Všeobecné refundační podmínky
kolektivního systému Eltma
1.

REFUNDAČNÍ ZÁVAZEK
Kolektivní systém

1.1.

ELT Management Company Czech Republic s.r.o. („Eltma“) je provozovatel neziskového
kolektivního systému pro zpětný odběr pneumatik. Povinné osoby dle zákona o odpadech,
které jsou účastníky kolektivního systému Eltma, plní prostřednictvím Eltmy své příslušné
zákonné povinnosti zpětného odběru pneumatik, za což Eltmě hradí recyklační příspěvky.
Refundační závazek

1.2.

Eltma tímto v souladu s ustanovením § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, stanovuje Všeobecné refundační podmínky kolektivního systému Eltma („VRP“)
formou tohoto návrhu na uzavření smlouvy o refundaci recyklačních příspěvků („refundační
smlouva“). Za splnění zde uvedených podmínek se Eltma zavazuje recyklační příspěvky vrátit.

2.

REFUNDAČNÍ PODMÍNKY
Vyvezení a navrácení pneumatik

2.1.

Eltma vrátí recyklační příspěvky žadateli, který jí bez důvodných pochybností prokáže, že se
příslušné pneumatiky, respektive funkční celky vybavené pneumatikou, za které byl
recyklační příspěvek Eltmě uhrazen, nestanou na území České republiky odpadem tím, že
žadatel pneumatiky (funkční celky) po uvedení na trh v České republice vyvezl do třetí země
nebo dodal do jiného členského státu Evropské unie. Podobně Eltma vrátí recyklační
příspěvky žadateli, který jí bez důvodných pochybností prokáže, že mu byly pneumatiky
uvedené na trh vráceny, zejména v rámci reklamace, a že zajistil další nakládání s takovými
pneumatikami v souladu s obecně závaznými právními předpisy na vlastní náklady.
Žadatel a vznik refundační smlouvy

2.2.

O refundaci recyklačních příspěvků může požádat účastník kolektivního systému, který
příspěvek Eltmě uhradil, nebo třetí osoba, která od tohoto účastníka příslušný výrobek
převzala, či jiná osoba, která příslušný výrobek od některého z nabyvatelů převzala.
Doručením refundační žádosti Eltmě dojde mezi Eltmou a žadatelem k uzavření refundační
smlouvy.
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Podání refundační žádosti
2.3.

Žadatel doručí refundační žádost Eltmě do 28. února kalendářního roku následujícího po
kalendářním roce, v němž byl příspěvek Eltmě uhrazen, a to na příslušném formuláři aktuálně
zveřejněném Eltmou, nebo i v jiném formátu předem schváleném Eltmou.
Doložení splnění podmínek

2.4.

Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k řádnému podání refundační
žádosti, musí žadatel Eltmě dodat prosté kopie všech dokladů dostatečně prokazujících
uhrazení příslušných recyklačních příspěvků Eltmě a vývoz/dodání příslušných pneumatik
(funkčních celků) popř. jejich navrácení, a to
a) v případě vývozu pneumatik z České republiky:
- Bankovní a fakturační doklady prokazující uhrazení recyklačních příspěvků na bankovní
účet Eltmy;
- Vývozní, přepravní a celní dokumenty prokazující uskutečnění vývozu/dodání
pneumatik (funkčního celku), tj. i) mezinárodní nákladní list (CMR), a ii) vývozní
doprovodný doklad včetně čísla MRN, došlo-li k vývozu pneumatik mimo území
Evropského hospodářského prostoru, a včetně elektronické zprávy celního úřadu;
- Fakturační doklady prokazující převod vlastnictví k pneumatice (funkčnímu celku) mezi
účastníkem kolektivního systému, který příspěvek Eltmě uhradil, a ostatními subjekty
až po žadatele o refundaci, tj. navazující řadu faktur prokazující přechod pneumatik od
výrobce přes případné jednotlivé dodavatele a odběratele až k vývozci pneumatik,
včetně poslední faktury prokazující dodání pneumatik do cizího státu;
- Prostý výpis z účtu vývozce prokazující, že subjekt, který pneumatiky vyvezl do cizího
státu, za ně obdržel úhradu od zahraničního odběratele;
b) v případě navrácení pneumatik (zejm. z důvodu reklamace):
- dobropis;
- potvrzení o zajištění zpracování či jiného naložení s pneumatikami v souladu se
zákonem o odpadech na vlastní náklady.

2.5.

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

2.6.

Povinnost dodání dokladů specifikovaných v čl. 2.4. VRP může být nahrazena dodáním zprávy
auditora vypracované na žádost a náklady žadatele auditorem dle jeho vlastní volby, která
bude konstatovat:
a) v případě vývozu pneumatik z České republiky:
 zda bankovní a fakturační doklady prokazují uhrazení recyklačních příspěvků na
bankovní účet Eltmy;
 zda vývozní, přepravní a celní dokumenty prokazují uskutečnění vývozu
a dodání pneumatik;
 zda fakturační doklady prokazují převod vlastnictví k pneumatice mezi účastníkem
Eltmy, který příspěvek uhradil, a ostatními subjekty až po žadatele o refundaci;
 zda vývozce obdržel úhradu za pneumatiky od zahraničního odběratele;
b) v případě navrácení pneumatik (zejm. z důvodu reklamace):
- zda dobropis prokazuje vrácení již (v rámci úhrady kupní ceny) zaplaceného
recyklačního příspěvku odběrateli, který (reklamované) pneumatiky navrátil žadateli;

-

zda potvrzení prokazuje zajištění zpracování či jiného naložení s pneumatikami
v souladu se zákonem o odpadech na vlastní náklady žadatele.

Žadatel má však povinnost dodat zprávu auditora (vypracovanou na žádost a náklady žadatele
auditorem dle jeho vlastní volby) nahrazující doklady specifikované v čl. 2.4. VRP vždy kromě
případu podání refundační žádosti vztahující se na množství vyvezených/navrácených
pneumatik nepřesahující 30.000 kg, která je řádně doložitelná sadou příslušných dokladů
nepřesahující počet 30 stran.
2.7.

Zpráva auditora musí být dodána Eltmě do konce třetího měsíce následujícího po měsíci,
v němž došlo k řádnému podání refundační žádosti.
Posouzení žádosti

2.8.

Eltma bez dalšího písemně odmítne refundační žádost podanou pozdě či v jiném než řádném
formátu či v příslušné lhůtě nedoplněnou o žádné doklady. O odmítnutí refundační žádosti
Eltma žadatele písemně vyrozumí bez zbytečného odkladu. V ostatních případech Eltma žádost
posoudí do tří měsíců od obdržení žádosti a dokladů. Ve stejné lhůtě Eltma žadateli zašle
písemné sdělení, zda splnění podmínek pro refundaci prokázal a žádosti se vyhovuje,
s uvedením výše přiznané refundace, nebo zda splnění podmínek pro refundaci neprokázal a
žádost se zamítá, s uvedením důvodů pro zamítnutí.
Opatření k zamezení opakovaného vykazování vývozu pneumatik

2.9.

Žadatel, který je výrobcem pneumatik dle zákona o odpadech a není účastníkem kolektivního
systému Eltma, je vedle refundační žádosti a příslušných dokladů k doložení splnění podmínek
nebo zprávy auditora dále povinný Eltmě dodat roční zprávu o plnění povinností zpětného
odběru řádně poskytnutou Ministerstvu životního prostředí, a to ve stejných lhůtách jako
Ministerstvu a za celé příslušné vykazované období, ve kterém byly pneumatiky (funkční celky)
vyvezené/dodané. Tento žadatel je dále povinný Eltmě dodat doklady potřebné k prokázání,
že vyvezené/dodané pneumatiky (funkční celky) případně uplatněné ve zprávě jsou jiné než ty,
vůči kterým uplatňuje refundaci. Součástí refundační žádosti je také související čestné
prohlášení.

2.10.

Posouzení žádosti podané žadatelem dle odstavce 2.9. Eltma obvykle písemně odloží do
období po dodání všech požadovaných dokumentů a během této doby lhůty pro posouzení
žádosti neběží. V případě, že žadatel nedodá požadované dokumenty včas, Eltma žádost
písemně odmítne. V případě, že žadatel neprokáže odlišnost jiných vykazovaných
vyvezených/dodaných pneumatik (funkčních celků), Eltma žádost písemně zamítne,
s uvedením důvodů zamítnutí.

2.11.

Eltma vykonává systémovou a konkrétní ochranu důvěrných soutěžních informací, se kterými
Eltma při své činnosti nakládá. Za účelem zamezení vykazování vývozu/dodání stejných
pneumatik (funkčních celků) ve více zprávách si však Eltma vyhrazuje právo sdílet jakékoliv
informace z refundačních žádostí s příslušnými orgány veřejné správy.
Zvláštní ustanovení k interní refundaci

2.12.

Interní refundací se rozumí postup účastníka Eltmy dle čl. 2.9. Všeobecných podmínek účasti
v kolektivním systému Eltma („VPÚ“) při snížení recyklačního příspěvku za pneumatiky jím
uvedené na trh, které byly v tomtéž čtvrtletí vyvezeny mimo území České republiky nebo
vráceny (zejména z důvodu reklamace). Za žádost o interní refundaci se považuje příslušné
označení této skutečnosti (uplatnění snížení množství pneumatik uvedeného na trh)
účastníkem Eltmy v čtvrtletním hlášení.

2.13.

2.14.

Účastník Eltmy ve lhůtě pro vyplnění čtvrtletního hlášení dle čl. 2.2. VPÚ dodá Eltmě
prostřednictvím informačního systému příslušné doklady, a to
a)

v případě vývozu pneumatik z České republiky:
Vývozní, přepravní a celní dokumenty prokazující uskutečnění vývozu/dodání
pneumatik (funkčního celku), tj. i) mezinárodní nákladní list (CMR), a ii) vývozní
doprovodný doklad včetně čísla MRN, došlo-li k vývozu pneumatik mimo území
Evropského hospodářského prostoru, a včetně elektronické zprávy celního úřadu;
Fakturační doklady prokazující převod vlastnictví k pneumatice (funkčnímu celku) mezi
účastníkem Eltmy (žadatelem o interní refundaci) a ostatními subjekty až po
zahraničního odběratele, tj. navazující řadu faktur prokazující přechod pneumatik od
výrobce přes případné jednotlivé dodavatele a odběratele až k vývozci pneumatik,
včetně poslední faktury prokazující dodání pneumatik do cizího státu;
Prostý výpis z účtu vývozce prokazující, že subjekt, který pneumatiky vyvezl do cizího
státu, za ně obdržel úhradu od zahraničního odběratele (pokud již v době podání
žádosti o interní refundaci došlo k úhradě).

b)

v případě navrácení pneumatik (zejm. z důvodu reklamace):
dobropis;
potvrzení o zajištění zpracování či jiného naložení s pneumatikami v souladu se
zákonem o odpadech na vlastní náklady.

Povinnost dodání dokladů specifikovaných v čl. 2.13. VRP může být nahrazena dodáním (ve
lhůtě pro vyplnění čtvrtletního hlášení dle čl. 2.2. VPÚ prostřednictvím informačního systému)
zprávy auditora vypracované na žádost a náklady žadatele auditorem dle jeho vlastní volby,
která bude konstatovat:
a) v případě vývozu pneumatik z České republiky:
- zda vývozní, přepravní a celní dokumenty prokazují uskutečnění vývozu
a dodání pneumatik;
- zda fakturační doklady prokazují převod vlastnictví k pneumatice mezi účastníkem
Eltmy (žadatelem o interní refundaci) a ostatními subjekty až po zahraničního
odběratele;
- zda vývozce případně již obdržel úhradu za pneumatiky od zahraničního odběratele;
b) v případě navrácení pneumatik (zejm. z důvodu reklamace):
- zda dobropis prokazuje vrácení již (v rámci úhrady kupní ceny) zaplaceného
recyklačního příspěvku odběrateli, který (reklamované) pneumatiky navrátil žadateli;
- zda potvrzení prokazuje zajištění zpracování či jiného naložení s pneumatikami
v souladu se zákonem o odpadech na vlastní náklady žadatele.
Nebude-li však zpráva auditora - s výjimkou podání žádosti o interní refundaci vztahující se na
množství vyvezených/navrácených pneumatik nepřesahující 30.000 kg doložené sadou
příslušných dokladů nepřesahující počet 30 stran – dodána, Eltma žádost o interní refundaci
odmítne a nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po ukončení příslušného čtvrtletí o tom
účastníka Eltmy (žadatele o interní refundaci) písemně vyrozumí a současně jej poučí, že má
právo požádat o refundaci příspěvku v souladu s obecnými podmínkami (tj. nikoli v režimu
interní refundace). Stejným způsobem Eltma postupuje, pokud k žádosti o interní refundaci
nejsou dodány žádné relevantní doklady ani zpráva auditora.

2.15.

Eltma posoudí žádost o interní refundaci bez zbytečného odkladu od obdržení žádosti a
dokladů (zprávy auditora), zejména zda není dán důvod pro odmítnutí žádosti dle čl. 2.14. VRP.
V režimu interní refundace postupuje Eltma dále takto: Pokud účastník Eltmy splnění
podmínek pro interní refundaci prokázal, Eltma žádosti vyhoví a bez dalšího akceptuje snížení

množství jím uvedených pneumatik na trh (a o toto množství bude příspěvek za dané čtvrtletí
automaticky snížen). Pokud žadatel splnění podmínek pro interní refundaci neprokázal,
nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po ukončení příslušného čtvrtletí Eltma žadateli
zašle písemnou výzvu k doplnění žádosti s tím, že snížení množství jím uvedených pneumatik
na trh neakceptuje (o toto množství příspěvek za dané čtvrtletí automaticky snížen nebude) a
žádost bude nadále posuzována v souladu s obecnými podmínkami (viz čl. 2.8. VRP).
3.

KONTROLY A SMLUVNÍ POKUTY
Kontroly

3.1.

Žadatel je povinen strpět kontroly plnění jeho povinností dle refundační smlouvy a to přímo
Eltmou nebo prostřednictvím auditora či jiné pověřené osoby. Žadatel je povinen poskytnout
Eltmě 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 refundační žádosti a v případě žadatelů dle odstavce 2.9. také
údajů uvedených v příslušné zprávě. Eltma je povinna 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 Eltmě účelně vynaložené náklady
na kontrolu v případě, že kontrola prokázala nesplnění podmínek pro refundaci.
Smluvní pokuta

3.2.

Eltma je oprávněna požadovat na žadateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč
v každém případě porušení povinnosti žadatele poskytnout Eltmě 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.

3.3.

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

4.

SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST, TRVÁNÍ VEŘEJNÉ NABÍDKY

4.1.

Případné spory z refundační smlouvy bude řešit výlučně soud příslušný dle aktuálního místa
sídla Eltmy.

4.2.

Tyto VRP a veřejná nabídka jsou platné ode dnešního dne a vztahují se na všechny refundační
žádosti, které Eltma obdrží ode dnešního dne. Eltma může tuto veřejnou nabídku kdykoliv
zcela odvolat a VRP změnit.
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