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S M L O U V A  
č .  M S N / 2 0 1 6 / …  

O  Z Ř Í Z E N Í  M Í S T A  Z P Ě T N É H O  O D B Ě R U

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, zastoupená jednateli, panem Ing. Tomášem Rychetským a panem Ing. Oliverem 
Čelkem, 

(„Ekolamp”), 

a 

__________________________________________________________________________ 
(obchodní firma/název/jméno) 

__________________________________________________________________________ 
(sídlo/místo podnikání) 

__________________________________________________________________________ 
(IČO, příp. zápis ve veřejném rejstříku) 

__________________________________________________________________________ 
(jméno a funkce osoby/osob jednající/ch za Zřizovatele) 

(„Zřizovatel“), 

vzhledem k tomu, že: 

 Ekolamp je provozovatel kolektivního systému pro společné plnění 
elektroodpadových povinností výrobců osvětlovacích zařízení zapsaný v Seznamu 
výrobců elektrozařízení vedeném Ministerstvem životního prostředí ČR pod číslem 
KH002/05-ECZ. Díky rozsáhlé síti svých smluvních partnerů Ekolamp zajišťuje řízené 
nakládání s použitými světelnými zdroji v České republice. 

 V rámci rozšiřování sítě sběrných míst pro konečné uživatele kolektivního systému
Ekolamp se Zřizovatel rozhodl zřídit místo zpětného odběru na území dané obce.

tímto v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), a ve smyslu ustanovení § 37f a násl. 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními 
a elektroodpady, ve znění pozdějších předpisů, 

uzavírají tuto smlouvu o zřízení místa zpětného odběru za použití těchto jednotných 
obchodních podmínek provozu: 
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1. POVINNOSTI ZŘIZOVATELE

1.1 Zřízení místa zpětného odběru

Zřizovatel se zavazuje ve svých prostorách umístit malou sběrnou nádobu
(„Malá sběrná nádoba“) dodanou za tím účelem Ekolampem a ve sjednané době do
ní od konečných uživatelů bezplatně odebírat použité světelné zdroje specifikované
v Příloze 1. Zřizovatel se dále zavazuje v každém jím takto zřízeném místě zpětného
odběru umístit označení dodané Ekolampem (Příloha 7) tak, aby bylo čitelné z míst

přístupných konečným uživatelům. Příloha 1 specifikuje Malou sběrnou nádobu,

sběrné a přepravní krabice dodávané Ekolampem spolu s Malou sběrnou nádobou a
světelné zdroje ke zpětnému odběru. Příloha 2 specifikuje místo/místa zpětného
odběru zřízené/zřízená Zřizovatelem dle této smlouvy.

1.2 Objednání odvozu a evidence

Zřizovatel se zavazuje objednat u Ekolampu odvoz odebraných světelných zdrojů po
naplnění šesti sběrných krabic v každém místě zpětného odběru a předat je pouze
osobě pověřené Ekolampem. Příloha 3 specifikuje postup pro objednání odvozu.
Zřizovatel není povinen vést evidenci odebraných světelných zdrojů. Tato evidence
bude vedena Ekolampem.

1.3 Metodické a bezpečnostní pokyny

Zřizovatel se zavazuje zejména při umístění Malé sběrné nádoby a při manipulaci
s odebranými světlenými zdroji postupovat dle metodických a bezpečnostních pokynů
uvedených v Příloze 1.

2. POVINNOSTI EKOLAMPU

2.1 Dodání Malé sběrné nádoby

Ekolamp se zavazuje, že do 14 dnů od uzavření této smlouvy dodá Zřizovateli
sjednaný počet Malých sběrných nádob spolu se sběrnými a přepravními krabicemi
dle specifikace v Příloze 1.

2.2 Odvoz

Ekolamp se zavazuje zajistit odvoz krabic naplněných odebranými světelnými zdroji a
dodat Zřizovateli prázdné krabice do 30 dnů po uskutečnění objednávky odvozu
odebraných světelných zdrojů.

2.3 Odměna

Za služby Zřizovatelem řádně poskytované dle této smlouvy během prvního celého
období dvanácti po sobě jdoucích měsíců od data uzavření této smlouvy náleží
Zřizovateli odměna ve výši 1 000 Kč. Zřizovatel má během celého období platnosti
této smlouvy nárok na další, tzv. motivační odměnu ve výši a za podmínek
stanovených v Příloze 4 a za podmínek dodržených v příslušném období dvanácti po
sobě jdoucích měsíců od data uzavření této smlouvy. Do 15 dnů po uplynutí
příslušného dvanáctiměsíčního období Zřizovatel na tuto odměnu (případně spolu
s DPH) Ekolampu vystaví a doručí fakturu (řádný daňový doklad) se splatností do 14
dnů od doručení faktury Ekolampu.
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3. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI 
 
3.1 Označení Malé sběrné nádoby, propagace 

 
Zřizovatel má právo umístit na Malou sběrnou nádobu své logo a v případě dohody 
s příslušnou obcí či městskou částí i logo této obce či městské části, a to v prostoru 
specifikovaném v Příloze 1. Ekolamp zveřejní specifikaci míst/místa zpětného odběru 
dle této smlouvy, včetně identifikace Zřizovatele, na svých webových stránkách. 
V případě, že Zřizovatel dodá Ekolampu v elektronické verzi své logo, zavazuje se 
Ekolamp toto logo umístit u specifikace příslušného místa zpětného odběru na svých 
webových stránkách a zajistit funkci prokliku z takto uveřejněného loga na webové 
schránky Zřizovatele. 

 
3.2 Poškození či odcizení Malé sběrné nádoby 

 
Zřizovatel se zavazuje předcházet poškození či odcizení Malé sběrné nádoby. 
V případě jejího poškození či odcizení se Ekolamp zavazuje Zřizovateli Malou 
sběrnou nádobu vyměnit, resp. dodat novou, a to do 14 dní od obdržení písemné 
žádosti. Příloha 5 obsahuje postup pro podání této žádosti a její formulář. 

 
3.3 Kontroly 

 
V rámci zkvalitňování služeb bude Ekolamp provádět průběžné kontroly plnění dle 
této smlouvy. Popis případně zjištěných nedostatků a výzvu k nápravě předá 
Ekolamp ve formě protokolu uvedeného v Příloze 6 odpovědnému pracovníkovi 
Zřizovatele. Odpovědný pracovník Zřizovatele je povinen se s protokolem na místě 
seznámit a seznámení se s protokolem potvrdit svým podpisem. 

 
4. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
4.1 Prohlášení o shodě a nezávadnosti 

 
Ekolamp prohlašuje, že Malá sběrná nádoba splňuje všechny příslušné legislativní a 
bezpečnostní požadavky. Ekolamp dále prohlašuje, že zpětný odběr použitých 
světelných zdrojů ani manipulace s nimi v souladu s metodickými a bezpečnostními 
pokyny (Příloha 1) nepředstavují riziko pro lidské zdraví. 
 

4.2 Změny smlouvy 
 

Změny v této smlouvě lze provádět pouze dohodou smluvních stran v písemné formě 
s výjimkou: (i) změn Příloh 1, 3, 4, 5, 6 a 7 této smlouvy, přičemž nové znění 
příslušné přílohy nabude účinnosti prvního dne druhého měsíce bezprostředně 
následujícího po měsíci, v němž Ekolamp nové znění doručil Zřizovateli; a (ii) změn 
souvisejících se změnou relevantních obecně závazných právních předpisů, zejména 
elektroodpadové legislativy a případně dalších rozumně potřebných a přiměřených 
změn, které nabydou účinnosti k začátku kalendářního čtvrtletí a budou Zřizovateli 
oznámeny alespoň tři měsíce předem. Výše uvedené změny může provést Ekolamp 
jednostranně v souladu s § 1752 Občanského zákoníku. V případě, že se Zřizovatel 
v souvislosti s takovou změnou rozhodne poskytování služeb dle této smlouvy 
ukončit, použije se ustanovení článku 4.3 této smlouvy obdobně. 
 
Zřizovatel má povinnost zaslat Ekolampu nové znění Přílohy 2 této smlouvy do sedmi 
pracovních dnů poté, co dojde ke změně údajů k vyplnění v této příloze (Zřizovatel 
přemístí Malou sběrnou nádobu do své jiné provozovny, změní otevírací dobu apod.). 
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Nové znění Přílohy 2 nabude účinnosti v den následující po dni, v němž Zřizovatel 
nové znění přílohy doručil Ekolampu.  
 
Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 (přijetí nabídky 
s dodatkem nebo odchylkou) a §§ 1798 – 1800 (smlouvy uzavírané adhézním 
způsobem) Občanského zákoníku. S ohledem na ustanovení § 564 Občanského 
zákoníku smluvní strany výslovně vylučují změny této smlouvy v jiné než písemné 
formě. 
 
Pokud jakékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo 
nevymahatelným a toto ustanovení je oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy, tato 
neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost 
ostatních ustanovení této smlouvy. Strany se v takovém případě zavazují nahradit 
neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením novým, které bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat ustanovení původnímu. 
 

4.3 Trvání spolupráce 
 

Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran ji může 
vypovědět bez udání důvodu v souladu s ustanovením § 1998 a násl. Občanského 
zákoníku. V takovém případě platnost této smlouvy končí uplynutím výpovědní lhůty, 
která činí tři měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž 
smluvní strana doručila písemnou výpověď druhé smluvní straně.  
 
V případě prodlení strany s plněním svých smluvních povinností je druhá strana 
oprávněna tuto smlouvu ukončit odstoupením v souladu s ustanovením § 1977 a 
násl. Občanského zákoníku. 
 
V případě podstatného porušení smluvních povinností je druhá strana v souladu 
s ustanovením § 2001 a násl. Občanského zákoníku oprávněna od této smlouvy bez 
zbytečného odkladu odstoupit. 
 
V případě, kdy prodlení jedné ze stran zakládá nepodstatné porušení smluvních 
povinností, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že strana 
v prodlení nesplní svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí k tomu 
byla druhou stranou mlčky či výslovně poskytnuta (§ 1978 Občanského zákoníku).  
 
Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit i v jiných případech a termínech 
dohodou. 
 
Smluvní strany se zavazují poskytnout si po ukončení této smlouvy navzájem 
veškerou součinnost, kterou na nich lze spravedlivě požadovat, za účelem řádného 
předání Ekolampu Malé sběrné nádoby, dodaných krabic a případně dalšího 
vybavení, jež je ve vlastnictví Ekolampu a jež bylo v souvislosti s touto smlouvou 
předáno Zřizovateli. 
 

4.4 Závěrečná ustanovení 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a její součástí je sedm příloh. Tato 
smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Nedojde-li k podpisu smlouvy oběma stranami současně, musí později 
podepisující strana informovat dříve podepisující stranu o svém podepsání smlouvy, 
a to v čase a způsobem zohledňujícími oprávněné zájmy dříve podepisující strany. 
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Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená v této smlouvě se řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů 
České republiky. 
 
Případné spory z této smlouvy bude řešit výlučně soud příslušný dle aktuálního místa 
sídla Ekolampu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 1:  Specifikace Malé sběrné nádoby, metodické a bezpečnostní pokyny 
 
Příloha 2:  Specifikace místa zpětného odběru 
 
Příloha 3:  Postup pro objednání odvozu odebraných světelných zdrojů 
 
Příloha 4:  Motivační odměna a podmínky pro její získání 
 
Příloha 5:  Žádost o dodání Malé sběrné nádoby při defektu či odcizení 
 
Příloha 6:  Protokol o provedení kontroly 
 
Příloha 7:        Označení místa zpětného odběru s Malou sběrnou nádobou 
 
 
 
 
 
 
V ______________ dne _________  V ______________ dne _________ 
 
 
 
EKOLAMP s.r.o.    ____________________________________ 
      Obchodní firma/název/jméno Zřizovatele 
 
 
_____________________________ ____________________________________ 
Ing. Tomáš Rychetský                                  Podpis osoby jednající za Zřizovatele 
jednatel  
 
 
____________________________  ____________________________________ 
Ing. Oliver Čelko    Podpis osoby jednající za Zřizovatele 
jednatel  
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