Všeobecné podmínky provozu sběrných míst
kolektivního systému Eltma
1.

ZŘÍZENÍ SM
Kolektivní systém

1.1.

ELT Management Company Czech Republic s.r.o. („Eltma“) je provozovatelem neziskového
kolektivního systému pro zpětný odběr pneumatik. Kolektivní systém Eltma je tvořen
zejména sítí (i) sběrných míst („SM“) provozovaných ve spolupráci s příslušnými smluvními
partnery Eltmy (provozovatelé SM) a (ii) zařízení ke zpracování a k dalším formám nakládání
s odpadními pneumatikami (recyklační místa, „RM“), provozovaných příslušnými smluvními
partnery Eltmy (zpracovatelé). Na SM dochází ke zpětnému odběru pneumatik od veřejnosti
(„veřejná SM“) nebo výjimečně pouze z činnosti příslušných provozovatelů SM či od jejich
zákazníků („neveřejná SM“). Aktuální seznam SM je veden v rámci informačního systému
kolektivního systému Eltma („IS“), který je standardní komunikační platformou subjektů
zapojených do provozu kolektivního systému Eltma.
Zřízení SM

1.2.

Eltma tímto zřizuje SM dle dalších specifikací uvedených v IS a spolu s Provozovatelem se
zavazují spolupracovat na provozu tohoto/těchto SM. Podmínky této spolupráce jsou
stanoveny zejména smlouvou o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému
Eltma uzavřenou mezi Eltmou a Provozovatelem („Smlouva o SM“), kterou tvoří tyto
Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma („VPP“). Je-li
Provozovatelem obec, tvoří dané SM součást jejího systému sběru a třídění komunálního
odpadu a Smlouva o SM představuje smlouvu o jeho využití.
Specifikace SM

1.3.

Provozovatel vede specifikaci SM v rámci IS v rozsahu tam uvedeném (zejména
veřejné/veřejné SM, adresa, provozní doba, vybavení a zabezpečení SM, dostupnost pro
dopravní a manipulační techniku a kontaktní osoby). Ke specifikaci SM dochází poprvé
v rámci uzavírání smlouvy o SM a Provozovatel má povinnost ji udržovat aktuální, přičemž
pro změnu vyznačených parametrů (typicky veřejné/neveřejné SM, ochrana a vybavení SM)
je vyžadován předchozí souhlas Eltmy.

2.

PROVOZ SM
Zpětný odběr

2.1.

Provozovatel se zavazuje provádět na SM zpětný odběr pneumatik v souladu s příslušnými
obecně závaznými právními předpisy, tedy zejména v provozní době pneumatiky bezplatně
od konečných uživatelů odebírat a shromažďovat je zde za účelem následného odvozu do
RM.
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Ochrana a označení SM
2.2.

Provozovatel zajistí, že odebrané pneumatiky budou po celou dobu až do předání
zpracovateli chráněny před odcizením či znehodnocením, a to způsobem odpovídajícím
potřebám a možnostem v daném čase a místě. Typicky budou pneumatiky shromažďovány
mimo veřejná prostranství a pod dohledem personálu provozovatele, v případě konkrétní
potřeby budou SM dále zajištěna zejména kamerovým systémem. Způsob shromažďování a
ochrany pneumatik je součástí specifikace SM a jeho nastavení a změna podléhá
předchozímu souhlasu Eltmy.

2.3.

Provozovatel označí veřejné SM nápisem dodaným Eltmou, upozorňujícím na provádění
zpětného odběru pneumatik, a to viditelně a čitelně na místě přístupném konečnému
uživateli.
Kontejnery

2.4.

Při stabilním zvýšeném objemu shromažďovaných pneumatik na daném SM zajistí Eltma
vybavení SM velkoobjemovým kontejnerem pro shromažďování pneumatik. Na vybavení SM
kontejnerem není právní nárok. Vybavení kontejnerem je podmíněno zejména splněním
požadavků na ochranu kontejneru před odcizením, na dostupnost SM pro dopravní a
obslužní techniku a kapacitními možnosti Eltmy. Při dodání či výměně kontejneru poskytne
Provozovatel zpracovateli-pronajímateli kontejneru potřebnou součinnost, mimo jiné při
pořizování příslušného předávacího protokolu.

2.5.

Kontejner smí Provozovatel užívat výhradně sám a za účelem shromažďování pneumatik při
provozu SM. Provozovatel kontroluje stav kontejneru a prostřednictvím IS neprodleně
informuje o zjištěném výskytu závad či potřebě provést údržbu kontejneru. Provozovatel
zajistí přístup ke kontejneru ze strany příslušného zpracovatele-pronajímatele kontejneru
v provozní době SM za účelem evidence a údržby kontejneru. Provozovatel zajistí potřebný
přístup pro dopravní a obslužní techniku zpracovatele ke kontejneru. Provozovatel zajistí
ochranu kontejneru před poškozením či odcizením způsobem odpovídajícím místním
podmínkám a který lze na něm rozumně požadovat. Způsob zvláštní ochrany případně
přijatý na příslušných SM je specifikován v evidenci kontejnerů v IS a její nastavení a změna
podléhá předchozímu souhlasu Eltmy. Provozovatel odpovídá za škodu způsobenou na
kontejneru v důsledku porušení povinnosti zajistit výše uvedenou ochranu.
Povinnost odmítnutí odběru

2.6.

Provozovatel přebírá pneumatiky pouze od konečných uživatelů. Provozovatel má povinnost
odmítnout převzetí pneumatik, u nichž lze mít zejména vzhledem k množství a typu či jiným
okolnostem důvodnou pochybnost o tom, že pneumatiky pochází přímo od konečného
uživatele.

2.7.

Provozovatel vhodným způsobem působí na konečné uživatele, aby pneumatiky ke
zpětnému odběru předávali bez cizorodých nečistot a jiného odpadu, celistvé, bez ráfků a
disků, převzetí pneumatik však odmítne pouze při nedodržení těchto požadavků takovým
způsobem či za takových okolností, kdy lze mít důvodnou pochybnost o tom, že pneumatiky
pochází přímo od konečného uživatele.

2.8.

Odmítnutí odběru pneumatik zaznamená Provozovatel v IS.
Doklad o odběru

2.9.

Na vyžádání vydá Provozovatel konečnému uživateli řádně vyplněný doklad o převzetí
pneumatik vytištěný z IS.
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Shromažďování a ochrana pneumatik
2.10.

Provozovatel zajistí shromažďování zpětně odebraných pneumatik odděleně od jiných
pneumatik případně se na místě nacházejících, v případě vybavení SM kontejnerem zajistí
umisťování pneumatik přímo do kontejneru. Provozovatel zajistí ochranu pneumatik před
znečištěním, poškozením či jinou manipulací před předáním zpracovateli.
Přechod vlastnictví

2.11.

Vlastnictví k pneumatikám přechází z konečného uživatele na Provozovatele jejich převzetím
Provozovatelem. Vlastnictví přechází následně z Provozovatele na příslušného zpracovatele
převzetím zpracovatelem.
Objednávky odvozu, minimální množství

2.12.

Prostřednictvím zpracovatelů Eltma zajistí odvoz a následné opětovné použití, zpracování či
odstranění (recyklaci) pneumatik. Veškeré pneumatiky shromážděné v rámci provozu SM
smí Provozovatel předat pouze zpracovateli určenému Eltmou. Provozovatel provede
prostřednictvím IS objednávku odvozu až po nashromáždění minimálního množství
odebraných pneumatik na daném SM, bez zbytečného odkladu po jeho dosažení. Minimální
množství pneumatik k provedení objednávky odvozu činí (i) 350 kg (cca ekvivalent 50
osobních pneumatik) nebo 700 kg (cca ekvivalent 100 osobních pneumatik) při neumístění
kontejneru na SM, nebo (ii) ¾ objemu umístěného kontejneru.

2.13.

Eltma zajistí odvoz pneumatik do 5 nebo 10 dnů od vložení objednávky do IS (dle specifikace
daného SM). Svoz bude prováděn zpravidla v pracovních dnech v době od 8 do 17 hodin,
respektive v době provozu daného SM dle IS. Do dvou pracovních dní od vložení objednávky
odvozu do IS Eltma zajistí specifikaci závazného dne a hodiny provedení svozu v IS.
Předávání pneumatik

2.14.

K odebrání pneumatik ze SM, kde je umístěn kontejner, dojde výměnou naplněného
kontejneru za prázdný. Pneumatiky ze SM, kde kontejner umístěn není (tzv. ambulantní
svoz), příslušný zpracovatel převezme jejich přemístěním do za tím účelem přistaveného
kontejneru, a to za pomoci své speciální techniky nebo manuálně za součinnosti pracovníků
provozovatele SM. Provozovatel prostřednictvím svých pracovníků zajistí toto manuální
přemístění pneumatik do přistaveného kontejneru a dále dostatečně zpevněnou a sjízdnou
příjezdovou komunikaci k místu nakládky a možnost běžné a bezpečné manipulace
s pneumatikami.
Protokol a evidence

2.15.

Provozovatel poskytne zpracovateli součinnost při pořízení protokolu o každém předání a
převzetí pneumatik. Provozovatel v protokolu potvrzuje datum a čas převzetí, identifikaci
zpracovatele, kvalifikovaný odhad váhy přebíraných pneumatik, dodání či odebrání
kontejneru a další skutečnosti potřebné pro fungování kolektivního systému, zejména
záznamy jakýchkoliv nestandardních podmínek převzetí. Provozovatel si může vyžádat kopii
předávacího protokolu. Eltma vede evidenci pneumatik takto shromažďovaných a
předávaných na daném SM a umožňuje Provozovateli přístup do této evidence. To nemá vliv
na plnění případných vlastních evidenčních povinností Provozovatelem dle obecně
závazných právních předpisů.
Odpovědnost a náklady

2.16.

Každá ze smluvních stran je zodpovědná za řádné plnění příslušných činností při provozu
SM, jak uvádí tyto VPP. Žádná ze stran neručí za závazky druhé strany a nevzniká mezi nimi
solidární odpovědnost.
3/7

2.17.

Každá ze smluvních stran nese veškeré náklady na řádné plnění svých příslušných povinností
při provozu SM.

3.

DALŠÍ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE
Právní předpisy a Základní zásady Eltmy

3.1.

Smluvní strany se zavazují spolupracovat na provozu SM důsledně v souladu s příslušnými
obecně závaznými právními předpisy, zejména předpisy na ochranu životního prostředí
(zejména o nakládání s odpady), předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy
požární ochrany. Obě strany si uvědomují případný zásadní a systémový dopad případného
porušení relevantních právních předpisů při provozu SM na provoz kolektivního systému
Eltma a právní postavení a dobré jméno všech zúčastněných osob. Obě strany se zavazují
respektovat Základní zásady Eltmy zakotvené ve společenské smlouvě Eltmy a aktivně
přispívat k jejich naplňování.
Komunikace

3.2.

Eltma zajišťuje přístup Provozovatele do IS a plnou funkčnost IS. V případě výpadku IS strany
využívají zejména formu telefonické a e-mailové komunikace.
Archivace

3.3.

Provozovatel se zavazuje archivovat kopie předávacích protokolů nejméně po dobu pěti let
od jejich vzniku. Po tuto dobu umožní Eltmě k těmto dokumentům přístup, pořizování kopií i
předávání na přechodné období, a to vždy do dvou pracovních dnů od obdržení žádosti
Eltmy.
Spolupráce na fungování kolektivního systému, reklamace

3.4.

Spolupráce stran na provozu SM je součástí komplexního systému smluvních vztahů a
vzájemně navazujících plnění tvořících kolektivní systém Eltmy. Za účelem řádného
fungování tohoto systému se Provozovatel i Eltma zavazují poskytovat si navzájem i dalším
zapojeným subjektům (zejména zpracovatelům) veškerou součinnost, kterou lze po nich
spravedlivě požadovat.

3.5.

Provozovatel zejména upozorňuje na zjištěné materiální nedostatky při svážení pneumatik
ze SM a tyto reklamace předává Eltmě prostřednictvím IS, v podrobnosti a lhůtě, aby Eltma
mohla efektivně zajistit nápravu. Na základě reklamací zadaných Provozovatelem Eltma
přijímá adekvátní opatření a Provozovatele o nich informuje.
Další součinnost

3.6.

Smluvní strany se vzájemně informují o veškerých skutečnostech, které mohou mít
materiálních vliv na provoz SM. Provozovatel je zejména povinen Eltmu informovat o
případných omezeních provozu SM či nebezpečí poškození či odcizení pneumatik na SM, jež
vyžadují přijetí nových ochranných opatření. Eltma je zejména povinna Provozovatele
informovat o případných výpadcích či odstávkách IS či omezeních na straně zpracovatelů.
Výhradní spolupráce

3.7.

Za trvání Smlouvy o SM smí Provozovatel provádět na SM zpětný odběr pneumatik pouze
v rámci kolektivního systému Eltma.

4/7

Kontrola
3.8.

Eltma má právo provádět u Provozovatele kontroly plnění povinností vyplývajících z VPP, a
to zejména způsobu odebírání pneumatik od konečných uživatelů a vystavování dokladů o
odběru, ochrany a označení SM, užívání a ochrany kontejneru, shromažďování a ochrany
pneumatik a součinnosti při vystavování protokolů o předání a převzetí pneumatik.

3.9.

Provozovatel je povinen zajistit při provádění kontrolních postupů součinnost svých
odpovědných pracovníků s Eltmou či s osobami pověřenými Eltmou k provádění kontrol.

3.10.

Kontroly jsou průběžného charakteru a Eltma není povinna je Provozovateli předem hlásit.
Eltma se zavazuje provádět kontroly způsobem, který co nejméně ovlivní provoz SM.
Výstupem kontroly bude vždy protokol obsahující zejména popis případných zjištěných
nedostatků a nápravných opatření požadovaných k provedení v příslušné lhůtě.
Provozovatel se zavazuje s protokolem seznámit a vyznačit komentáře ke kontrolním
zjištěním a nápravným opatřením. Vystavování protokolu proběhne buď prostřednictvím IS
či písemnou formou.
Mlčenlivost

3.11.

Všechny informace o provozu SM a o Smlouvě o SM představují obchodní tajemství a obě
strany se zavazují o nich zachovávat mlčenlivost.

3.12.

Výše uvedené nemá vliv na nakládání s těmito informacemi v rámci plnění povinností dle
příslušných obecně závazných právních předpisů, například poskytování souvisejících
informací Ministerstvu životního prostředí či dalším orgánům veřejné správy při výkonu
jejich dohledu či kontroly. Eltma je například oprávněna zpřístupňovat a zveřejňovat tyto
informace v nezbytném rozsahu v rámci regulace kolektivních systémů, například
zveřejňovat aktuální seznam SM, jejich specifikací a objemů tam zpětně odebíraných
pneumatik.
Publicita

3.13.

Výše uvedené dále nemá vliv na právo Provozovatele, aby po dobu trvání Smlouvy o SM
zveřejňoval informaci o spolupráci na provozu SM kolektivního systému Eltma a v souladu
s aktuálními podmínkami Eltmy reprodukovat na svých informačních materiálech známku
potvrzující tuto spolupráci.
Smluvní pokuty

3.14.

Eltma uplatňuje smluvní pokutu v případě každého případu porušení příslušných povinností
Provozovatelem:
3.14.1. 2 000 Kč v případě porušení povinnosti označit veřejné SM nápisem dodaným
Eltmou způsobem uvedeným ve VPP.
3.14.2. 10 000 Kč v případě porušení povinnosti provést odběr, či naopak odmítnout odběr
pneumatik, za naplnění příslušných podmínek uvedených ve VPP.
3.14.3. 2 000 Kč v případě porušení povinnosti provést objednávku odvozu až po
nashromáždění minimálního množství odebraných pneumatik v daném SM, a to
opakovaně (nejméně po druhé) v období bezprostředně ukončených 24 měsíců.
3.14.4. 2 000 Kč v případě porušení povinnosti zajistit manuální přemístění pneumatik do
přistaveného kontejneru za účelem jejich předání zpracovateli.
3.14.5. 10 000 Kč v případě porušení povinnosti poskytovat součinnost při kontrole
prováděné Eltmou.
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3.15.

Uplatnění pokuty nemá vliv na právo požadovat také náhradu škody způsobenou porušením
povinnosti. Eltma požaduje smluvní pokutu i opakovaně v případě nesplnění příslušné
povinnosti v dostatečné náhradní lhůtě.

4.

ZPŮSOB SJEDNÁNÍ, TRVÁNÍ A ZMĚNY SMLOUVY, SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST
Smlouva o SM

4.1.

Smlouva o SM je uzavřena v písemné podobě nebo elektronicky prostřednictvím IS
v souladu s příslušným autentizačním postupem. Smlouva o SM je uzavřena oboustranným
přistoupením k těmto VPP a zároveň oboustranným potvrzením specifikace SM. Smlouva o
SM nabývá účinnost nejdříve 1. dubna 2016 nebo později dnem nabytí právní moci
oprávnění Ministerstva životního prostředí k provozování kolektivního systému Eltmou.
Eltma poskytne Provozovateli na jeho žádost potvrzení o trvání Smlouvy o SM a základním
rozsahu spolupráce stran.
Trvání Smlouvy o SM

4.2.

Smlouva o SM je uzavřena na dobu neurčitou.

4.3.

Smluvní strany mohou Smlouvu o SM zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí
podanou alespoň tři měsíce předem.

4.4.

Smluvní strany mají právo od Smlouvy o SM odstoupit při naplnění podmínek stanovených
ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku. Za podstatné porušení povinností bude
považované zejména porušení povinností krytých smluvní pokutou.

4.5.

Ukončení Smlouvy o SM nemá vliv zejména na trvání archivační povinnosti Provozovatele a
jeho povinnosti zpřístupnit archivované dokumenty Eltmě. Při ukončení Smlouvy o SM či
změně specifikace SM Provozovatel předá zpracovateli kontejner umístěný na SM.
Metodiky, změny VPP

4.6.

Eltma si vyhrazuje právo průběžně vydávat a aktualizovat metodické dokumenty usměrňující
v dalších aspektech provoz SM, zejména z hlediska ochrany životního prostředí, bezpečnosti
a protipožární ochrany či řádného fungování provozu kolektivního systému Eltma.
Provozovatel se zavazuje těmito metodikami plně řídit ode dne jejich zpřístupnění v IS.

4.7.

Eltma si vyhrazuje právo VPP jednostranně měnit. Eltma se zavazuje takto VPP měnit pouze
v míře a frekvencích, které jsou nezbytné pro zajištění řádného provozu kolektivního
systému Eltma a jeho souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nové znění VPP
nabývá účinnosti zpravidla k prvnímu dni kalendářního měsíce a musí být Provozovateli
zpřístupněno v rámci IS alespoň jeden měsíc před nabytím jeho účinnosti. Provozovatel má
právo v průběhu tohoto měsíce oznámit, že se změnou VPP nesouhlasí; takové oznámení se
považuje za výpověď Smlouvy o SM účinnou ke dni předcházejícímu účinnosti nových VPP.
Soudní příslušnost

4.8.

Smlouva o SM, jakož i všechny mimosmluvní závazkové vztahy s touto smlouvou související,
se řídí českým právem. Jakýkoliv spor vzniklý v souvislosti s touto smlouvou a/nebo
souvisejícími dohodami bude spadat do soudní pravomoci českého soudu místně
příslušného dle sídla Eltmy.
Aplikace souvisejících právních předpisů

4.9.

Práva a povinnosti stran výslovně neupravené VPP se řídí příslušnými ustanoveními zejména
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Rovněž při
výkladu pojmů a ustanovení VPP se budou strany řídit zejména těmito a dalšími
souvisejícími obecně závaznými právními předpisy.
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4.10.

Smluvní strany berou na vědomí, že v důsledku častých změn legislativy nemusí některá
ustanovení VPP v budoucnu odpovídat aktuální právní úpravě a že bude například průběžně
aktualizován rozsah evidence vedené skrz IS a specifikace SM za účelem plnění evidenčních
povinností subjektů zapojených na provozu kolektivního systému Eltma. Nebude-li se jednat
o změnu natolik závažnou, že by vyžadovala změnu VPP, anebo nebude-li změna VPP možná
v dostatečném předstihu, zavazují se smluvní strany postupovat v souladu s platnou právní
úpravou i přesto, že by uvedený postup nebyl ve VPP přímo předvídaný.

VPP 1.0, březen 2016
ELT Management Company
Czech Republic s.r.o.
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