovně sjednáno ve Smlouvě), 
za které je výrobce povinen předávat provozovateli údaje o množství vybraných výrobků, které uvedl 
na trh v ČR, a která dovezl, vyvezl či vyrobil. 
 
Zákon o obchodních korporacích je zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Propojená obchodní korporace je obchodní korporace, která je mateřskou či dceřinou obchodní 
korporací ve vztahu k výrobci ve smyslu § 74 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, anebo která 
je ovládána stejnou osobou jako výrobce, anebo jde o obchodní korporaci, která je součástí stejného 
koncernu či stejné nadnárodní skupiny, jako výrobce; propojenost obchodních korporací je výrobce 
povinen provozovateli doložit.  
 
Ostatní pojmy uvedené v těchto VOP nebo ve Smlouvě se vykládají v souladu se zákonem, zákonem 
o odpadech, a prováděcími předpisy těchto zákonů. V případě, že dojde ke změně či nahrazení zákona 
a taková změna se dotkne Smlouvy či těchto VOP, smluvní strany budou Smlouvu a VOP i nadále 
vykládat v souladu s jejich smyslem a zároveň tak, aby mohlo dojít k řádnému splnění povinností 
k elektrozařízení a odpadnímu elektrozařízení, které stanoví nová právní úprava. Provozovatel je 
oprávněn vyzvat výrobce k uzavření dodatku ke Smlouvě, kterým dojde k přizpůsobení Smlouvy nové 
právní úpravě; výrobce je povinen dodatek uzavřít do jednoho měsíce ode dne, kdy jej k tomu 
provozovatel vyzve. 

III. 
Povinnosti provozovatele  

1. Provozovatel je povinen zajistit, aby provozem kolektivního systému byly po dobu trvání Smlouvy 
splněny všechny povinnosti výrobce elektrozařízení dle části druhé, zejména hlavy VII zákona s 
výjimkou povinností, které je povinen výrobce dle zákona plnit samostatně (např. § 6, § 7, § 62 
zákona). 

2. Provozovatel pro výrobce zajistí: 
a. zpětný odběr odpadních elektrozařízení prostřednictvím sítě míst zpětného odběru na území 

celé České republiky, 
b. přepravu odpadních elektrozařízení z míst zpětného odběru do místa zpracování, 
c. zpracování odpadních elektrozařízení u osoby k tomu oprávněné dle zákona a dle zákona o 

odpadech, za použití nejlepších dostupných technik,  
d. využití nebo odstranění zpětně odebraných odpadních elektrozařízení nejpozději do konce 

kalendářního roku následujícího po roce, v němž byla odebrána, 

http://www.asekol.cz/
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e. využití zpětně odebraných odpadních elektrozařízení minimálně v rozsahu stanoveném v 
příloze č. 3 k zákonu, 

f. znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů a jejich recyklaci, regeneraci nebo 
zneškodnění za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie o 
fluorovaných skleníkových plynech, jsou-li tyto látky v elektrozařízení obsaženy, 

g. vedení průkazné evidence toku zpětně odebraných odpadních elektrozařízení, 
h. informování spotřebitelů, osvětovou činnost a součinnost při informování distributorů a 

posledních prodejců, 
i. zpracování roční zprávy a její zaslání Ministerstvu dle § 51 zákona. 

3. Provozovatel je povinen vložit údaje o výrobci v dále uvedeném rozsahu do Seznamu dálkovým 
přístupem, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu Smlouvy; pakliže tuto smluvní lhůtu provozovatel 
dodrží, nenese odpovědnost za případné sankce, které mohou vyplynout z nedodržení lhůty pro 
podání návrhu na zápis výrobcem. Údaje o výrobci se do Seznamu vkládají v rozsahu: 
a) kontaktní údaje, a to telefonní spojení a adresa elektronické pošty, adresa internetových 

stránek, pokud existují, a daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li navrhovatelem 
fyzická osoba, 

b) kontaktní údaje, a to telefonní spojení, adresa elektronické pošty a jméno kontaktní osoby, 
adresa pracoviště kontaktní osoby, adresa internetových stránek, pokud existují, a daňové 
identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li navrhovatelem právnická osoba, 

c) identifikační údaje zahraniční osoby, pokud žádost podává její pověřený zástupce, a písemné 
pověření, na jehož základě byl pověřený zástupce určen, 

d) druh vybraných výrobků, které výrobce uvádí na trh, a jejich skupiny, 
e) údaj o tom, zda je elektrozařízení určeno k použití v domácnostech nebo mimo domácnosti, 
f) značky vybraných výrobků, 
g) použitý způsob prodeje. 
Výrobce bere na vědomí, že včasné poskytnutí výše uvedených údajů a jejich správnost je 
podmínkou pro jejich vklad do Seznamu provozovatelem, a tedy podmínkou pro zapsání výrobce 
v Seznamu. V případě včasného neposkytnutí úplných a správných údajů nenese provozovatel 
odpovědnost za důsledky spojené s nezapsáním výrobce do Seznamu.  

4. Provozovatel je povinen poskytnout výrobci do 10 dnů od podpisu Smlouvy vzor dopisu určeného 
k informování odběratelů výrobce o způsobu provedení zpětného odběru odpadních elektrozařízení 
dle § 13 odst. 1 zákona, a to poštou nebo v elektronické podobě na adresu výrobce uvedenou v 
záhlaví Smlouvy. Obdobně předává provozovatel výrobci eventuální aktualizace tohoto dopisu. 
Výrobce je povinen tento dopis, příp. jeho aktualizace, bez zbytečného odkladu zaslat všem svým 
distributorům, resp. prodejcům, a dále ho vždy bez zbytečného odkladu zaslat svým novým 
distributorům, příp. prodejcům. 

5. Provozovatel je povinen poskytnout všem posledním prodejcům, kteří prokazatelně prodávají 
elektrozařízení výrobce, dostatečnou součinnost pro plnění jejich povinností dle § 66 zákona 
(zejména zajistit odvoz odpadních elektrozařízení, která poslední prodejce zpětně odebral, a 
poskytnout mu potřebné informace ve věci zpětného odběru), pokud tito provozovatelé o podporu 
požádají a poskytnou provozovateli potřebnou součinnost. Na základě oboustranné dohody mezi 
posledním prodejcem a provozovatelem může být místo zpětného odběru odpadních 
elektrozařízení zřízeno přímo v provozovně posledního prodejce, jsou-li splněny podmínky 
stanovené závaznými právními předpisy. 

6. Provozovatel je povinen zajistit zpracování a trvalé zveřejnění informací dle zákona pro 
distributory, poslední prodejce, spotřebitele a zpracovatele odpadních elektrozařízení na svých 
webových stránkách www.asekol.cz.  

7. Provozovatel je povinen vydat výrobci osvědčení týkající se jeho zapojení do kolektivního systému 
a je oprávněn výrobce uvést v dalších prezentačních a propagačních materiálech provozovatele. 
Provozovatel se zavazuje, že obchodní firmu (název) výrobce nebude uvádět takovým způsobem 
nebo za takových okolností, které by poškozovaly dobré jméno nebo oprávněné zájmy výrobce, 
jež jsou provozovateli známy. 

8. Provozovatel se zavazuje poskytovat výrobci v přiměřeném rozsahu bezplatně odborné 
poradenství ve všech záležitostech souvisejících s environmentálně nezávadným nakládáním 
s odpadními elektrozařízeními (legislativní změny, značení elektrozařízení a podobně).  

9. Provozovatel je povinen podrobit se každoročně auditu svého hospodaření ze strany k tomu 
oprávněného nezávislého finančního auditora a každoročně zveřejňovat výsledky svého 
hospodaření ve formě výroční zprávy.  

10. Provozovatel je povinen každoročně zasílat Ministerstvu roční zprávu dle § 51 zákona. 
11. Provozovatel je povinen zachovávat mlčenlivost a chránit informace, které získá v souvislosti se 

Smlouvou, včetně osobních údajů, vyjma případů, kdy mu to zákon nebo jiný právní předpis 
neumožňuje nebo kdy se informace bez zavinění provozovatele stanou veřejně známými. 

http://www.asekol.cz/
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Provozovatel ručí za to, že i důvěrník bude zachovávat mlčenlivost a chránit informace, které získá 
v souvislosti se Smlouvou vyjma případů, kdy mu to zákon nebo jiný právní předpis neumožňuje. 

12. Provozovatel je povinen mít po dobu trvání Smlouvy zřízeny své internetové stránky, tyto 
provozovat a pečovat o jejich řádné a spolehlivé fungování (současná adresa těchto stránek je 
www.asekol.cz). 

IV. 
Povinnosti výrobce 

1. Výrobce je povinen:  
a) vést řádným a průkazným způsobem pravdivou a úplnou evidenci všech elektrozařízení, která 

uvádí na trh, a která: 
- dovezl do ČR nebo vyrobil na území ČR,  
- uvedl na trh v ČR, 
- vyvezl mimo území ČR,  
a to v hmotnostních jednotkách a kusech; evidence musí být průkazná zejména ve vazbě na 
účetnictví výrobce; 

b) vykazovat provozovateli za každé Období pravdivé a úplné údaje o množství vybraných 
výrobků, které uvedl na trh v ČR, a která dovezl, vyvezl či vyrobil, a to v hmotnostních 
jednotkách a kusech, 

c) umožnit provozovateli provedení kontroly (auditu) plnění jeho povinností podle čl. VIII těchto 
VOP, včetně ověření údajů podle § 53 odst. 2 písm. a) zákona, a poskytnout mu nezbytnou 
součinnost, a 

d) poskytnout provozovateli součinnost v souvislosti s plněním povinností provozovatele v oblasti 
ekomodulace. 

 
Elektrozařízení, ve vztahu k němuž nese výrobce odpovědnost za plnění povinností výrobce 
z důvodu, že se jedná o elektrozařízení nepocházející od výrobce, který je zapsán v Seznamu 
(aktuálně podle § 10 zákona), se pro účely této Smlouvy považují za elektrozařízení uváděná na 
trh v České republice výrobcem. 
 

2. Výrobce odpovídá za správnost, úplnost a pravdivost poskytovaných informací. Výkazy budou 
poskytovány v následujícím rozsahu, formě a struktuře výkazů: 

a. rozsah a struktura údajů řádného výkazu je uvedena v příloze č. 1 VOP, 
b. výrobce je povinen vyplnit všechny relevantní údaje řádného výkazu, 
c. výrobce není oprávněn měnit rozsah ani strukturu řádného výkazu, 
d. vyplněný řádný výkaz doručí výrobce provozovateli nejpozději do 30 kalendářních 

dnů od ukončení Období, za něž se údaje předávají, a to výhradně v elektronické 
formě prostřednictvím informačního systému provozovatele umístěného na jeho 
internetových stránkách (www.asekol.cz), 

e. vyplněný opravný výkaz doručí výrobce provozovateli nejpozději do 5 kalendářních 
dnů od zjištění nepřesných či neúplných údajů poskytnutých v řádném výkazu, a to 
výhradně v elektronické formě prostřednictvím informačního systému provozovatele 
umístěného na jeho internetových stránkách (www.asekol.cz),  

f. připadne-li poslední kalendářní den lhůty pro doručování řádných či mimořádných 
výkazů na den volna, den pracovního klidu nebo státem uznaný svátek, prodlužuje 
se lhůta pro doručení výkazů na první následující pracovní den. 

 
Výrobce je povinen doručit provozovateli řádně vyplněný výkaz výhradně v elektronické formě 
prostřednictvím informačního systému provozovatele umístěného na jeho internetových 
stránkách. Poskytnuté informace jsou důvěrného rázu a vztahují se na ně ustanovení čl. III. odst. 
11 těchto VOP.  
 

3. Zjistí-li výrobce dodatečně, že informace poskytnuté dle odst. 1., písmeno b) tohoto článku VOP 
neodpovídají skutečnosti nebo jsou nepřesné či neúplné, má možnost zjednat nápravu zasláním 
opravného výkazu. V případě, že z opravného výkazu vyplyne zvýšení nároku provozovatele na 
odměnu, je výrobce povinen zaplatit provozovateli i smluvní pokutu, jejíž výše je shodná s výší 
úroku podle čl. VII odst. 12 těchto VOP, za období ode dne, kdy měl být nejpozději předán řádný 
výkaz za období, za něž je předáván opravný výkaz, až do dne předání opravného výkazu 
provozovateli a doplacení dlužné odměny. Výrobce je oprávněn uplatnit námitku, že uvedl na trh 
menší množství elektrozařízení nebo jiné druhy elektrozařízení, než jaké uvedl ve výkazu, popř. 
že určité zařízení není elektrozařízením nebo že bylo exportováno, pouze prostřednictvím 
opravného výkazu ve lhůtě podle odstavce 4. K později uplatněné námitce nelze z důvodu, že na 
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základě výkazu provozovatel průběžně poskytuje plnění podle Smlouvy a zajišťuje řádné 
nakládání s odpadními elektrozařízeními, přihlížet.  

4. Opravný výkaz, na jehož základě by měl výrobce platit nižší odměnu, lze s ohledem na průběžné 
zajišťování plnění povinností výrobce provozovatelem, předat nejpozději do 6 měsíců od skončení 
období, za něž se údaje předávají.  

5. Výrobce se zavazuje, že v případě požadavku provozovatele mu umožní kontrolu správnosti a 
úplnosti poskytnutých informací dle odst. 1-3 tohoto článku VOP a dalších skutečností relevantních 
pro posouzení plnění sjednaných povinností výrobce, a to zejména tím, že strpí provedení kontroly 
ze strany důvěrníka (čl. VIII těchto VOP). Za tímto účelem poskytne výrobce důvěrníkovi veškerou 
potřebnou součinnost. 

6. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, Smlouva se dle dohody stran nevztahuje na elektrozařízení, 
která výrobce uvedl na trh, vyrobil, dovezl či vyvezl před uzavřením Smlouvy. 

7. Výrobce se zavazuje udělit provozovateli pro potřeby vložení údajů o výrobci do Seznamu 
písemnou plnou moc a poskytnout mu další doklady a řádně vyplněné formuláře, jak je dále 
stanoveno v čl. X těchto VOP (příslušné vzory jsou přílohou těchto VOP), a to vše do sedmi dnů 
od podpisu Smlouvy. Změnu zapsaných údajů je výrobce povinen oznámit bezodkladně 
provozovateli tak, aby měl provozovatel dostatečný časový prostor pro oznámení změny podle 
zákona a jeho prováděcích předpisů (blíže viz § 23 zákona). Výrobce odpovídá za správnost, 
úplnost a pravdivost všech jím uváděných údajů. Výrobce si je vědom toho, že pokud má 
povinnosti podle zákona ve vztahu i k jiným elektrozařízením než těm, která jsou uvedena v čl. 1 
Smlouvy, je povinen zajistit zápis v Seznamu a splnění zákonných povinností i k těmto ostatním 
skupinám. 

8. Výrobce se zavazuje poskytnout provozovateli součinnost nutnou pro plnění Smlouvy tak, aby 
mohlo dojít k naplnění Smlouvy a ke splnění povinností podle zákona, včetně případného 
poskytnutí dalších informací nezbytných pro řádné zajištění zpětného odběru, zpracování, využití 
a odstranění odpadního elektrozařízení. 

9. Výrobce se zavazuje hradit řádně a včas odměnu za služby poskytnuté mu provozovatelem podle 
Smlouvy dle článku VII. těchto VOP. 

10. Výrobce se zavazuje poskytnout provozovateli veškeré informace, které jsou nutné ke zpracování 
odpadních elektrozařízení, především údaje o materiálovém složení elektrozařízení a o obsahu v 
něm obsažených nebezpečných látek, o způsobu demontáže elektrozařízení a o možnostech 
opětovného použití a materiálového využití tohoto elektrozařízení, případně způsobu jejich 
odstranění. Informační povinnost podle tohoto ustanovení plní výrobce vyplněním formuláře 
„Informace výrobce pro zpracovatele elektroodpadu“, který je přílohou a nedílnou součástí těchto 
VOP (příloha č. 2 těchto VOP), a to pro každé elektrozařízení jednotlivě. 

11. Vyplněný formulář uvedený v předchozím odstavci zašle výrobce pro elektrozařízení uvedená na 
trh po 13. 8. 2005 vždy nejpozději do 12 měsíců od jejich uvedení na trh na adresu sídla 
provozovatele.  

12. Výrobce je povinen při prodeji nového elektrozařízení uvádět odděleně od ceny elektrozařízení 
náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, které 
připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo jeden kilogram nových elektrozařízení, a to 
zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty. 
Výrobce splní tuto povinnost uvedením Recyklačního příspěvku ve výši stanovené platným 
sazebníkem příspěvků, který vydal provozovatel, a způsobem stanoveným provozovatelem 
(pokud ho provozovatel stanovil). Výrobce, který je v postavení posledního prodejce, je povinen 
od svých dodavatelů přijímat daňové doklady s odděleně uváděným Recyklačním příspěvkem. 

13. Výrobce se zavazuje samostatně řádně plnit povinnosti týkající se elektrozařízení, jejichž plnění 
provozovatelem není předmětem Smlouvy (např. povinnosti dle  
§ 6, § 7 a § 62 zákona). 

14. Výrobce se zavazuje zapojit se aktivně do informačního systému pro konečné uživatele 
provozovaného v rámci kolektivního systému, a to zejména tím, že v průvodních dokumentech k 
elektrozařízení dodávanému na trh v ČR, nebo jiným vhodným a dostatečným způsobem, bude 
informovat konečné uživatele o svém zapojení v kolektivním systému, o místech zpětného odběru 
odpadních elektrozařízení, o požadavku, aby odpadní elektrozařízení nebyla odstraňována spolu s 
netříděným komunálním odpadem, jakož i o předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků, o 
možnostech přípravy vybraných výrobků s ukončenou životností k opětovnému použití, a o 
možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí 
a lidské zdraví, a to především odkazem na webové stránky provozovatele. 

15. Výrobce je povinen oznamovat písemně provozovateli změnu svých údajů, které jsou uvedeny v 
záhlaví Smlouvy, bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 14 dnů od změny údaje; tím není 
dotčeno ustanovení odst. 8. tohoto článku VOP. Výrobce je povinen provozovateli bez zbytečného 

aspi://module='ASPI'&link='235/2004%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'


VZOR

Příloha č. 2 Smlouvy o kolektivním plnění 

Všeobecné obchodní podmínky – strana 6 

odkladu písemně oznámit zahájení kontroly plnění jeho povinností výrobce elektrozařízení podle 
zákona příslušným státním orgánem. 

V. 
Práva smluvních stran  

1. Provozovatel má právo: 
a) používat loga výrobce po dobu platnosti Smlouvy, avšak pouze za účelem 

informování třetích osob o zapojení výrobce do kolektivního systému, 
b) pověřit výkonem některých činností dle Smlouvy třetí osoby a využívat třetích 

osob při nakládání s odpadními elektrozařízeními, 
c) využít veřejně pro účely evidence a prezentace kolektivního systému informace o 

množství elektrozařízení poskytnuté mu výrobcem dle  
čl. IV. odst. 1 a 2 těchto VOP, a to v konsolidované podobě, která neumožňuje 
zpětně určit informace za jednoho výrobce. 

2. Výrobce má právo: 
a) žádat provozovatele o stanovení výše příspěvků pro elektrozařízení, která nejsou 

uvedena v platném sazebníku příspěvků, 
b) žádat provozovatele v případě nejasností o zařazení elektrozařízení do příslušné 

skupiny či podskupiny elektrozařízení, 
c) navrhnout jednoho zástupce do pracovní skupiny, kterou je provozovatel oprávněn 

zřídit k vyhodnocení výše příspěvků dle čl. VI odst. 2 těchto VOP, 
d) vznášet návrhy na úpravy provozu kolektivního systému, které povedou k větší 

efektivitě provozu kolektivního systému, 
e) využívat, výlučně za podmínek a v rozsahu dle VOP, logo provozovatele podle 

přílohy č. 7 těchto VOP; toto využití však není povinné. 
3. Smluvní strany si tímto vzájemně udělují výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení 

o doručení zpráv, urgencí a jiných sdělení ve věci 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.  

4. Provozovatel v případě splnění podmínek stanovených zákonem vrátí obdržený příspěvek na 
zajištění nakládání s tímto elektrozařízením po ukončení jeho životnosti v případě, že se vybrané 
elektrozařízení nestane na území České republiky odpadem, a to osobě, která prokáže, že vybraný 
výrobek po uvedení na trh v České republice dodala do jiného členského státu nebo vyvezla do 
jiného než členského státu. Není-li touto osobou výrobce, je podmínkou tohoto vrácení rovněž 
doložení výslovného souhlasu výrobce s vrácením příspěvku v souladu s § 47 odst. 1 zákona, 
poslední věta. V případě, že ověření prokázalo nesplnění podmínek pro vrácení příspěvku, je 
osoba, která žádá o vrácení příspěvku, povinna uhradit provozovateli účelně vynaložené náklady 
na toto ověření.  

 VI. 
Způsob stanovení Recyklačních příspěvků  

1. Provozovatel vydává Sazebník příspěvků. Sazebník příspěvků zpravidla obsahuje jednotkové 
sazby Recyklačních příspěvků zvlášť pro každou skupinu a podskupinu příslušných elektrozařízení, 
či pro jednotlivé typy elektrozařízení. Recyklační příspěvky jsou stanoveny provozovatelem v 
závislosti na typu, hmotnosti, objemu a ekomodulaci vybraných výrobků, které výrobce uvádí na 
trh. Kromě toho Sazebník příspěvků obsahuje systémový poplatek vyjádřený paušální částkou na 
kalendářní rok; systémový poplatek slouží k úhradě části fixních nákladů systému ASEKOL, 
spojených s obsluhou jednotlivých klientů bez ohledu na množství jimi na trh uvedených 
elektrozařízení, v souladu s principem rovného zacházení. 

2. Provozovatel je povinen minimálně jednou ročně vyhodnotit a posoudit výši všech Recyklačních 
příspěvků pro každou skupinu a podskupinu příslušných elektrozařízení, a to zejména vzhledem 
k dosahovaným i k předpokládaným nákladům vznikajícím provozováním kolektivního systému a 
vzhledem k počtu elektrozařízení uváděných na trh, jakož i pravidlům ekomodulace. Za tímto 
účelem je provozovatel oprávněn zřídit ad hoc pracovní poradní skupiny složené ze zástupců 
výrobců a provozovatele systému, které vyhodnocení a posouzení příspěvků provedou.  

3. Provozovatel je oprávněn přiměřeně měnit odměnu, a to změnou Sazebníku příspěvků způsobem 
stanoveným ve Smlouvě. 

 
 

VII. 
Výše odměny a platební podmínky  

1. Odměna je placena za služby poskytované provozovatelem podle Smlouvy po celou dobu jejího 
trvání. Odměna se sestává z Recyklačního příspěvku a ze systémového poplatku. Odměna 
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nezahrnuje daň z přidané hodnoty, spotřební daně ani jiné obdobné daně či poplatky vztahující 
se k poskytování služby spočívající v zajišťování plnění podle Smlouvy; jestliže provozovateli 
vznikne povinnost takové daně či poplatky při poskytnutí předmětných služeb uplatnit (ke dni 
uzavření Smlouvy se jedná o povinnost platit daň z přidané hodnoty – dále jen „DPH“), zavazuje 
se výrobce takto placené daně či poplatky zaplatit provozovateli nad rámec odměny podle 
platného Sazebníku příspěvků. 

2. Výše odměny se vypočte na základě celkového množství elektrozařízení, které výrobce uvedl na 
trh v ČR (vč. těch, která dovezl a vyrobil) v příslušném Období, v souladu s platným sazebníkem 
příspěvků, a to tak, že se příslušná položka Sazebníku příspěvků vynásobí odpovídajícím 
množstvím elektrozařízení uvedených na trh v ČR. K takto vypočtené výši se připočte DPH v 
zákonné výši.  

3. Systémový poplatek je stanoven sazebníkem příspěvků jako roční paušální částka. Výše 
systémového poplatku za příslušné čtvrtletí, resp. měsíc, je-li Období ve Smlouvě sjednáno 
v délce kalendářního měsíce, se stanoví jako jedna čtvrtina, resp. dvanáctina, roční výše 
systémového poplatku. K této částce se připočte DPH v zákonné výši. Pokud v určitém čtvrtletí, 
resp. měsíci, Smlouva trvala pouze po jeho část, pro účely výpočtu systémového poplatku se 
postupuje tak, jako by trvala celé toto čtvrtletí, resp. celý měsíc.  

4. Odměna se neplatí za exportovaná elektrozařízení. I tato elektrozařízení je však výrobce povinen 
evidovat a uvádět ve výkazu. Exportovaným elektrozařízením se rozumí elektrozařízení, jež 
výrobce prokazatelně vyvezl do zahraničí. Vyvezením se přitom rozumí propuštění do režimu 
vývozu podle celních předpisů nebo dodání z České republiky přes hranice do jiného členského 
státu Evropských společenství, za podmínky, že se elektrozařízení prokazatelně nestane na území 
České republiky odpadem. Výrobce je v rámci kontroly podle článku VIII. těchto VOP povinen 
provozovateli prokázat, že splnil podmínky výjimky z placení odměny stanovené tímto odstavcem. 

5. Služby, za které je placena odměna, jsou poskytovány periodicky na základě výkazů 
poskytovaných výrobcem podle článku IV. odst. 2. těchto VOP. Z hlediska zákona o DPH se 
považují služby za poskytnuté dnem doručení řádného, nebo opravného výkazu, který splňuje 
veškeré náležitosti stanovené v těchto VOP provozovateli. Provozovatel je povinen do patnácti 
(15) kalendářních dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad, kterým 
vyúčtuje odměnu za příslušné období.  

6. Odměna je splatná na základě faktury podle odstavce 5. Splatnost faktury je třicet (30) 
kalendářních dnů od vystavení faktury. 

7. Zaplacení odměny vypočtené podle výkazu se považuje za potvrzení údajů obsažených v tomto 
výkazu.  

8. Odměna se platí bezhotovostně ve prospěch účtu provozovatele, pokud se v případě konkrétní 
platby výrobce s provozovatelem nedohodnou jinak. Smluvní strany se při vzájemných platbách 
zavazují používat příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře (daňovém 
dokladu). Bankovní poplatky nese každá smluvní strana samostatně. 

9. V případě splnění dále uvedených podmínek má výrobce nárok na poskytnutí slevy z výše odměny 
vypočtené provozovatelem pro dané Období, která zohledňuje úspory provozovatele při plnění 
zákonných povinností výrobce. Poskytovány jsou následující slevy: 
a) sleva za měsíční vykazování ve výši 5 % z celkové výše odměny za uplynulé Období v případě, 

že se strany dohodnou, že Obdobím bude ve Smlouvě určeno období kalendářního měsíce;  
b) sleva za synergickou úsporu administrativních nákladů ve výši 5 % z celkové výše odměny za 

uplynulé Období v případě, že s výrobcem propojená obchodní korporace, která uvádí na trh 
elektrozařízení ve Slovenské republice, plní své povinnosti k odpadním elektrozařízením 
prostřednictvím kolektivního systému provozovaného obchodní korporací ASEKOL SK s.r.o., 
sídlem Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 45 602 689, zapsanou v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 66339/B. propojenost 
obchodních korporací je výrobce povinen provozovateli doložit; 

c) sleva za synergickou úsporu administrativních nákladů ve výši 5 % z celkové výše odměny za 
uplynulé Období v případě, že s výrobcem propojená obchodní korporace, která uvádí na trh 
elektrozařízení ve Polské republice, plní své povinnosti k odpadním elektrozařízením 
prostřednictvím kolektivního systému provozovaného obchodní korporací ASEKOL PL 
Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku 
Opakowań S.A., se sídlem ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa, KRS: 
0000523213, identifikační číslo REGON: 243679093; propojenost obchodních korporací je 
výrobce povinen provozovateli doložit; 

d) sleva za zajišťování osvěty ve výši 5 % až 10 % z celkové výše odměny za uplynulé Období 
v případě poskytnutí služeb při zajišťování osvětové činnosti v oblasti zpětného odběru 
v souladu s požadavky zákona. Nárok na slevu vzniká výrobci pouze po splnění podmínek 
formulovaných v pravidlech provozovatele pro poskytování služeb při zajišťování osvětové 
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činnosti v oblasti zpětného odběru, které jsou k dispozici na internetových stránkách 
provozovatele, a po uzavření příslušné zvláštní smlouvy.  

10. Nárok na slevu či slevy z odměny dle odst. 9 těchto VOP vzniká po předložení písemné žádosti 
výrobce, doložení splnění podmínek na slevu v případě slev podle písm. b), c) a po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě, jehož předmětem bude ujednání o poskytnutí slevy a specifikace 
její výše, popř. po uzavření příslušné zvláštní smlouvy (v případě slevy podle písm. d). 

11. Pro případ prodlení s plněním jakéhokoliv peněžního závazku podle Smlouvy se sjednává úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Po dobu prodlení výrobce se 
zaplacením odměny není provozovatel v prodlení s plněním. 

12. Daňový doklad může být vystaven i v elektronické podobě; provozovatel je povinen jej vystavit s 
náležitostmi stanovenými zvláštním předpisem.  

 
VIII. 

Kontrola, důvěrnost a sankce  
1. Výrobce se zavazuje, že bezodkladně umožní důvěrníkovi na základě předchozího písemného 

oznámení provozovatele, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení oznámení, ověřit správnost 
a úplnost poskytovaných informací a řádnost plnění povinností stanovených Smlouvou tím, že mu 
zpřístupní obchodní, účetní a jinou dokumentaci související se stanovením počtu elektrozařízení 
uváděných jím na trh v České republice, vč. zařízení jím dovezených, vyvezených a vyrobených, 
a se skutečnostmi rozhodnými pro posouzení splnění povinností výrobce. Tuto kontrolu není 
provozovatel oprávněn vyžadovat častěji než jedenkrát za šest měsíců. 

2. Výrobce je povinen poskytnout důvěrníkovi včas a řádně součinnost potřebnou k řádnému 
provedení kontroly podle Smlouvy, zejména mu poskytnout pravdivé a úplné informace týkající 
se elektrozařízení a týkající se plnění povinností výrobce podle zákona a Smlouvy, umožnit mu 
nahlédnout do svých účetních dokladů a dalších listin a podkladů, které mají vztah k 
elektrozařízením, a umožnit mu za obvyklých podmínek vstup do svých provozoven a skladových 
prostor. Výrobce je povinen prokázat pravdivost a úplnost údajů, které předal provozovateli. Spolu 
s důvěrníkem je oprávněn zúčastnit se kontroly zaměstnanec provozovatele. 

3. Pokud bude na základě řádně provedené kontroly či na základě ohlášení opravy údajů výrobcem 
zjištěno, že výrobce uvedl na trh v ČR více nebo méně elektrozařízení, než ohlásil, provozovatel 
vystaví dodatečnou fakturu nebo dodatečný dobropis, přičemž bude vycházet ze sazebníku 
příspěvků platného v době, kdy měla být tato elektrozařízení výrobcem vykázána; tím není 
dotčeno ustanovení čl. IV. odst. 3. věty třetí a čtvrté VOP. 

4. V případě, že důvěrník pro jakékoliv Období (či jeho část, pokud v určitém Období trvala smlouva 
jen jeho část) zjistí, že výrobcem vykázané množství elektrozařízení uvedených na trh v ČR je 
nižší než skutečné množství o více než 5 %, výrobce je povinen zaplatit provozovateli smluvní 
pokutu ve výši 100 % ze vzniklého nedoplatku. Toto ustanovení se použije i tehdy, když výrobce 
sám zašle opravný výkaz po zahájení kontroly ze strany důvěrníka. 

5. Důvěrník je příkazní smlouvou zavázán provozovateli k naprosto důvěrnému nakládání s 
informacemi, které získá při ověřování pravdivosti a úplnosti poskytnutých informací, a dále je 
zejména povinen chránit veškeré osobní údaje v souladu se závaznými předpisy na ochranu 
osobních údajů. Důvěrník je povinen postupovat s odbornou péčí a šetřit oprávněné zájmy 
výrobce. 

6. Důvěrníkovi je zvlášť zakázáno poskytovat zjištěné detailní informace jiným osobám včetně 
ostatních výrobců. Důvěrník nesmí tyto informace poskytnout ani zaměstnancům a statutárním 
orgánům provozovatele nebo jejich členům, s výjimkou souhrnné zprávy o provedení kontroly a 
s výjimkou poskytnutí podkladů nezbytných pro uplatnění práv provozovatele.  

7. Provozovatel ručí výrobci za důvěrné nakládání s informacemi, které mu byly poskytnuty nebo 
které získal při své činnosti podle Smlouvy přímo, nebo prostřednictvím důvěrníka. Tím není 
dotčeno plnění povinností provozovatele ve vztahu ke správním úřadům, soudům či jiným 
orgánům, ani oprávnění smluvních stran sdělovat důvěrné údaje svým advokátům, daňovým 
poradcům, auditorům nebo jiným osobám vázaným na základě zvláštního právního předpisu 
povinností mlčenlivosti; tyto osoby musí být na důvěrnost údajů upozorněny.  

8. Provozovatel je povinen přijmout technická a organizační vnitřní opatření k ochraně důvěrných 
informací. Provozovatel je povinen poučit své zaměstnance a členy svých orgánů o povinnosti 
zachovávat mlčenlivost podle Smlouvy a je povinen zachovávání mlčenlivosti z jejich strany řádně 
kontrolovat. Zaměstnanci provozovatele ani členové jeho orgánů nesmí důvěrné skutečnosti, 
které se dozvěděli v souvislosti se Smlouvou, sdělovat ani jiným zaměstnancům provozovatele 
nebo členům orgánů provozovatele, není-li to nezbytné k plnění jejich pracovních úkolů anebo z 
hlediska jejich funkčního zařazení, ani tyto údaje jakkoliv zneužívat. 

9. Důvěrné nakládání s informacemi nevylučuje zveřejňování souhrnných anonymizovaných 
informací o množství elektrozařízení uvedených na trh.  
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10. Za důvěrnou není považována informace o podpisu, trvání, změně či ukončení platnosti Smlouvy, 
popř. o rozsahu skupin elektrozařízení, na něž se Smlouva vztahuje. 

11. Provozovatel je oprávněn požádat výrobce, aby mu umožnil ověřit správnost a úplnost 
poskytovaných informací a plnění povinností stanovených Smlouvou postupem podle tohoto 
článku, i v období 3 měsíců po skončení Smlouvy; v takovém případě se ustanovení těchto VOP a 
Smlouvy týkající se provádění kontroly, včetně případných sankcí, uplatní obdobně. 

12. V případě, že provozovatel poruší nebo nesplní některou ze svých povinností v článku III. těchto 
VOP (s výjimkou odst. 8 a 11), je výrobce oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 
pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

13. V případě, že výrobce poruší nebo nesplní některou ze svých povinností v článku IV. těchto VOP, 
je provozovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč pro každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti.  

14. Kromě sankcí sjednaných v odst. 12. a 13. tohoto článku VOP se sjednávají tyto zvláštní sankce: 
a) V případě, že provozovatel poruší závazek mlčenlivosti dle čl. III odst. 11. těchto VOP, je 

povinen zaplatit výrobci smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení tohoto 
závazku.  

b) V případě, že výrobce neumožní provedení kontroly důvěrníkem podle odst. 1 nebo 2. 
tohoto článku VOP nebo řádně či včas neposkytne potřebnou součinnost k provedení 
kontroly, je provozovatel oprávněn účtovat výrobci smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za 
každou jednotlivou zmařenou kontrolu nebo za každý případ neposkytnutí součinnosti nebo 
za každý případ neumožnění ověření správnosti a úplnosti poskytovaných informací nebo 
řádnosti plnění povinností stanovených Smlouvou.  

c) V případě, že výrobce nepředloží řádně a včas výkaz v souladu s čl. IV. odst. 2 těchto VOP, 
a nepředloží výkaz ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené v písemném upozornění 
provozovatele, je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
den prodlení s předložením výkazu. 

15. Vznikem nároku na smluvní pokutu nejsou dotčeny nárok na náhradu škody či vrácení 
bezdůvodného obohacení ani nárok na zaplacení úroku z prodlení. Veškeré náhrady škody vzniklé 
v souvislosti se Smlouvou se hradí v penězích.  

 
IX. 

Ochrana osobních údajů  
1. Smluvní strany konstatují, že provozovatel je v postavení správce osobních údajů ve smyslu 

GDPR.  
2. Výrobce bere na vědomí, že provozovatel jakožto správce osobních údajů zpracovává manuálně, 

automaticky v elektronické a listinné podobě v souladu s relevantními právními předpisy na 
ochranu osobních údajů a po dobu trvání Smlouvy, resp. i po jejím skončení po dobu nezbytnou 
pro vypořádání vzájemných práv a povinností, osobní údaje v rozsahu uvedeném v záhlaví 
Smlouvy na základě a za účelem plnění Smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících ze 
závazných právních předpisů, zejména ze zákona o odpadech. Provozovatel je oprávněn předávat 
osobní údaje orgánům veřejné moci v nezbytném rozsahu. V případě neposkytnutí osobních údajů 
nebude možné Smlouvu uzavřít. Výrobce je oprávněn kontaktovat provozovatele ve věcech 
týkajících se zpracování osobních údajů výrobce na adrese provozovatele nebo elektronicky na e-
mailu: gdpr@asekol.cz. 

3. Provozovatel byl výrobcem informován, že má právo na přístup k osobním údajům a právo na 
přenositelnost svých osobních údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se výrobce, že provozovatel provádí 
zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života 
nebo v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel 
jejich zpracování, může požádat provozovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn 
takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních 
údajů, případně omezení zpracování. Výrobce má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny relevantní 
právní předpisy na ochranu osobních údajů. 
 
 
 

X. 
Podklady pro vložení údajů o výrobci do Seznamu  

1. Pro potřeby vložení údajů o výrobci do Seznamu dle § 21 odst. 5 (viz čl. IV. odst. 7. těchto VOP) 
poskytne výrobce provozovateli: 

a. vyplněný formulář „Identifikační údaje“ (viz příloha č. 3 těchto VOP) – podepsaný 
statutárním orgánem výrobce (podpis nemusí být úředně ověřen), 
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b. plnou moc (viz příloha č. 4 těchto VOP) – s podpisem statutárního orgánu výrobce 
(u osob zapsaných v obchodním rejstříku musí způsob jednání/podpisu odpovídat 
zápisu v obchodním rejstříku), 

c. souhlas (viz příloha č. 5 těchto VOP) – s podpisem statutárního orgánu výrobce 
d. vyplněný formulář „Popis způsobu značení výrobků uváděných na trh“ (viz příloha č. 

6 těchto VOP). 
2. V případě, že jsou plná moc nebo souhlas dle bodu b) a c) podepisovány osobou, která není 

statutárním orgánem výrobce, doloží tato osoba originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci 
k zastupování výrobce s podpisem osoby, která je statutárním orgánem výrobce; tato plná moc 
musí výslovně zahrnovat oprávnění zmocněné osoby dále zmocnit další osobu. 

3. Všechny podklady uvedené v odst. 1 tohoto článku VOP pod body a. až d. je výrobce povinen 
nejpozději do 7 dnů od podpisu Smlouvy zaslat na adresu sídla provozovatele. 

 
XI. 

Použití loga provozovatele 
1. Provozovatel je majitelem značky a ochranné známky „ASEKOL“, jejíž vyobrazení tvoří přílohu č. 

7 těchto VOP [v těchto VOP označována jako „logo provozovatele“, viz čl. V odst. 2 písm. e) těchto 
VOP]. 

2. Provozovatel poskytuje výrobci oprávnění k užití značky „ASEKOL“ (dále jen „individuální 
licence“) za podmínek stanovených níže. 

3. Za předpokladu, že výrobce má uzavřenu s provozovatelem Smlouvu a není v prodlení s plněním 
jakéhokoliv závazku dle Smlouvy, je výrobce na základě individuální licence oprávněn užívat 
značku „ASEKOL“, a to jen za účelem informování třetích osob o zapojení výrobce do kolektivního 
systému. Výrobce je zejména oprávněn uvádět značku „ASEKOL“ v dokumentaci 
k elektrozařízením uváděným výrobcem na trh v České republice, u nichž výrobce zaplatil 
provozovateli odměnu za plnění povinnosti zpětného odběru, zpracování a odstranění odpadního 
elektrozařízení v souladu se Smlouvou. 

4. Výrobce není povinen značku „ASEKOL“ užívat; pokud ji však užívá, má se za to, že odměna za 
poskytnutí individuální licence je součástí odměny dle článku VII. těchto VOP, tj. za poskytnutí 
individuální licence nenáleží provozovateli jiná odměna. 

5. Značka „ASEKOL“ musí být užívána jen v grafickém provedení a v souladu s podmínkami dle 
přílohy č. 7 těchto VOP. Značka „ASEKOL“ musí být umístěna tak, aby byla zřetelně viditelná pro 
spotřebitele. 

6. Individuální licence je nevýhradní. 
7. Individuální licence je nepřenosná, tj. výrobce bez předchozího písemného souhlasu provozovatele 

není oprávněn postoupit individuální licenci na třetí osobu a není ani oprávněn v rámci individuální 
licence udílet třetím osobám sublicence. 

8. Individuální licence se vztahuje na území České republiky. 
9. Značka „ASEKOL“ je vyjádřením finanční účasti výrobce na kolektivním systému. Užití značky 

„ASEKOL“ vyjadřuje vůči třetím osobám, že za příslušné elektrozařízení byl výrobcem zaplacen 
finanční příspěvek na vybudování a provozování tohoto systému, který byl založen v souladu se 
zásadami vyjádřenými v Zákoně a ve Vyhlášce. Tento výklad smyslu značky „ASEKOL“ je pro 
výrobce závazný a výrobce je povinen jej dodržovat ve všech vyjádřeních a jiných úkonech vůči 
třetím osobám (např. ve veřejných oznámeních, informacích vůči třetím osobám). 

10. Výrobce je povinen vždy užívat značku „ASEKOL“ a ve svých sděleních její smysl vykládat tak, 
aby nemohlo dojít ke vzniku klamavého dojmu nebo k zaměnitelnosti, aby nedošlo k poškození 
dobrého jména provozovatele a nemohly být dotčeny oprávněné zájmy provozovatele. 

11. Výrobce je povinen umožnit provozovateli kontrolu řádného užívání značky „ASEKOL“, a za tím 
účelem kdykoliv na žádost provozovatele předložit provozovateli vzorky materiálů a dokumentace 
k elektrozařízením označovaných značkou „ASEKOL“ (popř. v případě, že s ohledem na povahu 
elektrozařízení nebude předložení vzorku možné, umožnit jeho kontrolu na vhodném místě). Za 
účelem výkonu kontrolního oprávnění je výrobce povinen umožnit provozovateli kontrolu obdobně 
podle čl. VIII těchto VOP. 

12. Provozovatel uděluje výrobci individuální licenci na dobu neurčitou; tím není dotčeno právo 
provozovatele VOP změnit za podmínek stanovených Smlouvou v čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy. Dojde-
li k ukončení účinnosti Smlouvy, končí tím okamžikem i účinnost individuální licence. 

 
XII. 

Doba trvání Smlouvy 
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li ve Smlouvě sjednána jiná doba trvání.  
2. Výrobce je oprávněn tuto Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou písemně vypovědět i bez uvedení 

důvodu pouze jednou ročně, a to doručením výpovědi Smlouvy nejpozději do 30. září kalendářního 
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roku, ve kterém má být smluvní vztah ukončen. Smlouva v takovém případě skončí ke dni 31. 12. 
příslušného roku.  

3. Provozovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech:  
• pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku výrobce, nebo byl insolvenční návrh vůči výrobci 

zamítnut pro nedostatek majetku, 
• pokud je výrobce v prodlení s plněním jakékoliv ze svých povinností dle článku IV. po dobu 

delší než 1 měsíc,  
• pokud je výrobce v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého plnění provozovateli po dobu 

delší než 2 měsíce,  
• pokud výrobce neposkytne řádně nebo včas součinnost důvěrníkovi při provedení kontroly 

dle čl. VIII.,  
• pokud výrobce neposkytuje provozovateli přes jeho písemné upozornění součinnost, kterou 

provozovatel potřebuje k plnění svých povinností podle Smlouvy, nebo 
• pokud dojde ke změně legislativy, která by mohla mít významný dopad na plnění povinností 

provozovatele vyplývající ze Smlouvy nebo na způsob fungování Kolektivního systému 
provozovatele. 

4. Výrobce je oprávněn odstoupit od Smlouvy v těchto případech: 
• pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku provozovatele, nebo byl insolvenční návrh vůči 

provozovateli zamítnut pro nedostatek majetku,  
• pokud nastala jiná závažná a neodvratitelná skutečnost, v jejímž důsledku provozovatel 

fakticky není nadále schopen plnit povinnosti výrobce, které převzal na základě Smlouvy. 
5. 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 jí vznikla na základě této Smlouvy.  

6. Výpověď i odstoupení od Smlouvy se doručuje zpravidla poštou ve formě doporučené poštovní 
zásilky na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, ledaže druhá strana písemně 
oznámila změnu adresy. Pokud adresát zásilku nepřevezme nebo ji nevyzvedne v úložní době, 
považuje se poslední den úložní doby dle dohody smluvních stran za den doručení. Tím není 
vyloučena možnost doručení výpovědi či odstoupení prostřednictvím faxu, kurýra nebo jiným 
vhodným způsobem. 

7. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své závazky dle Smlouvy 
obdobně podle Smlouvy a VOP; výrobce je zejména povinen předat provozovateli výkaz i za období 
trvání Smlouvy, za něž ho dosud nepředal, způsobem a ve lhůtách podle Smlouvy, provozovatel 
je poté povinen vyúčtovat odměnu za toto období a výrobce je povinen doplatit odměnu dle tohoto 
vyúčtování, vše pod sankcemi uvedenými ve Smlouvě a VOP. Platební povinnosti výrobce nejsou 
zánikem Smlouvy dotčeny. Po zániku Smlouvy je vyloučena možnost předání opravného výkazu. 

 
XIII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva a VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem a občanským 

zákoníkem. Smluvní strany současně sjednávají pro řešení sporů z této Smlouvy jako výlučně 
místně příslušný soud příslušný podle místa sídla provozovatele v době uzavření této Smlouvy (§ 
89a obč. soud. řádu). 

2. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2022. 
 

                                                                                                       Mgr. Jan Vrba 
Předseda představenstva ASEKOL a.s. 

 
Příloha č. 1: Řádný výkaz - vzor 
Příloha č. 2: formulář „Informace výrobce pro zpracovatele elektroodpadu“ 
Příloha č. 3: formulář „Identifikační údaje“ 
Příloha č. 4: Plná moc 
Příloha č. 5: Souhlas 
Příloha č. 6: formulář „Popis způsobu značení výrobků uváděných na trh“ 
Přílohy č. 7: Logo provozovatele  
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Čestné prohlášení výrobce 

Obchodní firma/jméno a příjmení: _____________________ 
IČO: _____________________  
DIČ: _____________________ 

Se sídlem: _____________________  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ________ soudem v ______, pod spisovou značkou: _________ 

Zastoupená _____________________  

(dále jen „výrobce“) 
č e s t n ě  p r o h l a š u j e  

 
že v předchozích třech letech uvedl na trh v České republice následující množství elektrozařízení v kusech 
(ks) a kilogramech (kg) dle jednotlivých skupin, přičemž tato elektrozařízení nebyla vyvezena ani dodána 
do jiného členského státu EU:  

Uvedeno na trh 

 Období – rok 2020 Období – rok 2021 Období – rok 2022 

Skupina ks kg ks kg ks kg 

Skupina 1 
 

     

Skupina 2       

Skupina 3 
 

     

Skupina 4a       

Skupina 4b       

Skupina 5       

Skupina 6       

 

Výrobce v předchozích třech letech plnil své povinnosti výrobce elektrozařízení v kolektivnímu systému: 
 

Období – rok ______ 
Provozovatel: _____________, IČO: _____________  
se sídlem:  

Období – rok ______ 
Provozovatel: _____________, IČO: _____________  
se sídlem: 

Období – rok ______ Provozovatel: _____________, IČO: _____________  
se sídlem:  

 
Toto čestné prohlášení činí výrobce vůči společnosti ASEKOL a.s., IČO: 273 73 231, se sídlem Praha 4, 
Československého exilu 2062/8, PSČ 143 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
sp. zn. B 19943, jako provozovateli kolektivního systému, pro účely plnění povinností stanovených v zákoně 
č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, za výrobce (zejm. § 51 odst. 1 a 3, § 65 odst. 1 písm. 
c) a § 60 písm. a). 
 
V _____________ dne _____________   

 
 
______________________________ 
statutární orgán/na základě plné moci  
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Identifikace výrobce elektrozařízení 

 
Identifikační údaje: 
1 Jméno a příjmení nebo 

obchodní firma 
 

2 Právní forma a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. Družstvo Fyzická osoba  jiná 
3 Adresa sídla 

 
 

4 Adresa místa podnikání (jen 
podnikající fyzické osoby) 

 

5 IČO 
 

 DIČ  

Identifikační údaje zahraničního výrobce: 
6 Jméno a příjmení nebo název 

a právní forma 
 

7 Adresa sídla 
 

 

8 Zahraniční evidence a číslo 
zápisu 

 

Identifikační a kontaktní údaje statutárního orgánu výrobce: 
9 Jméno a příjmení   

 
 
………………………………………………………….. 

 Datum:  Podpis: 

10 Kontaktní adresa společnosti 
 

 

11 E-mail 
 

 

12 Internetové stránky 
 

 

13 Telefon 
 

 

Kontaktní údaje zodpovědných osob za: 
14 Výkazy 

 
E-mail  Telefon  

15 Běžná komunikaci s ASEKOL a.s. E-mail  Telefon  

 
 
 

Seznam a popis elektrozařízení 
 

SKUPINA ELEKTROZAŘÍZENÍ ANO/NE 

1 ZAŘÍZENÍ PRO TEPELNOU VÝMĚNU ANO/NE 

2 OBRAZOVKY, MONITORY A ZAŘÍZENÍ OBSAHUJÍCÍ OBRAZOVKY O PLOŠE 
VĚTŠÍ NEŽ 100 CM2 

ANO/NE 
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SKUPINA ELEKTROZAŘÍZENÍ ANO/NE 

3  SVĚTELNÉ ZDROJE ANO/NE 

4a VELKÁ ZAŘÍZENÍ, JEJICHŽ KTERÝKOLI VNĚJŠÍ ROZMĚR PŘESAHUJE 50 CM 
(kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3 a solárních panelů)  

ANO/NE 

4b SOLÁRNÍ PANELY ANO/NE 

5 MALÁ ZAŘÍZENÍ, JEJICHŽ ŽÁDNÝ VNĚJŠÍ ROZMĚR NEPŘESAHUJE 50 CM 
(kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6) 

ANO/NE 

6 MALÁ IT A TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ, JEJICHŽ ŽÁDNÝ VNĚJŠÍ 
ROZMĚR NEPŘESAHUJE 50 CM 

ANO/NE 

 
 

 

Poznámka:  

Za výrobce se pro účely zákona považuje: 

1. podnikatel usazený v České republice, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na 
dálku pod jménem, ochrannou známkou nebo jiným označením s ním nezaměnitelně spojeným (dále jen "vlastní značka") 
vyrábí a uvádí na trh elektrozařízení nebo si elektrozařízení nechává vyrobit či navrhnout a uvádí je pod vlastní značkou 
na trh,  

2. podnikatel usazený v České republice, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na 
dálku pod vlastní značkou uvádí do oběhu elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na nich vlastní 
značka osoby podle bodu 1; uvedení elektrozařízení výrobcem do oběhu podle tohoto ustanovení se považuje pro účely 
tohoto zákona za jeho uvedení na trh,  

3. podnikatel usazený v České republice, který bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na 
dálku uvádí elektrozařízení nabytá z jiného státu na trh, nebo  

4. podnikatel, který uvádí elektrozařízení na trh jejich dodáním prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přímo 
konečným uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazen. 
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P l n á   m o c 

Obchodní firma (nebo jméno a příjmení): _____________________ 
Sídlo/místo podnikání: _____________________    
IČO: _____________________ 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ____________ soudem v ____________, pod spisovou 
značkou: _____________________ 
Zastoupená (jméno, příjmení, funkce): _____________________ 
(dále jen „Výrobce“) 

uděluje tímto plnou moc 

provozovateli kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení společnosti 

ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO: 273 73 231, 
zastoupené panem Danielem Šafářem – na základě plné moci (dále též jen „Zmocněnec“) 

 

k vložení údajů o Výrobci do Seznamu výrobců elektrozařízení, k jednání s Ministerstvem životního 
prostředí s tímto vložením souvisejícím a k případnému dalšímu zastupování, včetně doručování a 
přebírání písemností s tímto vložením souvisejících, a včetně podávání řádných i mimořádných opravných 
prostředků proti jakémukoliv rozhodnutí Ministerstva životního prostředí v této věci. Zmocněnec je 
oprávněn dále zmocnit třetí osobu, aby místo něho jednala za Výrobce. Výrobce zmocňuje zmocněnce v 
obdobném rozsahu k podávání návrhů na změny v zápisu, včetně zrušení zápisu (výmazu ze Seznamu 
výrobců elektrozařízení). 

V          dne  
 
 

 
Výrobce 

    Jméno, podpis, funkce 
 

Tuto plnou moc přijímám. 

 

 
                   ASEKOL a.s. 
     Daniel Šafář, na základě plné moci 
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S o u h l a s 
 
 
Obchodní firma (nebo jméno a příjmení): _____________________ 
Sídlo/ místo podnikání: _____________________    
IČO: _____________________ 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ___________ soudem, pod spisovou 
značkou:  _____________________  
Zastoupená (jméno, příjmení, funkce): _____________________ 
(dále jen „Výrobce“) 

tímto souhlasí 

s přenesením povinností této společnosti dle § 9 písm. b) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích 
s ukončenou životností (dále jen „zákon“), na  

 
provozovatele kolektivního systému zpětného odběru odpadních elektrozařízení, společnost   

ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ: 273 73 231 
 
Podmínky zapojení Výrobce do kolektivního systému budou stanoveny v uzavřené smlouvě.  
 
Výrobce dále prohlašuje, že souhlasí s vložením údajů o Výrobci v rozsahu vyplývajícím z 
§ 21 odst. 4 zákona do Seznamu výrobců elektrozařízení v rámci kolektivního systému pro 
zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadních elektrozařízení, provozovaného 

společností ASEKOL a.s. 

         V                   dne  
  

 
Výrobce 

Jméno, podpis, funkce 
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Popis způsobu značení výrobků uváděných na trh  
 
 
 
 
Název výrobce (obchodní firma/ jméno a příjmení): _____________________   
 
Sídlo/ místo podnikání: _____________________      
 
IČO: _____________________       
 
Datum:   
 
Podpis oprávněného zástupce: …………………………………………………………..……. 
 
 
 
 

I. Způsob uvádění elektrozařízení na trh 
 

 
a) Darování □ 
b) Internetový obchod □ 
c) Leasing □ 
d) Maloobchod □ 
e) Velkoobchod □ 
f) Vlastní potřeby □ 
g) Zakázka □ 
h) Jiný způsob:   

 
 

II. Označení výrobce 
 
Označení výrobce elektrozařízení bude provedeno*): 
 

a) vyznačením jména a příjmení, nebo obchodní firmy  □ 
b) uvedením značky, pod kterou výrobce dováží nebo uvádí elektrozařízení na 
trh 

□ 

c) uvedením evidenčního čísla výrobce v Seznamu výrobců vedeného u MŽP ČR □ 
*) zaškrtněte pouze jednu Vámi zvolenou variantu 
 
 
II.a)  
 
Označení výrobce bude provedeno vyznačením jména a příjmení nebo obchodní firmy, a to přímo na výrobku 
a/nebo na výrobním štítku zařízení: 
 
 ……… (doplňte Jméno a příjmení, nebo název obchodní firmy) 

 
Vyplňte, jen pokud jste se rozhodli pro variantu uvedenou pod bodem a) 
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II.b) 
 
Označení výrobce bude provedeno uvedením obchodní značky výrobce, a to přímo na výrobku a/nebo na 
výrobním štítku zařízení. Obchodní značky, pod kterými výrobce dováží nebo uvádí elektrozařízení na trh: 
 
Panasonic (uvedeno jako vzor – vyplňte vlastní značky) 
 
……… 
 
……… 

 
Vyplňte, jen pokud jste se rozhodli pro variantu uvedenou pod bodem b) 
 
II.c) 
 
Označení výrobce bude provedeno uvedením evidenčního čísla výrobce v Seznamu výrobců vedeného u MŽP 
ČR. Evidenční číslo bude doplněno po registraci a následně doplněno do systému společnosti ASEKOL a.s. 
 

ANO / NE 
 
Nehodící se škrtněte, jen pokud jste se rozhodli pro variantu uvedenou bod bodem c)  
 

III. Označování elektrozařízení 
 

Označení elektrozařízení uvedeného na trh po datu 13. srpna 2005 podle § 62 odst. 2 zákona bude u 
všech skupin elektrozařízení uváděných na trh výrobcem provedeno následujícím způsobem*): 
 

a) vyznačením data uvedení na trh  □ 
b) vyznačením symbolu „8/05“ □ 
c) vyznačením grafického symbolu 
 
 
 
 

□ 

*) zaškrtněte jednu nebo více Vámi zvolených variant 
 
 
III. a) 
Označení výrobků uvedených na trh po 13. 8. 2005 bude výrobcem provedeno dle § 8 odst. 3, písmeno a) 
vyhlášky č. 352/2005 Sb., a to vyznačením data uvedení na trh. Onačení bude uvedeno přímo na zařízení formou 
samostatného štítku a/nebo na výrobním štítku tohoto zařízení tak, aby označení bylo trvalé, viditelné a 
nesmazatelné. Příklad označení: 
 
 
 
 
 
 
III. b) 
Označení výrobků uvedených na trh po 13. 8. 2005 bude výrobcem provedeno dle § 8 odst. 3 písmeno b) vyhlášky 
č. 352/2005 Sb., a to uvedením symbolu 08/2005 ve spojení se symbolem zpětného odběru a odděleného sběru 
podle přílohy č. 6, vzoru č. 2 vyhlášky. Označení může být provedeno formou jednoho společného nebo dvou 
samostatných štítků. Provedení tohoto označení bude trvalé, viditelné a nesmazatelné. Symbol zpětného odběru 
a odděleného sběru bude proveden dle ČSN EN 61429/A11. Příklad označení: 
 
 
 
 
 
                                                                              8/05 
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III. c)  
Označení výrobků uvedených na trh po 13. 8. 2005 bude výrobcem provedeno dle § 8 článku 3 odstavce c) 
vyhlášky č. 352/2005 Sb., kdy bude použit grafický symbol dle přílohy č. 6, vzoru č. 1, který bude uveden přímo 
na zařízení formou samostatného štítku a/nebo na výrobním štítku tohoto zařízení tak, aby označení bylo trvalé, 
viditelné a nesmazatelné.  Označení bude provedeno dle harmonizované normy ČSN EN50419. Příklad onačení: 

 
 
 
 
 
 

Výrobce bere na vědomí, že označení uvedená výše pod body III. a) až c) uvede do souladu s vyhláškou, poté co 
tato vyhláška bude vydána MŽP v souladu s § 62 odst. 3 zákona. 

 
IV. Seznam výrobků s označením v průvodní dokumentaci 

 
U těchto výrobků nelze vzhledem k jejich malým rozměrům nebo jejich funkčnosti umístit označení přímo na 
zařízení: 
 
náramkové hodinky  (uvedeno jako vzor – vyplňte vlastní výrobky) 

 
……… 
 
……… 
 
 
U těchto výrobků budou označeny jejich obaly nebo Návod k použití nebo Záruční list. Označení bude provedeno 
dle bodu III.a) nebo III.b) nebo III.c) této přílohy. 

 
V. Vzor grafického symbolu 

 
Všechny výrobky elektrozařízení uvedené výrobcem na trh po 13. 8. 2005 budou označeny pro účely zpětného 
odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu podle § 37k zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, a podle § 62 zákona, vyznačením grafického symbolu podle vzoru č. 1 nebo č. 
2 uvedeného v příloze č. 6 vyhlášky č. 352/2005 Sb., a dle specifikace uvedené v této příloze.  
 

Vzor grafického symbolu s rozměry dle přílohy č. 6 vzoru č. 1 vyhlášky  
č. 352/2005 Sb. 
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VI. Informace pro zákazníky 
 
Kromě označení výrobků uvedeného v bodech I. až III. budou uživatelé srozumitelně informování o významu 
těchto označení a o nakládání s odpadním elektrozařízením formou písemných informací uvedených v Návodu 
k obsluze, který je přiložen k výrobku. Vzor informací pro uživatele: 
 
 
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení 
(domácnosti) 

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické 
nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za 
účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde 
budou přijata zdarma.  
 
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a 
napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské 
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. 

 
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. 
 
 
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení  
(firemní a podnikové použití) 
 
Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce 
nebo dodavatele. 
 
 
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v 
ostatních zemích mimo Evropskou unii 
 
Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a 
elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. 
 



VZORSkupina Popis skupiny Sazba bez DPH Jednotka

1.01. Chladničky, mrazničky, chillery a ostatní velká zařízení používaná pro chlazení s chladícím médiem 168,00 Kč ks

1.02. Ostatní chladící zařízení bez chladících médií 60,00 Kč ks

1.03. Klimatizační zařízení 60,00 Kč ks

1.04. Elektrické radiátory - OLEJOVÉ 10 -30 kg 13,55 Kč ks

1.05. Elektrické radiátory - OLEJOVÉ nad 30 kg 60,00 Kč ks

1.06. Tepelná čerpadla 60,00 Kč ks

1.07. Zařízení automaticky poskytující chlazené výrobky 352,94 Kč ks

1.08. Ostatní zařízení pro tepelnou výměnu v jiné skupině neuvedená 2,52 Kč kg

Příloha č. 1 - Sazebník příspěvků EEZ platný od 1.7.2022

Systémový poplatek: 2000,- Kč/rok (bez DPH)

1. ZAŘÍZENÍ PRO TEPELNOU VÝMĚNU



VZORSkupina Popis skupiny Sazba bez DPH Jednotka

2.01. Televizory a PC monitory do úhlopříčky 25" 39,00 Kč ks

2.02. Televizory a PC monitory  úhlopříčky 26"- 54" 169,00 Kč ks

2.03. Televizory a PC monitory úhlopříčky 55" a více 239,00 Kč ks

2.04. Notebooky a laptopy 12,60 Kč ks

2.05. Tablety 12,60 Kč ks

2.06. Digitální fotorámečky a přenosné DVD přehrávače s obrazovkou 8,40 Kč ks

2.07. Elektronické (registrační) pokladny 37,82 Kč ks

2.08. Ostatní obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2 v jiné skupině neuvedená 2,52 Kč kg

2. OBRAZOVKY, MONITORY A ZAŘÍZENÍ OBSAHUJÍCÍ OBRAZOVKY O PLOŠE VĚTŠÍ NEŽ 100 cm2

Příloha č. 1 - Sazebník příspěvků EEZ platný od 1.7.2022

Systémový poplatek: 2000,- Kč/rok (bez DPH)



VZORSkupina Popis skupiny Sazba bez DPH Jednotka

3.01. Lineární zářivky 2,00 Kč ks

3.02. Kompaktní zářivky 2,00 Kč ks

3.03. Vysokotlaké a nízkotlaké výbojky, včetně sodíkových výbojek a halogenidových výbojek 2,00 Kč ks

3.04. LED světelné zdroje 2,00 Kč ks

3.05. Ostatní světelné zdroje v jiné podskupině neuvedené 2,00 Kč ks

3.06. Přímo žhavené žárovky do 35 g včetně 0,20 Kč ks

3.07. Průmyslové světelné zdroje 7,00 Kč ks

3. SVĚTELNÉ ZDROJE

Příloha č. 1 - Sazebník příspěvků EEZ platný od 1.7.2022

Systémový poplatek: 2000,- Kč/rok (bez DPH)



VZORSkupina Popis skupiny Sazba bez DPH Jednotka

4.01. Myčky nádobí, čistící stroje na koberce a ostatní velké domácí spotřebiče v jiné podskupině neuvedené do 30 kg 13,55 Kč ks

4.02. Pračky, sušičky, myčky nádobí a ostatní velké domácí spotřebiče v jiné podskupině neuvedené nad 30 kg 60,00 Kč ks

4.03. Elektrické plotny, varné desky, pečící zařízení do 10 kg a odsavače par 13,55 Kč ks

4.04.
Elektrické sporáky, pečící zařízení nad 10 kg, konvektomaty a ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování 

potravin
60,00 Kč ks

4.05. Váhy, elektrické ventilátory a ostatní velké domácí spotřebiče v jiné skupině neuvedené do 10 kg 3,05 Kč ks

4.06. Velká svítidla (s LED i bez LED) 7,00 Kč ks

4.07. Trezory s displejem 8,40 Kč ks

4.08. Elektrická promítací plátna a interaktivní tabule 25,21 Kč ks

4.09.
Velké sálové počítače, servery, sálové promítače, kinematografické přístroje a ostatní velké výrobky nebo zař. pro účely 

záznamu, reprodukce zvuku, obrazu, vč. signálů jinde neuvedeno
2,52 Kč kg

4.10. Hudební nástroje - elektrické kytary 3,36 Kč ks

4.11. Hudební nástroje - keyboard, master keyboard, elektrické bicí a komba do 15 W včetně 8,40 Kč ks

4.12. Hudební nástroje - syntezátory, pasivní reproboxy a subwofery a komba od 15 W do 80 W včetně 16,81 Kč ks

4.13.
Hudební nástroje - elektrická piana , mixážní pulty, aktivní reproboxy a subwofery, komba nad 80 W  a zvukové procesory 

(ekvalizéry) 
25,21 Kč ks

4.14. Kopírky, tiskárny a multifunkce do 50 kg 12,60 Kč ks

4.15. Skenery do 50 kg 8,40 Kč ks

4.16. Kopírovací zařízení, multifunkce a skenery nad 50 kg 75,63 Kč ks

4.17. Tiskové jednotky - tiskárny plottery včetně průmyslových 2,52 Kč kg

4.18. Ostatní kancelářská technika v jiné skupině neuvedená do 50 kg včetně 25,21 Kč ks

Příloha č. 1 - Sazebník příspěvků EEZ platný od 1.7.2022

Systémový poplatek: 2000,- Kč/rok (bez DPH)

4. VELKÁ ZAŘÍZENÍ, JEJICHŽ KTERÝKOLI VNĚJŠÍ ROZMĚR PŘESAHUJE 50 cm



VZOR4.19. Ostatní kancelářská technika v jiné skupině neuvedená nad 50 kg 126,05 Kč ks

4.20. RC modely s elektrickými a elektronickými zařízeními 8,40 Kč ks

4.21. Výdejní automaty, výherní a nevýherní automaty, simulátory a atrakce do 100 kg 252,10 Kč ks

4.22. Výdejní automaty, výherní a nevýherní automaty, simulátory a atrakce nad 100 kg 2,52 Kč kg

4.23. Lékařské přístroje přesahující 50 cm 0,84 Kč kg

4.24.
Elektrická topidla, radiátory, akumulační kamna, elektrické kotle, bojlery , průtokové ohřívače  a ostatní velká zařízení pro 

vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku do 10 kg (mimo olejové radiátory)
3,05 Kč ks

4.25.
Elektrická topidla, radiátory, akumulační kamna, elektrické kotle, bojlery , průtokové ohřívače  a ostatní velká zařízení pro 

vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku  nad 10 kg do 30 kg (mimo olejové radiátory)
13,55 Kč ks

4.26.
Elektrická topidla, radiátory, akumulační kamna, elektrické kotle, bojlery , průtokové ohřívače  a ostatní velká zařízení pro 

vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku nad 30 kg (mimo olejové radiátory)
60,00 Kč ks

4.27.
Zařízení pro soustružení,  frézování,  broušení, drcení, řezání, sekání,  stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání 

nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů
60,00 Kč ks

4.28.
Elektrické motory, pohony, čerpadla, kompresory, elektrické markýzy, navijáky s i bez olejové náplně nebo hydrauliky, el. filtry 

na vodu, mincovníky a mincovníkové systémy do 25 kg
8,40 Kč ks

4.29.
Elektrické motory, pohony, čerpadla, kompresory, elektrické markýzy, navijáky s i bez olejové náplně nebo hydrauliky, pohony 

vrat a rolet, el. filtry na vodu, mincovníky a mincovníkové systémy od 25 kg do 50 kg
25,21 Kč ks

4.30.
Elektrické motory, pohony, čerpadla, kompresory, elektrické markýzy, navijáky s i bez olejové náplně nebo hydrauliky, pohony 

vrat a rolet, el. filtry na vodu, mincovníky a mincovníkové systémy od 50 kg do 100 kg
50,42 Kč ks

4.31.
Elektrické motory, pohony, čerpadla, kompresory, elektrické markýzy, navijáky s i bez olejové náplně nebo hydrauliky, pohony 

vrat a rolet, el. filtry na vodu, mincovníky a mincovníkové systémy nad 100 kg
2,52 Kč kg

4.32. Elektro nástavba laboratoří (včetně stolů a polic) 252,10 Kč ks

4.33. Aktivní rekuperace a ostatní velké ventilační a odsávací zařízení 60,00 Kč ks

4.34.
Velké síťové  zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, zdroje SS napětí, měniče napětí, nabíječe z trakčních baterií a akumulátorů, 

elektroinstalační materiál aktivní, pájecí stanice, stabilizátor. napětí, elektrocentrály, ústředny, záložní zdroje do 100 kg
168,07 Kč ks

4.35.
Velké síťové  zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, zdroje SS napětí, měniče napětí, nabíječe z trakčních baterií a akumulátorů, 

elektroinstalační materiál aktivní, pájecí stanice, stabilizátor. napětí, elektrocentrály, ústředny, záložní zdroje nad 100 kg
2,52 Kč kg

4.36. Přístroje pro monitorování a kontrolu včetně průmyslových, elektroměry a vodoměry od 5 kg do 15 kg 5,04 Kč ks

4.37. Přístroje pro monitorování a kontrolu včetně průmyslových, elektroměry a vodoměry nad 15 kg 8,40 Kč ks

4.38. Elektrická vozítka, elektrokola, elektrokoloběžky, elektrické longboardy, jednokolky 25,21 Kč ks



VZOR4.39. Sportovní trenažéry malé do 10 kg 8,40 Kč ks

4.40. Sportovní trenažéry střední a velké nad 10 kg 2,52 Kč kg

4.41. Solária a vířivé vany 168,07 Kč ks

4.42. Elektrická a polohovací zdravotnická lůžka 8,40 Kč ks

4.43. Přístroje pro masáže a relaxaci 2,52 Kč kg

4.44.  Ostatní velká zařízení v jiné skupině neuvedená a EEZ bez zařazení do jiné kategorie s hmotností nad 100 kg 2,52 Kč kg

4.45.
Velké zahradní nářadí, nástroje pro sečení a či jiné zahradní činnosti, zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování 

tekutých a plynných látek jinými způsoby
8,40 Kč ks

4.b. Solární panely 2,00 Kč kg



VZORSkupina Popis skupiny Sazba bez DPH Jednotka

5.01. Podlahové vysavače 13,55 Kč ks

5.02. Malé ruční vysavače do 2 kg 3,05 Kč ks

5.03. Zařízení pro čištění do 10 kg 3,05 Kč ks

5.04. Zařízení pro čištění nad 10 kg 13,55 Kč ks

5.05. Malé kuchyňské spotřebiče 3,05 Kč ks

5.06. Mikrovlnné trouby, varné desky, elektrické vařiče a konvektomaty 13,55 Kč ks

5.07.
Žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy, zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému 

zpracování textilu
3,05 Kč ks

5.08. Spotřebiče pro péči o vlasy a tělo 3,05 Kč ks

5.09. Ostatní malé domácí spotřebiče do 500 g 0,88 Kč ks

5.10. Hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času 3,05 Kč ks

5.11. Váhy 3,05 Kč ks

5.12. Elektrické ventilátory malé, odvlhčovače a čističky vzduchu 3,05 Kč ks

5.13. Svítidla s LED diodami 2,00 Kč ks

5.14. Svítidla bez LED diod 7,00 Kč ks

5.15. Radiomagnetofony, magnetofony 8,40 Kč ks

5.16. Rádiové soupravy - radiopřijímače a radiobudíky 3,36 Kč ks

5.17. Radiostanice 25,21 Kč ks

5.18. Autorádia 1,26 Kč ks

5.19. Videokamery a digitální fotoaparáty 8,40 Kč ks

Systémový poplatek: 2000,- Kč/rok (bez DPH)

5. MALÁ ZAŘÍZENÍ, JEJICHŽ ŽÁDNÝ VNĚJŠÍ ROZMĚR NEPŘESAHUJE 50 cm

Příloha č. 1 - Sazebník příspěvků EEZ platný od 1.7.2022



VZOR5.20. Analogové fotoaparáty a příslušenství k fotoaparátům a videokamerám 3,36 Kč ks

5.21. Průmyslové kamery 12,60 Kč ks

5.22. Televizní kamery 252,10 Kč ks

5.23. Minikamery, webkamery, jednorázové fotoaparáty 0,84 Kč ks

5.24. Video a DVD přehrávače, rekordéry 25,21 Kč ks

5.25. Digitální záznamová zařízení, domácí kina, dataprojektory, vizualizéry 50,42 Kč ks

5.26. Promítače a prohlížeče diapozitivů 8,04 Kč ks

5.27. Aktivní 3D brýle 3,36 Kč ks

5.28. Satelitní a DVB přijímače 8,40 Kč ks

5.29. Komponenty EZS a vstupních systémů a komponenty pro satelitní a DVB příjem 0,84 Kč ks

5.30. Anténní stanice pro skupinový příjem, zesilovače a kabelové operátory 12,60 Kč ks

5.31. Pokojové antény 3,36 Kč ks

5.32. Hi-Fi systémy a komponenty 25,21 Kč ks

5.33. Přenosné (kapesní) přehrávače, rekordéry 3,36 Kč ks

5.34. Ostatní spotřebitelská zařízení 50,42 Kč ks

5.35. Aparatury hudební produkce - subwoofery, reproboxy sada a powermix pulty 25,21 Kč ks

5.36. Aparatury hudební produkce - mixážní pulty, zvukové procesory (ekvalizéry), zesilovače 16,81 Kč ks

5.37. Příslušenství k hudebním nástrojům - zvukové modely, bezdrátové mikrofony 8,40 Kč ks

5.38. Reproduktor 3,36 Kč ks

5.39. Sluchátka 0,84 Kč ks

5.40. Příslušenství k hudebním nástrojům - mikrofony, odposlechy, bezdrátová sluchátka, metronomy, el. ladičky, efekty, snímače 3,36 Kč ks

5.41. Dálkové ovladače, domácí meteostanice, časové spínače, minirádia, zesilovače zvonkové, domovní a předzesilovače 0,84 Kč ks

5.42. Kapesní digitální hry a ruční ovladače videoher 3,36 Kč ks

5.43. Herní konzole 8,40 Kč ks

5.44. Baby sittery (el. chůvy) 8,40 Kč ks

5.45. Počítače pro cyklistiku, potápění, běh, veslování atd. 1,68 Kč ks

5.46. Modelářské příslušenství 0,84 Kč ks



VZOR5.47. RC modely s elektrickými a elektronickými zařízeními do 250 g 3,36 Kč ks

5.48. RC modely s elektrickými a elektronickými zařízeními (vysílače, startéry) 8,40 Kč ks

5.49. Výrobky pro akvaristiku 3,64 Kč ks

5.50. Sportovní doplňky 3,36 Kč ks

5.51. Party vybavení, drobné reklamní předměty a zařízení pro sledování a výcvik zvířat 0,84 Kč ks

5.52. Elektrické a elektronické hračky, oděvy a obuv s el. komponenty 0,84 Kč ks

5.53. Ostatní hračky, vybavení pro volný čas a sporty 50,42 Kč ks

5.54. Vyvíječe páry, mlhy a pěny do 5 kg  a aroma difuzéry 8,40 Kč ks

5.55.

Síťové a napájecí přívody a zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, zdroje SS napětí, měniče napětí, nabíječe z trakčních baterií a 

akumulátorů, el. ohradník, páječky, stabilizátor napětí, elektrocentrály, ústředny, záložní zdroje, přepěťová ochrana, 

prodlužovací kabely do 0,5 kg

0,84 Kč ks

5.56.

Síťové a napájecí přívody a zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, zdroje SS napětí, měniče napětí, nabíječe z trakčních baterií a 

akumulátorů, el. ohradník, páječky, stabilizátor napětí, elektrocentrály, ústředny, záložní zdroje, přepěťová ochrana, 

prodlužovací kabely, kabely s funkcemi, koaxiální kabely, USB kabely, propojovací kabely IT, audiokabely (HDMI, scart, Jack, 

Cinch atd.) od 0,5 kg do 1 kg

3,36 Kč ks

5.57.

Síťové a napájecí přívody a zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, zdroje SS napětí, měniče napětí, nabíječe z trakčních baterií a 

akumulátorů, el. ohradník, páječky, stabilizátor napětí, elektrocentrály, ústředny, záložní zdroje, přepěťová ochrana, 

prodlužovací kabely, kabely s funkcemi, koaxiální kabely, USB kabely, propojovací kabely IT, audiokabely (HDMI, scart, Jack, 

Cinch atd.) od 1 kg do 10 kg

8,40 Kč ks

5.58.

Síťové a napájecí přívody a zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, zdroje SS napětí, měniče napětí, nabíječe z trakčních baterií a 

akumulátorů, el. ohradník, páječky, stabilizátor napětí, elektrocentrály, ústředny, záložní zdroje, přepěťová ochrana, 

prodlužovací kabely, kabely s funkcemi, koaxiální kabely, USB kabely, propojovací kabely IT, audiokabely (HDMI, scart, Jack, 

Cinch atd.) od 10 kg do 20 kg

50,42 Kč ks

5.59.

Síťové a napájecí přívody a zdroje, testery, nabíječky, adaptéry, zdroje SS napětí, měniče napětí, nabíječe z trakčních baterií a 

akumulátorů, el. ohradník, páječky, stabilizátor napětí, elektrocentrály, ústředny, záložní zdroje, přepěťová ochrana, 

prodlužovací kabely, kabely s funkcemi, koaxiální kabely, USB kabely, propojovací kabely IT, audiokabely (HDMI, scart, Jack, 

Cinch atd.) od 20 kg do 50 kg

84,03 Kč ks

5.60.
Elektrické motory, pohony, čerpadla, kompresory, navijáky s i bez olejové náplně nebo hydrauliky, el. filtry na vodu, 

mincovníky a mincovníkové systémy do 0,5 kg
0,84 Kč ks

5.61.
Elektrické motory, pohony, čerpadla, kompresory, navijáky s i bez olejové náplně nebo hydrauliky, el. filtry na vodu, 

mincovníky a mincovníkové systémy od 0,5 kg do 10 kg
3,36 Kč ks



VZOR5.62. Trezory s displejem 8,40 Kč ks

5.63. Elektrické a elektronické nářadí 5,04 Kč ks

5.64. Elektrické autochladničky 3,36 Kč ks

5.65. El. doplňky ke zbraním 3,36 Kč ks

5.66. Dalekohledy s el. prvky 8,40 Kč ks

5.67. Lékařské přístroje  do 50 cm 0,84 Kč kg

5.68. Lékařské přístroje - výrobky určené do domácnosti do 0,5 kg 1,68 Kč ks

5.69. Přístroje pro monitorování a kontrolu včetně průmyslových, elektroměry a vodoměry do 1 kg 0,42 Kč ks

5.70. Přístroje pro monitorování a kontrolu včetně průmyslových, elektroměry a vodoměry od 1 kg do 5 kg 1,26 Kč ks

5.71. Přístroje pro monitorování a kontrolu včetně průmyslových, elektroměry a vodoměry od 5 kg do 15 kg 5,04 Kč ks

5.72. Přístroje pro monitorování a kontrolu včetně průmyslových, elektroměry a vodoměry nad 15 kg 8,40 Kč ks

5.73. Regulátory topení a termostaty 1,68 Kč ks

5.74. Přístroje pro měření, vážení nebo seřizování pro domácnosti 1,68 Kč ks

5.75. Přístroje pro měření, vážení nebo seřizování - laboratorní zařízení 8,40 Kč ks

5.76. Detektory kouře 1,68 Kč ks

5.77. Kancelářská technika, popisovače štítků do 10 kg včetně 3,36 Kč ks

5.78. Kancelářská technika nad 10 kg 8,40 Kč ks

5.79. Platební terminály a PINpady 12,60 Kč ks

5.80. Elektronický vrátný ( píchačky ) 37,82 Kč ks

5.81. Čtečky karet a čipů, skenery otisků prstů, snímače čárového kódu a průmyslové řídící mikrokontrolery 5,04 Kč ks

5.82. Ostatní malá zařízení v jiné skupině neuvedená 2,52 Kč kg

5.83. Elektroinstalační materiál aktivní (jističe, rozvaděče, stmívače, stykače, relé..) 1,00 Kč kg

5.84.
IT kabely do 0,5 kg (kabely s funkcemi, koaxiální kabely, USB kabely, propojovací kabely IT , audiokabely , HDMI, scart, Jack, 

Cink atd.)
0,10 Kč ks

5.85.
Elektrické motory, pohony, čerpadla, kompresory, navijáky s i bez olejové náplně nebo hydrauliky, el. filtry na vodu, 

mincovníky a mincovníkové systémy nad 10 kg
8,40 Kč ks

5.86. Elektronické cigarety, SD karty, kreditní karty, SIM karty 0,40 Kč ks



VZORSkupina Popis skupiny Sazba bez DPH Jednotka

6.01. Mobilní telefony 2,50 Kč ks

6.02. Příslušenství k mobilním telefonům 0,51 Kč ks

6.03. Telefonní přístroje, bezdrátové telefony a přenosné vysílačky 3,36 Kč ks

6.04. Telefonní ústředny 25,21 Kč ks

6.05. Externí a interní příslušenství PC a notebooků 1,00 Kč ks

6.06. PC sestavy - základní jednotka s veškerými vnitřními komponenty 12,60 Kč ks

6.07. PC skříň se zdrojem el. energie a interní a externí zdroje 5,04 Kč ks

6.08. PC klávesnice a myši 1,26 Kč ks

6.09. Sada PC reproboxů 12,60 Kč ks

6.10. Minipočítače 2,52 Kč kg

6.11. Elektronické diáře, databanky a jejich příslušenství 3,36 Kč ks

6.12. Stolní tiskárny 12,60 Kč ks

6.13. Kalkulačky bez příslušenství pro tisk 0,84 Kč ks

6.14. Kalkulačky s příslušenstvím pro tisk 3,36 Kč ks

6.15. GSM moduly 1,26 Kč ks

6.16. GPS, záznamníky a interkom 3,36 Kč ks

6.17. Faxy, vysílače a přijímače 8,40 Kč ks

6.18. Elektrické a elektronické psací stroje 8,40 Kč ks

6.19. Tonery a cartridge 2,00 Kč ks

6.20. Ostatní malá IT a telekomunikační zařízení v jiné skupině neuvedená 50,42 Kč ks

Příloha č. 1 - Sazebník příspěvků EEZ platný od 1.7.2022

Systémový poplatek: 2000,- Kč/rok (bez DPH)

6. MALÁ ZAŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ, JEJICHŽ ŽÁDNÝ VNĚJŠÍ ROZMĚR NEPŘESAHUJE  50 cm



VZOR
Skupina Typ baterie Běžné spotřebitelské Zkratka Sazba bez DPH Jednotka

50.01 Primární zinkouhlíkové a zinkochloridové, zinkovzduchové ZnC;ZnAir 9,40 Kč kg

50.02 Primární alkalickomanganové AlMn 9,40 Kč kg

50.03 Primární lithiové Li 9,40 Kč kg

50.04 Sekundární lithiumiontové, lithiumpolymerové Li-Ion, Li-Pol 7,70 Kč kg

50.05 Sekundární niklmetalhydridové NiMH 5,70 Kč kg

50.06 Sekundární alkalickomanganové AlMn 5,70 Kč kg

50.07 Knoflíkové stříbrooxidové AgO 0,06 Kč ks

50.08 Knoflíkové alkalickomanganové AlMn 0,20 Kč ks

50.09 Knoflíkové zinkovzduchové ZnAir 0,20 Kč ks

50.10 Knoflíkové lithiové Li 0,28 Kč ks

50.11 Knoflíkové ostatní - bez rozlišení chemismu Jiné 0,28 Kč ks

Skupina Typ baterie Ostatní Zkratka Sazba bez DPH Jednotka

51.01 Knoflíkové ostatní - bez rozlišení chemismu Jiné 0,28 Kč ks

Skupina Typ baterie hmotnost do 1 kg Zkratka Sazba bez DPH Jednotka

52.01 Primární lithiové Li 9,40 Kč kg

52.02 Sekundární lithiumiontové, lithiumpolymerové Li-Ion, Li-Pol 7,70 Kč kg

52.03 Sekundární niklmetalhydridové NiMH 5,70 Kč kg

52.04 Sekundární olověné Pb 0,15 Kč kg

52.05 Sekundární niklkadmiové NiCd 7,70 Kč kg

Skupina Typ baterie hmotnost od 1 kg do 5 kg Zkratka Sazba bez DPH Jednotka

53.01 Primární lithiové Li 9,45 Kč kg

53.02 Sekundární lithiumiontové, lithiumpolymerové Li-Ion, Li-Pol 7,50 Kč kg

53.03 Sekundární niklmetalhydridové NiMH 4,00 Kč kg

53.04 Sekundární olověné Pb 0,00 Kč kg

53.05 Sekundární niklkadmiové NiCd 9,45 Kč kg

Skupina Typ baterie hmotnost nad 5 kg Zkratka Sazba bez DPH Jednotka

54.01 Sekundární lithiumiontové, lithiumpolymerové Li-Ion, Li-Pol 0,00 Kč kg

54.02 Sekundární niklmetalhydridové NiMH 0,00 Kč kg

54.03 Sekundární olověné Pb 0,00 Kč kg

54.04 Sekundární niklkadmiové NiCd 0,00 Kč kg

Skupina Typ baterie hmotnost do 5 kg Zkratka Sazba bez DPH Jednotka

55.01 Sekundární olověné Pb 0,00 Kč kg

55.02 Sekundární lithiumiontové, lithiumpolymerové Li-Ion, Li-Pol 7,50 Kč kg

55.03 Sekundární bez rozlišení chemismu Jiné 7,50 Kč kg

Skupina Typ baterie hmotnost nad 5 kg Zkratka Sazba bez DPH Jednotka

56.01 Sekundární olověné Pb 0,00 Kč kg

56.02 Sekundární lithiumiontové, lithiumpolymerové Li-Ion, Li-Pol 0,00 Kč kg

56.03 Sekundární bez rozlišení chemismu Jiné 0,00 Kč kg

BATERIE NEBO AKUMULÁTORY UVÁDENÉ NA TRH V ČR

Běžné spotřebitelské baterie

Speciální baterie

Startovací, automobilové baterie

Příloha č. 2 - Sazebník příspěvků BATERIE platný od 1.4.2021
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Poznámka:

Skupiny 
Uvedeno na trh v ČR

ks:

Uvedeno na trh v ČR

kg:

Z toho vývoz

ks:

Z toho vývoz

kg:

Měrná 

jednotka
Množství Cena celkem

1.01. Chladničky a mrazničky kus

1.02. Ostatní zař. bez chladících médií kus

1.03. Klimatizační zařízení kus

1.04. El. radiátory olejové 10 - 30 kg kus

1.05. El. radiátory olejové nad 30 kg kus

1.06. Tepelná čerpadla kus

1.07. Chladící automaty kus

1.08. Ostatní zařízení pro tep. výměnu kilogram

2.01. Televizory a monitory do 25" kus

2.02. Televizory a monitory 26"- 54" kus

2.03. Televizory a monitory nad 55" kus

2.04. Notebooky a laptopy kus

2.05. Tablety kus

2.06. Digi. fotorámečky a přenosné DVD kus

2.07. Elektronické (registrační) pokl. kus

2.08. Ostat. obraz. větší než 100 cm2 kilogram

3.01. Lineární zářivky kus

3.02. Kompaktní zářivky kus

3.03. Vysokotlaké a nízkotlaké výbojky kus

3.04. LED světelné zdroje kus

3.05. Ostatní světelné zdroje kus

3.06. Přímo žhavené žárovky do 35 g včetně kus

3.07. Průmyslové světelné zdroje kus

4.01. Myčky nádobí a ostatní do 30 kg kus

4.02. Pračky, sušičky, myčky nad 30 kg kus

4.03. El. plotny, varné desky do 10 kg kus

4.04. El. sporáky a ostatní nad 10 kg kus

4.05. Váhy, ventilátory a ostat. do 10 kg kus

4.06. Velká svítidla (s LED i bez LED) kus

4.07. Trezory s displejem kus

4.08. Elektrická plátna a tabule kus

4.09. Velké sálové počítače, servery kilogram

4.10. Elektrické kytary kus

4.11. Hudební nástroje do 15 W kus

4.12. Hudební nástroje 15 - 80 W kus

4.13. Hudební nástroje nad 80 W kus

4.14. Kopírky, tiskárny do 50 kg kus

4.15. Skenery do 50 kg kus

4.16. Kopírky a tiskárny nad 50 kg kus

4.17. Tiskové jednotky kilogram

4.18. Ostatní kancel. technika do 50 kg kus

4.19. Ostatní kancel. technika nad 50 kg kus

4.20. RC modely kus

4.21. Automaty do 100 kg kus

4.22. Automaty nad 100 kg kilogram

4.23. Lékařské přístroje nad 50 cm kilogram

4.24. Elektrická topidla do 10 kg kus

4.25. Elektrická topidla 10 - 30 kg kus

4.26. Elektrická topidla nad 30 kg kus

4.27. Elektrické a elektronické nástroje kus

4.28. OS El. motory, pohony do 25 kg kus

4.29. El. motory, pohony 25 - 50 kg kus

4.30. El. motory, pohony 50 - 100 kg kus

4.31. El. motory, pohony nad 100 kg kilogram

4.32. El. nástavba laboratoří kus

4.33. Aktivní rekuperace a ventilace kus

4.34. Velké síťové zdroje do 100 kg kus

4.35. Velké síťové zdroje nad 100 kg kilogram

4.36. Monitorovací přístroje 5 - 15 kg kus

4.37. Monitorovací přístroje nad 15 kg kus

4.38. Elektrická vozítka kus

4.39. Sport. trenažéry do 10 kg kus

4.40. Sport. trenažéry nad 10 kg kilogram

4.41. Solária a vířivé vany kus

4.42. Elektrická zdravotní lůžka kus

4.43. Relaxační přístroje kilogram

4.44. Ostatní velká zařízení nad 100 kg kilogram

4.45. Velké zahradní nářadí kus

4b   Solární panely kilogram

5.01. Podlahové vysavače kus

5.02. Malé ruční vysavače do 2 kg kus

5.03. Zařízení pro čištění do 10 kg kus

5.04. Zařízení pro čištění nad 10 kg kus

5.05. Malé kuchyňské spotřebiče kus

5.06. Mikrovlnné trouby, varné desky kus

5.07. Žehličky a jiné zařízení pro tex. kus

5.08. Spotřebiče pro péči o vlasy a tělo kus

5.09. Ostatní malé dom. zařízení do 500 g kus

5.10. Hodiny, budíky kus

5.11. Váhy kus

Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek 

UVEDENO NA TRH -  Zde prosím vyplňte množství elektrozařízení uvedené na trh v ČR. 

      •	Při dovozu mimo EU , budete do výkazu uvádět elektrozařízení v kg a ks dle zákona ihned v okamžiku propuštění do celního režimu volného oběhu.

      •	Při dovozu ze zemí EU či vlastní výrobě ,  budete do výkazu uvádět elektrozařízení v kg a ks dle zákona poté až jej uvedete do oběhu. 

                       (prodej,darování,vl.spotřebu za účelem podnikání např. vystaveno v showroomu)

Z TOHO VÝVOZ - Zde uvedete elektrozařízení v kg a ks, které opustí území ČR, ale pouze ta elektrozařízení, které byla či nyní jsou součástí výkazu a byl za ně či je uhrazen recyklační příspěvek. 

                            Údaje uvádějte v kg a ks dle zadaných údajů do sloupce „Z toho vývoz“ do jednotlivých skupin elektrozařízení
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5.12. El. ventilátory a čističky vzduchu kus

5.13. Svítidla s LED diodami kus

5.14. Svítidla bez LED diod kus

5.15. Radiomagnetofony, magnetofony kus

5.16. Rádiové soupravy kus

5.17. Radiostanice kus

5.18. Autorádia kus

5.19. Videokamery a digitální foto. kus

5.20. Analogové fotoaparáty kus

5.21. Průmyslové kamery kus

5.22. Televizní kamery kus

5.23. Minikamery, webkamery kus

5.24. Video a DVD přehrávače kus

5.25. Digitální záznamová zařízení kus

5.26. Promítače a prohlížeče dia kus

5.27. Aktivní 3D brýle kus

5.28. Satelitní a DVB přijímače kus

5.29. Komponenty ESZ satelitní a DVB kus

5.30. Anténní stanice pro skup. kus

5.31. Pokojové antény kus

5.32. Hi-Fi systémy a komponenty kus

5.33. Přenosné (kapesní) přehrávače kus

5.34. Ostatní spotřebitelská zařízení kus

5.35. Aparatury hudební produkce kus

5.36. Mixážní pulty, zvukové proc. kus

5.37. Příslušenství k hudebním nás. kus

5.38. Reproduktor kus

5.39. Sluchátka kus

5.40. Mikrofony, odposlechy kus

5.41. Dálkové ovladače, domácí meteo kus

5.42. Kapesní digitální hry kus

5.43. Herní konzole kus

5.44. Baby sittery (el. chůvy) kus

5.45. Počítače pro cyklistiku atd. kus

5.46. Modelářské příslušenství kus

5.47. RC modely do 250 g kus

5.48. RC modely, vysílače, startéry kus

5.49. Výrobky pro akvaristiku kus

5.50. Sportovní doplňky kus

5.51. Párty vybavení, PR předměty kus

5.52. El. a elektronické hračky kus

5.53. Ostatní hračky kus

5.54. Vyvíječe páry, mlhy do 5 kg kus

5.55. Síťové a nap. přív. do 0,5 kg kus

5.56. Síťové a nap. přív. 0,5 - 1 kg kus

5.57. Síťové a nap. přív. 1 - 10 kg kus

5.58. Síťové a nap. přív. 10 - 20 kg kus

5.59. Síťové a nap. přív. 20 - 50 kg kus

5.60. El. motory, pohony do 0,5 kg kus

5.61. El. motory, pohony 0,5 - 10 kg kus

5.62. Trezory s displejem kus

5.63. El. a elektronické nářadí kus

5.64. El. autochladničky kus

5.65. El. doplňky ke zbraním kus

5.66. Dalekohledy s el. prvky kus

5.67. Lékařské přístroje do 50 cm kilogram

5.68. Lékařské přístroje - do 0,5 kg kus

5.69. Přístroje pro monit. do 1 kg kus

5.70. Přístroje pro monit. 1 - 5 kg kus

5.71. Přístroje pro monit. 5 -15 kg kus

5.72. Přístroje pro monit. nad 15 kg kus

5.73. Regulátory topení a termostaty kus

5.74. Přístroje pro měř. a vážení dom kus

5.75. Přístroje pro měř. a váž. lab. kus

5.76. Detektory kouře kus

5.77. Kancelářská technika do 10 kg kus

5.78. Kancelářská technika nad 10 kg kus

5.79. Platební terminály a PINpady kus

5.80. Elektronický vrátný (píchačky) kus

5.81. Čtečky karet a čipů, skenery kus

5.82. Ostatní malá zařízení do 50 cm kilogram

5.83. Elektroinstal.materiál aktivní kilogram

5.84. IT kabely do 0,5 kg kus

5.85. Elekt.motory, pohony, čerpadla nad 10 kg kus

5.86. Elekt.cigarety, SD karty, kreditní karty, SIM karty kus

6.01. Mobilní telefony kus

6.02. Přísl. k mobilním telefonům kus

6.03. Tel. přístroje, bezdrátové tel. kus

6.04. Telefonní ústředny kus

6.05. Externí a interní přísl. PC, ntb kus

6.06. PC sestavy kus

6.07. PC skříň se zdrojem kus

6.08. PC klávesnice a myši kus

6.09. Sada PC reproboxů kus

6.10. Minipočítače kilogram

6.11. Elektronické diáře, databanky kus

6.12. Stolní tiskárny kus

6.13. Kalkulačky bez přís. pro tisk kus

6.14. Kalkulačky s přísl. pro tisk kus

6.15. GSM moduly kus

6.16. OS GPS, záznamníky a interkom kus

6.17. Faxy, vysílače a přijímače kus

6.18. El. a elektronické psací stroje kus

6.19. Tonery a cartridge kus

6.20. Ostatní malá IT kus
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Skupiny 

ks: kg:

1. Zařízení pro tepelnou výměnu

2. Obrazovky a monitory nad 100 cm2

3. Světelné zdroje

4a. Velká zař. nad 50 cm kromě sol.panelů

5. Malá zařízení do 50 cm

6. Malá IT a tel. zařízení do 50 cm
4b. Solární panely

Základ povinnosti

Příloha č.1 Všeobecných obchodních podmínek 

 Řádný výkaz 



VZOR
logo
Logo je základním prvkem jednotného vizuálního stylu. Skládá se z grafického symbolu elektrické zásuvky, jejíž obrys tvoří 
dvě šipky v kruhu symbolizující recyklaci, a typografické části spolu se sloganem.

Vkládání loga mezi text je zakázáno. V tomto případě se užije textové podoby ASEKOL, nebo ASEKOL a.s.

Logo smí být reprodukováno pouze z digitální předlohy a není povoleno do něj jakkoliv zasahovat, nebo jej znovu vytvářet.

Příloha č. 7
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VZOR
firemní barvy
Na základě jednotně definovaných barev se posiluje osobitý vizuální styl. Při práci s firemními barvami je třeba respektovat 
jejich přesný odstín. Základní barvy v různém procentu tvoří doplňkové barvy. Základní barvy jsou kodifikovány ve třech 
barevných systémech: Pantone® (přímá barva dle vzorníku Pantone®), CMYK (složená tisková barva), RGB (pro zobrazení 
na obrazovkách), a v případě složených barev v systému CMYK i pro různé technologie tisku na několik druhů papíru  
a materiálů.

ASEKOL zelená

Pantone® 363

R G B

Adobe RGB 100 145 51
sRGB/web 71 146 36 #479224

tisk papír/materiál C M Y K

ofsetový tisk* bezdřevý ofsetový 66 8 85 19

křída matná 72 4 100 20

křída lesklá 74 5 100 23

malonákladový 
digitální tisk**

křída matná 68 0 85 26

křída lesklá 74 0 90 26

velkoplošný 
digitální tisk

plachtovina*** 67 36 99 0

síťovina*** 67 36 99 0

samolepicí fólie**** 67 36 99 0

ASEKOL oranžová

Pantone® 158

R G B

Adobe RGB 213 120 30
sRGB/web 239 120 4 #EF7804

tisk papír/materiál C M Y K

ofsetový tisk* bezdřevý ofsetový 0 60 100 0

křída matná 0 67 100 0

křída lesklá 0 67 100 0

malonákladový 
digitální tisk**

křída matná 0 58 97 0

křída lesklá 0 61 97 0

velkoplošný 
digitální tisk

plachtovina*** 0 63 100 0

síťovina*** 0 63 100 0

samolepicí fólie**** 0 63 100 0

* Heidelberg Speedmaster CD 74-5, osvit 200 lpi
** Xerox Docucolor 8000, Screening DOT 200, papír 300 g/m2

***  základní řada materiálu od firmy Multiexpo, tisk HP 9000S, profil 
HP Universal Scrim Banner, rozlišení 720 dpi, True Solventní 
inkoust

****  monomerický vinyl s nonperm lepidlem, tisk HP 9000S, profil HP 
Universal Photo-Realistic vinyl, rozlišení 720 dpi, True Solventní 
inkoust

Kolektivní systém ASEKOL
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VZOR
barevné a černobílé provedení
Základní plnobarevná podoba loga (1) se aplikuje na bílou nebo světlou podkladovou plochu. Na černou nebo tmavou 
plochu se užije bílé (inverzní) podoby loga (3). Pro černobílý tisk a v podobných případech, kdy není možné použít 
plnobarevné provedení, a pro specifická užití (výroba razítek, některých reklamních předmětů, apod.) se užívá černobílého 
provedení loga (2). 

Při aplikaci loga je důležité zajistit dostatečný kontrast typografické části i grafického symbolu s podkladovou plochou.

(1) základní plnobarevné provedení (2) základní černobílé provedení

(3) inverzní podoba

Příloha č. 7
Všeobecných obchodních podmínek

3/7

Příloha č. 7
Všeobecných obchodních podmínek

Kolektivní systém ASEKOL



VZOR
užití na podkladové ploše
Logo lze použít v definované barevnosti na bílé podkladové ploše a na ploše s maximálně 25 % sytosti barvy. Při použití 
tmavší podkladové plochy (barvy vyšší sytosti) je nutné užít inverzní provedení loga. Vždy je důležité zajistit dostatečný 
kontrast typografické části i grafického symbolu s podkladovou plochou.

Příloha č. 7
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VZOR
slogan CZ
Slogan je v české verzi umístěn pod logem ve vzdálenosti shodné s výškou znaků ve sloganu. Odsazení se počítá od 
spodního okraje grafického symbolu.

A

A

Příloha č. 7
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VZOR
slogan v jiných jazycích
Slogan je jinak opticky řešen v různých jazycích. Zde platí stejné odsazení jako u verze CZ. Ovšem velikostně je vždy 
zarovnaný na šířku celého loga. Pro představu jsou zde verze umístěny na milimetrovém řádkování ve velikosti 2:1. 
Na ukázce je použita šířka loga 40 mm.

6/7
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VZOR
ochranná zóna
Pro zachování dostatečného odstupu loga od všech ostatních grafických prvků, které by mohly do vnímání loga zasahovat, 
je třeba dodržovat definovanou ochrannou zónu. Ochranná zóna je definována výškou posledního znaku „l“ v typografické 
části loga. Do ochranného prostoru nesmí zasahovat žádný text, grafika či jiná značka. Ochrannou zónou není myšlen 
žádný bílý nebo jinak barevný podkladový obdélník kolem loga. Logo je vždy nutné zahrnout do celkové kompozice.

A

A

A

18

nejmenší velikost
Pro zachování správné čitelnosti všech prvků loga nesmí šířka loga klesnout pod definovanou minimální velikost. Nejmenší 
šířka loga pro tisk je 18 mm, pro elektronická média 70 obrazových bodů.
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Informace výrobce pro zpracovatele elektroodpadu 
 

Výrobce může svoji povinnost splnit sdělením odkazu na www stránky výrobce kde uvedené 
informace již uvádí. 

 

NEVYPLŇOVAT 
 

Identifikační údaje výrobce: 
1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma  

2 Právní forma a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. Družstvo Fyzická osoba 
jiná  

3 Adresa sídla/ místa podnikání (u fyzické 
osoby) 

 

5 Adresa místa trvalého pobytu (pouze pro 
fyzické osoby) 

 

6 IČO 
 

 DIČ  

  
1. Identifikační údaje o zařízení uváděném na trh: 

 

Kategorie výrobku dle přílohy III Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (dále jen „Směrnice OEEZ“), nebo Skupina výrobků 

výrobce, nebo jednotlivé výrobky označené názvem značky a názvem modelu 
            Skupina č. 1              Skupina č. 2             Skupina č. 3           Skupina č. 4               Skupina č. 5              Skupina č. 6 

 

Podskupina elektrozařízení dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb.: (číslo podskupiny – např. 3.5) 
Skupina 1  - Podskupina č.: 
 

Skupina 2  - Podskupina č.: 
 

Skupina 3  - Podskupina č.: 
 

Skupina 4a- Podskupina č.: 
 

Skupina 4b- Solární panely 
Skupina 5  - Podskupina č.: 
 

Skupina 6  - Podskupina č.: 
 

Tabulka určená ke kopírování, podle počtu výrobků uváděných na trh 

Rozměry š x v x h (mm) (u typové řady průměrné hodnoty) 
 

Celková hmotnost elektrozařízení (g) (u typové řady průměrné hodnoty) 
 

Datum uvedení na trh:     …………………………………………………… 
 

Informace o nebezpečných látkách obsažených v elektrozařízení: 
 

Látka nebo materiál (příkladný výčet) lokalizace poznámky/umístění 

Baterie (vnitřní*) obsahující rtuť (Hg)/NiCad/lithium/jiné ANO   

Podsvětlovací elektronky z LCD/TFT nebo podobná stínítka    

Rtuť (Hg)  ANO   

Kadmium    
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Plynové výbojky    

Plast obsahující bromované retardéry hoření     
Displeje z tekutých krystalů o ploše větší než 100 cm2 a displeje 
podsvícené výbojkami    

Kondenzátory s polychlorovanými bifenyly ANO   
Elektrolytické kondenzátory obsahující znepokojující látky**+ o výšce od 
25 mm a průměru od 25 mm nebo srovnatelného objemu elektrolytické 
kondenzátory s výškou od 25 mm a průměrem od 25 mm nebo 
srovnatelného objemu. 

ANO 

  

Azbesty    

Ohnivzdorná keramická vlákna    

Radioaktivní látky    

Oxid berylnatý ANO   

Další formy berylu    
Plyny – které spadají pod Nařízení (ES) 1005/2009 a všechny ostatní 
uhlovodíky (HC) ANO <druh plynu, vlastnosti, 

objem, resp. hmotnost> 
Komponenty se stlačeným plynem, které vyžadují zvláštní pozornost 
(tlak> 1,5 bar)  ANO <druh plynu, tlaková hladina, 

způsob vypouštění> 
Kapaliny, pokud je objem> 10 cl (nebo ekvivalentní co do hmotnosti, např. 
u PCB, oleje…) ANO <druh kapaliny, způsob 

vypouštění> 
Mechanické komponenty, které uchovávají mechanickou energii (tj. 
pružiny) nebo ekvivalentní díly, které vyžadují zvláštní pozornost 
(průměr> 10 mm a výška > 25 mm nebo úměrně podobný objem a 
rozpínání)  

ANO 

  
Jiné:    

 
= šipka označuje potřebu lokalizace místa / látek ve výrobku. Je-li požadována lokalizace místa/komponent, 
je to na úrovni dílu, např. základní deska, kryt apod.  

 

*Vnitřní se rozumí to, že baterie lze vyjmout pouze po otevření výrobku pomocí nástroje (nástrojů). 
 

**Znepokojující látky jiné než PCB, které je třeba specifikovat/určovat dále v kontextu Směrnice OEEZ   
Příloha II v národních požadavcích a evropských záměrech. 

 
Materiálové složení kompletního výrobku : 

 

Materiál Hmotnostní podíl % 
Železné kovy   
Neželezné kovy   
Plasty   
Sklo   
Jiný materiál   

Vyměnitelné součásti   
Baterie a akumulátory   
Tonery   
Zářivky a výbojky   
Média s obsahem chlorfluoruhlovodíků   
Kapaliny (oleje, žíraviny, ostatní kapaliny)   
Jiné vyměnitelné součásti   

Celkem 100% 
 

                                  Údaje o možnosti získání dalších informací o výrobku : 
 

Tento formulář, případně další informace k elektrozařízení jsou uvedeny na internetové adrese výrobce: 

 

Další informace lze získat na elektronické adrese výrobce: 
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PŘÍLOHA III SMĚRNICE 2012/19/EU 
 

Kategorie elektrických a elektronických zařízení spadajících do působnosti Směrnice OEEZ 
 

1. Zařízení pro tepelnou výměnu. 
2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2. 
3. Světelné zdroje. 
4. Velká zařízení (kterýkoli vnější rozměr větší než 50 cm), zahrnující mimo jiné: 

domácí spotřebiče; zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení; spotřební 
elektroniku; svítidla; zařízení reprodukující zvuk či obraz a hudební zařízení; elektrické a 
elektronické nástroje; hračky, vybavení pro volný čas a sporty; zdravotnické prostředky; přístroje 
pro monitorování a kontrolu; výdejní automaty; zařízení pro výrobu elektrického proudu. Do této 
kategorie nepaří zařízení kategorií 1, 2 a 3. 

5. Malá zařízení (žádný vnější rozměr není větší než 50 cm), zahrnující mimo jiné: 
domácí spotřebiče; spotřební elektroniku; zařízení reprodukující zvuk či obraz a hudební zařízení; 
elektrické a elektronické nástroje; hračky a vybavení pro volný čas a sporty; 
zdravotnické prostředky; přístroje pro monitorování a kontrolu; výdejní automaty; zařízení 
pro výrobu elektrického proudu. Do této kategorie nepatří zařízení kategorií 1, 2, 3 a 6. 

6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení (žádný vnější rozměr 
není větší než 50 cm). 

 
PŘÍLOHA č.1 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi  
(vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) 

 
II. Podskupiny elektrozařízení, spadající do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 části II zákona. 
 
1. Zařízení pro tepelnou výměnu 

1.1 Chladničky 
1.2 Mrazničky 
1.3 Zařízení automaticky poskytující chlazené výrobky 
1.4 Klimatizační zařízení 
1.5 Odvlhčovací zařízení 
1.6 Tepelná čerpadla 
1.7 Radiátory obsahující olej a jiná zařízení pro tepelnou výměnu využívající k tepelné výměně jiné 

kapaliny než vodu 
1.8 Ostatní zařízení pro tepelnou výměnu v jiné podskupině neuvedená 
 

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2 
2.1 Obrazovky 
2.2 Televize 
2.3 LCD fotorámečky 
2.4 Monitory 
2.5 Laptopy 
2.6 Notebooky 
2.7 Ostatní zařízení v jiné podskupině neuvedená 
 

3. Světelné zdroje 
3.1 Přímé (trubicové) zářivky 
3.2. Kompaktní zářivky 
3.3 Zářivky 
3.4 Vysoce intenzivní výbojky, včetně vysokotlakých sodíkových výbojek a halogenidových výbojek 
3.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky 
3.6 LED lampy a ostatní osvětlovací zařízení se zabudovanými LED diodami 
3.7 Ostatní světelné zdroje v jiné podskupině neuvedené 

 
4. Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm 

4a Velká zařízení kromě solárních panelů 
4.1 Pračky 
4.2 Sušičky 
4.3 Myčky nádobí 
4.4 Vařiče a pečící trouby 
4.5 Elektrické sporáky 
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4.6 Elektrické varné desky 
4.7 Svítidla 
4.8 Zařízení reprodukující zvuk či obraz 
4.9 Hudební zařízení (kromě kostelních varhan) 
4.10 Zařízení používaná k pletení a tkaní 
4.11 Velké sálové počítače 
4.12 Velké tiskárny 
4.13 Kopírovací zařízení 
4.14 Velké výherní mincovní automaty 
4.15 Velké zdravotnické prostředky 
4.16 Velké přístroje pro monitorování a kontrolu 
4.17 Velké výdejní automaty na výrobky a peníze 
4.18 Ostatní velká zařízení v jiné podskupině neuvedená 

4b Solární panely 
 
5. Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm 

5.1 Vysavače 
5.2 Stroje na čištění koberců 
5.3 Šicí stroje 
5.4 Svítidla 
5.5 Mikrovlnné trouby 
5.6 Ventilační zařízení 
5.7 Žehličky 
5.8 Opékače topinek 
5.9 Elektrické nože 
5.10 Elektrické konvice 
5.11 Hodiny a hodinky 
5.12 Elektrické holicí strojky 
5.13 Váhy 
5.14 Přístroje pro péči o vlasy a tělo 
5.15 Kalkulačky 
5.16 Rozhlasové přijímače 
5.17 Videokamery 
5.18 Videorekordéry 
5.19 Hi-fi zařízení 
5.20 Hudební nástroje 
5.21 Zařízení reprodukující zvuk či obraz 
5.22 Elektrické a elektronické hračky 
5.23 Sportovní vybavení 
5.24 Počítače pro cyklistiku, potápění, běh, veslování a podobné aktivity 
5.25 Detektory kouře 
5.26 Regulační ventily topení, termostaty 
5.27 Malé elektrické a elektronické nástroje 
5.28 Malé zdravotnické prostředky 
5.29 Malé nástroje pro monitorování a kontrolu 
5.30 Malé výdejní automaty na výrobky 
5.31 Malá zařízení s vestavěnými solárními panely 
5.32 Ostatní malá zařízení v jiné podskupině neuvedená 

 
6. Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr 

nepřesahuje 50 cm 
6.1 Mobilní telefony 
6.2 GPS navigace 
6.3 Kapesní kalkulačky 
6.4 Routery 
6.5 Osobní počítače 
6.6 Tiskárny 
6.7 Telefony 
6.8 Ostatní malá zařízení IT technologií a telekomunikačních zařízení v jiné podskupině neuvedená 
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