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VEŘEJNÁ NABÍDKA NA UZAVŘENÍ SMLOUVY 
O VRÁCENÍ RECYKLAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 

 
 
EKOLAMP s.r.o., se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, 
IČO: 27248801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 107526 („Ekolamp“), tímto v souladu s ustanovením § 1780 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 37n odst. 6 a § 37o odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů zveřejňuje návrh na uzavření smlouvy o refundaci recyklačních 
příspěvků uhrazených Ekolampu („Refundační smlouva“): 

1. ZÁVAZEK VRÁTIT RECYKLAČNÍ PŘÍSPĚVKY 

1.1 Recyklační příspěvky 

Ekolamp je provozovatel neziskového kolektivního systému pro nakládání 
s odpadními osvětlovacími zařízeními zapsaný v Seznamu výrobců elektrozařízení 
vedeném Ministerstvem životního prostředí pod číslem KH002/05-ECZ („KS“). 
Výrobci osvětlovacích zařízení ve smyslu ustanovení § 37g písm. e) zákona o 
odpadech, respektive pověření zástupci ve smyslu ustanovení § 37q zákona o 
odpadech, kteří jsou účastníky KS, přenáší na Ekolamp příslušné zákonné 
povinnosti a Ekolamp je za ně plní, za což účastníci Ekolampu hradí recyklační 
příspěvky.  

1.2 Závazek vrátit recyklační příspěvky 

Za splnění podmínek stanovených touto smlouvou se Ekolamp zavazuje recyklační 
příspěvky vrátit. 

2. PODMÍNKY REFUNDACE 

2.1 Vyvezení elektrozařízení 

Ekolamp vrátí recyklační příspěvky žadateli, který mu bez důvodných pochybností 
prokáže, že se příslušná elektrozařízení, za která byl recyklační příspěvek Ekolampu 
uhrazen, nestanou na území České republiky odpadem tím, že žadatel 
elektrozařízení po uvedení na trh v České republice vyvezl do třetí země nebo dodal 
do jiného členského státu Evropské unie. 

2.2 Žadatel 

O vrácení recyklačních příspěvků může požádat účastník KS, který příspěvek 
Ekolampu uhradil, nebo třetí osoba, která od tohoto účastníka příslušný výrobek 
převzala, či jiná osoba, která příslušný výrobek od některého z nabyvatelů převzala.  

2.3 Vznik smlouvy 

Doručením žádosti o vrácení recyklačních příspěvků Ekolampu dojde mezi 
Ekolampem a žadatelem k uzavření Refundační smlouvy. 

2.4 Podmínky refundace 

Žadatel by měl žádost o vrácení recyklačních příspěvků Ekolampu nejlépe doručit do 
konce měsíce následujícího po čtvrtletí, v němž došlo k vývozu/dodání 
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elektrozařízení, nejpozději tak však musí učinit do 28. února kalendářního roku 
následujícího po kalendářním roce, v němž bylo elektrozařízení vyvezeno nebo 
dodáno do jiného členského státu Evropské unie, a to na formuláři, který je přílohou 
této veřejné nabídky, nebo i v jiném formátu předem schváleném Ekolampem.  

2.5 Doložení splnění podmínek 

Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k řádnému podání  
žádosti o vrácení recyklačních příspěvků, nejpozději však do 28. února kalendářního 
roku následujícího po kalendářním roce, v němž bylo elektrozařízení vyvezeno nebo 
dodáno do jiného členského státu Evropské unie musí žadatel Ekolampu dodat 
prosté kopie všech dokladů dostatečně prokazujících uhrazení příslušných 
recyklačních příspěvků Ekolampu a vývoz/dodání příslušných elektrozařízení, 
zejména: 

 Bankovní a fakturační doklady prokazující uhrazení recyklačních příspěvků na 
bankovní účet Ekolampu; 

 Vývozní, přepravní a celní dokumenty prokazující uskutečnění vývozu/dodání 
elektrozařízení; 

 Fakturační doklady prokazující převod vlastnictví k elektrozařízením mezi 
účastníkem KS, který příspěvek Ekolampu uhradil, a ostatními subjekty až po 
žadatele o refundaci; 

Není-li žadatelem přímo výrobce, který uhradil příslušný recyklační příspěvek 
Ekolampu, může Ekolamp podmínit refundaci potvrzením splnění refundačních 
podmínek ze strany tohoto výrobce. 

2.6 Posouzení žádosti 

Ekolamp bez dalšího písemně odmítne žádost o vrácení recyklačních příspěvků 
podanou pozdě či v jiném než řádném formátu či v příslušné lhůtě nedoplněnou o 
potřebné doklady. O odmítnutí žádosti o vrácení recyklačních příspěvků Ekolamp 
žadatele písemně vyrozumí bez zbytečného odkladu. V ostatních případech 
Ekolamp žádost posoudí. Po posouzení Ekolamp žadateli zašle písemné sdělení, 
zda splnění podmínek pro vrácení recyklačních příspěvků prokázal a žádosti se 
vyhovuje, s uvedením výše přiznaných recyklačních příspěvků, nebo zda splnění 
podmínek pro vrácení recyklačních příspěvků neprokázal a žádost se zamítá, 
s uvedením důvodů pro zamítnutí. 

3. KONTROLY A SMLUVNÍ POKUTY 

3.1 Kontroly 

Žadatel je povinen strpět kontroly plnění jeho povinností dle Refundační smlouvy a 
to přímo Ekolampem nebo prostřednictvím auditora či jiné pověřené osoby. Žadatel 
je povinen poskytnout Ekolampu při výkonu kontrol veškerou součinnost, kterou na 
něm lze spravedlivě požadovat, zejména na požádání předložit účetní doklady a 
další dokumenty potřebné ke kontrole pravdivosti údajů uvedených v  žádosti o 
vrácení recyklačních příspěvků. Ekolamp je povinen umožnit žadateli vyjádřit se ke 
zjištěním provedené kontroly a závěry kontroly mu poskytnout písemně a bez 
zbytečného odkladu po provedení kontroly. Žadatel je povinen uhradit Ekolampu 
účelně vynaložené náklady na kontrolu v případě, že kontrola prokázala nesplnění 
podmínek pro vrácení recyklačních příspěvků. 
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3.2 Smluvní pokuta 

Ekolamp je oprávněn požadovat na žadateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
10 000 Kč v každém případě porušení povinnosti žadatele poskytnout Ekolampu 
veškerou součinnost, kterou lze na žadateli spravedlivě požadovat, při provádění 
kontroly plnění jeho povinností dle Refundační smlouvy, a to i opakovaně v rámci 
jedné kontroly. 

Právo Ekolampu uplatňovat smluvní pokutu nemá vliv na jeho právo uplatňovat také 
náhradu škody. V případě důvodného podezření, že podáním žádosti o vrácení 
recyklačních příspěvků došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu 
nebo jiného trestného činu, Ekolamp použije refundační žádost a ostatní získané 
informace a dokumenty pro účely podání trestního oznámení.  

Zpětvzetí žádosti o vrácení recyklačních příspěvků bude považováno za 
neprokázání splnění podmínek pro refundaci. 

4. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST, TRVÁNÍ VEŘEJNÉ NABÍDKY 

4.1 Případné spory z Refundační smlouvy bude řešit výlučně soud příslušný dle 
aktuálního místa sídla Ekolampu. 

4.2 Tato veřejná nabídka je platná ode dnešního dne a vztahuje se na všechny žádosti o 
vrácení recyklačních příspěvků, které Ekolamp obdrží ode dnešního dne. Ekolamp 
může podmínky této veřejné nabídky kdykoliv změnit či ji zcela odvolat. Ekolamp 
tímto odvolává předchozí veřejný návrh na refundaci recyklačního příspěvku. 

 
V Praze dne 1. října 2014 
 
EKOLAMP s.r.o. 
 
 
 
 
 
____________________________    ________________________ 
Ing. Alexandr Hanousek, jednatel     Ing. Oliver Čelko, jednatel 
 
 
 
 
 Přílohy: 

Vzor seznamu odběratelských faktur 
Vzor seznamu dodavatelských faktur 

 
 


