MOTIVAČNÍ PROGRAM EKOLAMP
PRO ROK 2019

1.

MOTIVAČNÍ PROGRAM

1.1.

Za účelem zkvalitňování fungování kolektivního systému Ekolamp a jeho sítě sběrných
míst („SM“) vyhlašuje EKOLAMP s.r.o. („Ekolamp“) motivační program („Motivační
program“) určený pro své smluvní partnery dle uzavřených Smluv o zřízení a provozu
sběrného místa kolektivního systému Ekolamp („Smlouva o SM“) a Smluv o zřízení místa
zpětného odběru („Smlouva o MSN“) („Smluvní partneři“). Tento Motivační program
používá terminologii zavedenou ve Smlouvách o SM, souvisejících Všeobecných
podmínkách provozu sběrných míst kolektivního systému Ekolamp a ve Smlouvách o
MSN.

1.2.

Ekolamp si vyhrazuje právo Motivační program kdykoliv v průběhu roku upravit, a to i
rozdílně pro různé druhy sběrných míst. Ekolamp si dále vyhrazuje právo Motivační
program zcela zrušit, zejména v závislosti na vývoji souvisejících ekonomických
ukazatelů a míře jeho efektivnosti.

1.3.

Za splnění podmínek a v rozsahu stanoveném tímto Motivačním programem může
Ekolamp Smluvní partnery motivovat k jejich spolupráci s Ekolampem na provozu SM a
Zpětném odběru Elektrozařízení v rámci plnění příslušné Smlouvy o SM, resp. Smlouvy o
MSN. Rozhodným obdobím pro přiznání nároku na odměnu je kalendářní rok a nárok na
odměnu případně vzniká k poslednímu dni daného kalendářního roku, není-li stanoveno
jinak.

1.4.

Pro účely přiznání mimořádné odměny jsou Smluvní partneři rozděleni do následujících
kategorií dle zaměření jejich činnosti:
a. Velkoobchod
b. Obec (Sběrný dvůr)
c. Odpadová společnost

EKOLAMP s.r.o.
nám. I.P.Pavlova 1789/5
120 00 Praha 2

Tel.: +420 277 775 111
Mobil: +420 731 549 825

info@ekolamp.cz
www.ekolamp.cz

IČ: 272 48 801
DIČ: CZ27248801

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107526

2.

MOTIVAČNÍ KRITÉRIA PRO VŠECHNY SMLUVNÍ PARTNERY

2.1.

Zveřejnění informací o způsobu zajištění Zpětného odběru

2.1.1. Pokud Smluvní partner zveřejní informace určené pro konečné uživatele o způsobu
Zpětného odběru Světelných zdrojů, Velkých zařízení, nebo Malých zařízení
(„Elektrozařízení“) v tištěné (článek, inzerce) nebo elektronické (článek, inzerce, banner)
podobě např. dle vzorů dodaných Ekolampem nebo dostupných na webových stránkách
Ekolampu, má nárok na paušální odměnu ve výši 1 000 Kč (bez DPH) za každé zveřejnění
takových informací. Za každé kalendářní čtvrtletí může Smluvní partner získat nárok na
odměnu v maximální výši 1 000 Kč. O zveřejnění takovéto informace podá Smluvní
partner Ekolampu věrohodný důkaz. Bez řádně doložených důkazů o zveřejnění informací
nebude odměna Smluvnímu partnerovi vyplacena.
2.2.

Mimořádná odměna

2.2.1. Ekolamp může dále uhradit mimořádnou odměnu Smluvním partnerům, kteří Zpětně
odeberou, shromáždí a objednají k odvozu ze všech SM jimi spoluprovozovaných nejvíce
Elektrozařízení v příslušném kalendářním roce, a to v závislosti na zařazení do kategorie
dle čl. 1.4. tohoto Motivačního programu. Nárok na mimořádnou odměnu vzniká dnem
doručení certifikátu o dosaženém sběru příslušnému odměněnému Smluvnímu partneru.
2.2.2. Kritéria pro stanovení výše mimořádné odměny:
Umístnění v rámci příslušné
kategorie

Výše mimořádné odměny (bez DPH)

1. místo

20 000 Kč

2. místo

10 000 Kč

3. místo

5 000 Kč

2.2.3. Pro přiznání mimořádné odměny pro Smluvní partnery Smlouvy o SM („Provozovatel“)
v kategorii Obec (Sběrný dvůr) se nebude vyhodnocovat nejvyšší absolutní hmotnost, ale
nejvyšší hmotnost přepočtená na jednoho obyvatele dané obce dle údajů o počtu obyvatel
z Českého statistického úřadu platných k 1. lednu příslušného roku, za který je hmotnost
vyhodnocována.
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3.

MOTIVAČNÍ KRITÉRIUM PRO PROVOZOVATELE

3.1.

Ekolamp poskytne odměnu Provozovateli (jen pro Smlouvy o SM) za Velká zařízení a Malá
zařízení, která Provozovatel Zpětně odebral, shromáždil a objednal k odvozu ze všech SM
jím spoluprovozovaných v rámci plnění příslušné Smlouvy o SM, a to na základě množství
sebraných Velkých zařízení a Malých zařízení v souladu s kritérii uvedenými v čl. 3.4. a
3.5. tohoto Motivačního programu.

3.2.

Pro účely tohoto Motivačního programu se Provozovatelé dělí do dvou dílčích kategorií,
pro které jsou stanovena odlišná kritéria uvedená v čl. 3.4. a 3.5. tohoto Motivačního
programu, a sice (i) obce a (ii) ostatní Provozovatelé, jež nejsou obcemi.

3.3.

Pro rozhodnutí o nároku na odměnu je rozhodující evidence Ekolampu o objednávkách
odvozů Velkých zařízení a Malých zařízení vystavených Provozovatelem a evidence
Ekolampu o realizaci odvozů dle zpráv vystavených dalšími navazujícími smluvními
partnery KS.

3.4.

Kritéria pro stanovení výše odměny v kategorii „obce“ jsou uvedena v Příloze č. 1.

3.5.

Kritéria pro stanovení výše odměny v kategorii „ostatní Provozovatelé“ jsou uvedena
v Příloze č. 2.

4.

PŘIZNÁNÍ ODMĚNY SMLUVNÍM PARTNERŮM

4.1.

Celková výše odměny se stanoví jako součet částek, které jsou určeny na základě
skutečného splnění jednotlivých motivačních kritérií dle tohoto Motivačního programu.

4.2.

Nárok na odměnu vzniká až po dosažení minimální výše celkové odměny 3 000,- Kč (bez
DPH) za daný kalendářní rok (pro zaručené dosažení minimální výše odměny se doporučuje
kombinovat odměny za sběr a propagaci).

4.3.

Odměna nemusí být poskytnuta v případě, že Smluvní partner do doby přiznání nároku
porušil některé ze svých povinností, např. objednal odvoz Elektrozařízení v rozporu se
Zásadami používání Shromažďovacích nádob kolektivního systému Ekolamp (zejména
v případě nenaplnění kontejnerů alespoň na 90 % jejich objemu nebo v případě objednání
odvozu menšího než stanoveného množství kartonových krabic). Poskytnutí odměny, resp.
její snížení, v tomto případě záleží na uvážení Ekolampu, který zhodnotí zejména míru
závažnosti pochybení Smluvního partnera a míru splnění motivačních kritérií za příslušný
kalendářní rok.
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5.

VYPLACENÍ ODMĚN SMLUVNÍM PARTNERŮM

5.1.

Vyplacení odměny

5.1.1. Smluvní partner, který má zájem o posouzení existence svého nároku na odměnu a její
výplatu, vystaví Ekolampu fakturu (daňový doklad) znějící na odměnu z Motivačního
programu ve výši odpovídající míře splnění motivačních kritérií v předchozím kalendářním
roce, a to nejpozději do 15. ledna následujícího kalendářního roku, a zajistí doručení
faktury (daňového dokladu) do 20. ledna tohoto roku.
5.1.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 31. prosinec kalendářního roku, se kterým
nárok na odměnu souvisí. Splatnost faktury (daňového dokladu) činí minimálně 45 dní ode
dne vystavení, avšak ne více než 60 dní ode dne vystavení. V případě, že faktura bude
znít na neoprávněnou výši nároku či bude obsahovat jinou nesrovnalost, bude faktura
vrácena k přepracování s tím, že Smluvní partner upraví datum splatnosti příslušným
způsobem dle prodlevy způsobené vrácením a přepracováním faktury.
5.1.3. U faktur (daňových dokladů) doručených do Ekolampu mezi 21. lednem a 31. lednem má
Ekolamp právo posoudit, zda nárok na odměnu vznikl, či nikoliv, zejména s ohledem na
potřebu včasného uzavření účetního období. V případě negativního posouzení vzniku
nároku na odměnu bude faktura (daňový doklad) vrácena Smluvnímu partnerovi jako
neoprávněná.
5.1.4. U faktur (daňových dokladů) doručených do Ekolampu později než 31. ledna nárok na
odměnu nevzniká a faktura (daňový doklad) bude vrácena Smluvnímu partnerovi jako
neoprávněná.
5.2.

Vyplacení mimořádné odměny

5.2.1. Smluvní partner, který má nárok a zájem o výplatu mimořádné odměny, vystaví Ekolampu
(fakturu) daňový doklad do 15 dnů od vzniku nároku se splatností minimálně 14 dnů ode
dne vystavení faktury (daňového dokladu).
5.3.

Ručení příjemce zdanitelného plnění

5.3.1. Ekolamp uhradí zdanitelná plnění Smluvnímu partnerovi pouze na takový účet Smluvního
partnera, který je zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Smluvní partner je povinen Ekolamp informovat o nebezpečí vzniku jeho ručení za daň
z přidané hodnoty (zejména § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
V případě hrozby vzniku tohoto ručení si Ekolamp vyhrazuje právo nevyplatit příslušnou
část odměny Smluvnímu partnerovi a tuto použít na úhradu daně z přidané hodnoty. Tato
ustanovení se obdobně použijí i v případě postoupení pohledávky na zaplacení odměny.

Leden 2019, EKOLAMP s.r.o.
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Příloha č. 1 k Motivačnímu programu EKOLAMP pro rok 2019

Kritéria pro stanovení výše odměny v kategorii „obce“

Pásmo

Počet obyvatel v obci

Odměna (za jednotku kg
Velkých zařízení a Malých
zařízení v Kč bez DPH)

1.

1 – 2.000 obyvatel

0,30 Kč

2.

2.001 – 30.000 obyvatel

1,40 Kč

3.

více než 30.000 obyvatel

2,- Kč
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Příloha č. 2 k Motivačnímu programu EKOLAMP pro rok 2019

Kritéria pro stanovení výše odměny v kategorii „ostatní Provozovatelé“

Pásmo

Množství sebraných Velkých zařízení
a Malých zařízení celkem
(v jednotkách kg)

Odměna (za jednotku kg
v daném pásmu v Kč bez DPH)

1.

1 kg až 100.000 kg

2,- Kč

2.

101.000 kg a více

2,- Kč / individuálně

Na základě svého uvážení či na základě popudu Provozovatelů může Ekolamp s Provozovateli,
kteří během daného kalendářního roku pravděpodobně překročí uvedené kritérium sběru v prvním
pásmu, uzavřít na daný kalendářní rok zvláštní smlouvu o podmínkách pro přiznání odměny.
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