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Všeobecné podmínky účasti
v kolektivním systému Eltma
1.

ÚČAST V KOLEKTIVNÍM SYSTÉMU

1.1.

ELT Management Company Czech Republic s.r.o. („Eltma“) je provozovatelem neziskového
kolektivního systému pro zpětný odběr pneumatik. Účastník je tzv. povinnou osobou, která
má z titulu uvádění pneumatik na trh v České republice povinnosti zajistit zpětný odběr,
zpracování a využití pneumatik, informování konečného uživatele a zpracování roční zprávy
o plnění povinnosti zpětného odběru („povinnosti zpětného odběru“).

1.2.

Eltma plní povinnosti zpětného odběru pro účastníky kolektivního systému. Eltma a Účastník
uzavřeli tzv. smlouvu o společném plnění povinností zpětného odběru („Účastnická
smlouva“), kterou se Účastník stává účastníkem kolektivního systému. Podmínky účasti jsou
stanoveny Účastnickou smlouvou, kterou tvoří tyto Všeobecné podmínky účasti v kolektivním
systému Eltma („VPÚ“).

2.

EVIDENCE A PŘÍSPĚVEK

2.1.

Účastník má povinnost vést průběžnou evidenci o uvádění pneumatik na trh. Tuto evidenci
vede v rámci informačního systému kolektivního systému Eltma („IS“), který je standardní
komunikační platformou subjektů zapojených do provozu kolektivního systému Eltma.
Čtvrtletní hlášení

2.2.

Evidenci o uvádění pneumatik na trh poskytuje Účastník vyplněním čtvrtletního hlášení v IS.
Do 10. dne měsíce následujícího po ukončení každého čtvrtletí má Účastník takto povinnost
vyplnit v IS evidenci o množství pneumatik uvedených na trh a reálný odhad množství
pneumatik, jež uvede na trh v aktuálním čtvrtletí. Po uplynutí této lhůty Účastník nemůže tuto
evidenci sám v IS měnit a má povinnost Eltmu požádat o zpřístupnění této evidence a tuto
evidenci vyplnit, a to do 13. dne měsíce následujícího po skončení každého čtvrtletí. Po
marném uplynutí této lhůty platí, že čtvrtletní hlášení nebylo vyplněno řádně a včas. Účastník
má povinnost vyplnit čtvrtletní hlášení i při nulovém množství pneumatik uvedených na trh
(odhadu uvedení na trh).

2.3.

Účastník vede průběžnou evidenci i o dalších skutečnostech v rozsahu uvedeném v IS
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a za účelem řádného provozu kolektivního
systému (například značku pneumatik uváděných na trh). Účastník má povinnost průběžně
aktualizovat tuto evidenci, nejpozději do 30 dnů od změny evidovaných skutečností.
Recyklační příspěvek

2.4.

Účastník má povinnost hradit Eltmě příspěvek na zajištění plnění povinností zpětného odběru.
Výše příspěvku se stanoví jako násobek kilogramů pneumatik uvedených Účastníkem na trh
a sazby příspěvku, která činí 3,73 Kč (bez DPH).

2.5.

Na základě čtvrtletního odhadu množství pneumatik, jež Účastník uvede na trh, uhradí
Účastník zálohu na příslušnou výši příspěvku, a to bez dalšího, do 15 dní ode dne následujícího
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po skončení lhůty pro podání čtvrtletního hlášení. Na základě evidence o množství pneumatik
skutečně v daném čtvrtletí uvedených na trh Účastník uhradí na základě příslušného
daňového dokladu doplatek příspěvku nebo vznikne Účastníkovi nárok na vrácení přeplatku
příspěvku. Přeplatek je započítán oproti příspěvku za následující čtvrtletí (stanovenému na
základě vyúčtovací faktury), nebo (v případě, že o to Účastník požádá) je Účastníkovi vrácen.
V případě, že nedojde k započtení přeplatku oproti příspěvku za následující čtvrtletí nebo jeho
vrácení, bude Účastníkovi přeplatek započten oproti příspěvkům za další následující čtvrtletí
(pokaždé na základě vyúčtovací faktury). Pokud nedojde k započtení nebo vrácení přeplatku
(na základě žádosti) do konce daného kalendářního roku, bude Účastníkovi přeplatek na konci
kalendářního roku vrácen (bez žádosti).
2.6.

Uhrazením příspěvku se má za to, že Účastník zajistil pokrytí veškerých finančních rizik
spojených s plněním jeho povinností zpětného odběru. Účastník se vzdává případného práva
na vrácení recyklačních příspěvků v případě, že evidované údaje o množství pneumatik
uvedených na trh se ukáži jako nesprávné. Toto vzdání se práva nemá vliv na právo Eltmy
upravit evidenci pneumatik uvedených na trh.
Vystavování daňových dokladů

2.7.

Daňové doklady na zálohy Eltma vystavuje do 15. dne po obdržení zálohy (zálohová faktura),
ostatní daňové doklady (na doplatek či přeplatek a obsahující rekapitulaci zálohy
a uskutečněného plnění) Eltma vystavuje do 15. dne následujícího po datu uskutečnění
zdanitelného plnění (vyúčtovací faktura). Faktury budou vystavovány se splatností 30 dní od
data vystavení. Vystavená faktura musí být doručena nejpozději do sedmi dnů od jejího
vystavení, obvykle zpřístupněním v IS. Účastník souhlasí s vystavováním faktur elektronickou
formou. Z pohledu DPH představuje plnění dle Účastnické smlouvy dílčí plnění, které
se považuje za uskutečněné posledním dnem kalendářního čtvrtletí.

2.8.

Refundace příspěvku
Účastník má právo požádat prostřednictvím IS, nebo jiným způsobem ve formátu stanoveném
Eltmou, o refundaci recyklačních příspěvků. Recyklační příspěvek bude Účastníkovi
refundován v případě, že pneumatiky uvedené Účastníkem na trh, za které byly Eltmě
uhrazeny recyklační příspěvky, se na území České republiky nestaly odpadem tím, že byly
vyvezeny mimo území České republiky nebo byly vráceny (zejména v rámci reklamace)
a Účastník splní případně další podmínky na refundaci recyklačního příspěvku v souladu
se Všeobecnými refundačními podmínkami kolektivního systému Eltma.

3.

SPRÁVA KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU A KONTROLA
Právní předpisy

3.1.

Obě strany se zavazují při účasti a správě kolektivního systému důsledně postupovat v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména předpisy na ochranu životního
prostředí (zejména o nakládání s odpady) a na ochranu hospodářské soutěže. Obě strany
si uvědomují případný zásadní a systémový dopad případného porušení relevantních právních
předpisů na provoz kolektivního systému Eltma a právní postavení a dobré jméno všech
zúčastněných osob.
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Základní zásady Eltmy
3.2.

Obě strany se zavazují respektovat Základní zásady Eltmy zakotvené ve společenské smlouvě
Eltmy a aktivně přispívat k jejich naplňování. Obě strany se tak v rámci výkonu svých práv
a povinností při provozu kolektivního systému zavazují naplňovat zásady zákonnosti,
transparentnosti a nediskriminace, důvěryhodnosti, ochrany lidského zdraví a životního
prostředí, efektivnosti a udržitelnosti, neziskovosti, ochrany důvěrných soutěžních informací
a ochrany hospodářské soutěže, jak jsou blíže vymezeny v Základních zásadách Eltmy
a souvisejících obecně závazných právních předpisech.
Kontrola

3.3.

Eltma má právo provádět u Účastníka přímo svými pracovníky nebo prostřednictvím jiné,
pověřené osoby, typicky auditora, kontroly plnění povinností vyplývajících z VPÚ,
a to zejména evidenčních povinností týkajících se množství pneumatik uváděných na trh.
Eltma zajišťuje systémovou a konkrétní ochranu důvěrných soutěžních informací, s nimiž
se při kontrolách Eltma, nebo jiná, pověřená osoba, typicky auditor, seznámí.

3.4.

Účastník je povinen zajistit při provádění kontrolních postupů součinnost svých odpovědných
pracovníků s Eltmou či s osobami pověřenými Eltmou k provádění kontrol, zejména
předložením příslušných účetních a dalších evidenčních dokladů, umožněním vstupu do svých
prostor a zajištěním přístupu do souvisejících databází a systémů.

3.5.

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

3.6.

Eltma spravuje kolektivní systém ve spolupráci s jeho účastníky, a za tímto účelem jim
zajišťuje možnost výkonu následujících účastnických práv v rozsahu dovoleném všeobecně
závaznými právními předpisy:
(i) Právo být pravidelně a včas informován o materiálních aspektech fungování Eltmy
a kolektivního systému.
(ii) Právo na přístup k informacím a dokumentům týkajícím se fungování Eltmy a kolektivního
systému.
(iii) Právo vyjadřovat se k fungování Eltmy a kolektivního systému a navrhovat změny.
(iv) Právo iniciovat kontrolu plnění smluvních povinností jiného účastníka kolektivního
systému.
Podmínky výkonu práv účastníků kolektivního systému

3.7.

Účastníci nemají přístup k důvěrným soutěžním informacím, s nimiž Eltma nakládá. Svá práva
musí účastníci kolektivního systému vykonávat tak, aby nedošlo k ohrožení řádného
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a plynulého fungování Eltmy a kolektivního systému či k jeho nepřiměřenému zatížení.
V případě pochybností rozhoduje po konzultaci s dozorčí radou jednatel Eltmy o přípustnosti
způsobu výkonu práv účastníků s ohledem na potřebu vyvážené ochrany práv účastníků
a Eltmy a jejího kolektivního systému a v souladu se Základními zásadami Eltmy.
Iniciace kontroly účastníků
3.8.

Účastník může iniciovat kontrolu plnění smluvních povinností jiného účastníka kolektivního
systému, trvá-li účast iniciátora kontroly v kolektivním systému Eltmy déle než 12 měsíců.
Iniciátor kontroly je povinen Eltmě uhradit zálohu nákladů na kontrolu ve výši 25 000 Kč.
V případě, že kontrola neodhalí žádné materiální pochybení účastníka v plnění smluvních
povinností, uhradí iniciátor kontroly Eltmě náklady na kontrolu v plné výši.

4.

DALŠÍ PODMÍNKY ÚČASTI
Komunikace

4.1.

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

4.2.

Účastník se zavazuje archivovat svou účetní evidenci a další dokumenty sloužící jako podklad
pro plnění svých evidenčních povinností nejméně po dobu sedmi let od jejich vzniku. Po tuto
dobu umožní Eltmě v rámci kontrolních postupů k těmto dokumentům přístup, pořizování
kopií i předávání na přechodné období, a to vždy do dvou pracovních dnů od obdržení žádosti
Eltmy.
Mlčenlivost

4.3.

Informace poskytnuté v rámci plnění Účastnické smlouvy představují obchodní tajemství
a obě strany se zavazují o nich zachovávat mlčenlivost. Eltma vykonává systémovou
a konkrétní ochranu důvěrných soutěžních informací, s nimiž při provozu kolektivního
systému nakládá.

4.4.

Výše uvedené nemá vliv na nakládání s těmito informacemi při zajišťování účelu Účastnické
smlouvy a 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
zveřejňovat aktuální seznam účastníků a značek pneumatik, které uvádějí na trh. Výše
uvedené nemá vliv na právo Účastníka informovat o své účasti v kolektivním systému Eltma.
Publicita

4.5.

Účastník je oprávněn reprodukovat na svých informačních materiálech známku potvrzující
jeho účast v kolektivním systému.
Smluvní pokuty

4.6.

Eltma uplatňuje smluvní pokutu v případě každého případu porušení příslušných povinností
Účastníkem:
4.6.1.

10 000 Kč v případě porušení povinnosti řádně a včas vyplnit čtvrtletní hlášení.
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4.6.2.

10 000 Kč v případě porušení povinnosti vést řádně evidenci o uvádění pneumatik
na trh, pokud Eltma odhalí nesrovnalosti v evidenci pneumatik uvedených na trh
v množství odpovídajícím nezaplacenému recyklačnímu příspěvku v celkové výši
do 1 000 Kč.

4.6.3.

50 000 Kč v případě porušení povinnosti vést řádně evidenci o uvádění pneumatik
na trh, pokud Eltma odhalí nesrovnalosti v evidenci pneumatik uvedených na trh
v množství odpovídajícím nezaplacenému recyklačnímu příspěvku v celkové výši
1 000 až 10 000 Kč nebo pokud Eltma odhalí snížení evidence pneumatik uvedených
na trh v menším množství, ale napříč předchozím kontrolním zjištěním opakovaně
(nejméně po druhé) v období bezprostředně ukončených 24 měsíců.

4.6.4.

100 000 Kč v případě porušení povinnosti vést řádně evidenci o uvádění pneumatik
na trh, pokud Eltma odhalí nesrovnalosti v evidenci pneumatik uvedených na trh
v množství odpovídajícím nezaplacenému recyklačnímu příspěvku v celkové výši nad
10 000 Kč, nebo pokud Eltma odhalí snížení evidence pneumatik uvedených na trh
v menším množství, ale napříč předchozím kontrolním zjištěním po třetí v období
bezprostředně ukončených 24 měsíců.

4.6.5.

10 000 Kč v případě porušení povinnosti poskytovat součinnost při kontrole
prováděné Eltmou.

4.6.6.

Ve výši násobku aktuální sazby příspěvku a kilogramů odpadních pneumatik, vůči
kterým Účastník porušil povinnost ve stanovené lhůtě doložit písemné potvrzení
o množství odpadních pneumatik, pro které zajistil zpracování.

4.7.

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.

5.

ZPŮSOB SJEDNÁNÍ, TRVÁNÍ A ZMĚNY SMLOUVY, SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST
Účastnická smlouva

5.1.

Účastnická smlouva je uzavřena v písemné podobě nebo elektronicky prostřednictvím IS
v souladu s příslušným autentizačním postupem. Účastnická smlouva je uzavřena a nabývá
účinnosti oboustranným přistoupením k těmto VPÚ a zároveň oboustranným potvrzením
vstupní evidence účastníka. Eltma poskytne Účastníkovi na jeho žádost potvrzení o trvání
Účastnické smlouvy.
Vstupní evidence

5.2.

Součástí vstupní evidence je evidence o množství pneumatik Účastníkem uvedených na trh
za všechna ukončená čtvrtletí aktuálního kalendářního roku, informace o způsobu plnění
si jeho povinností zpětného odběru a odhad pneumatik k uvedení na trh během aktuálního
čtvrtletí. Dohodnou-li se smluvní strany, je tato evidence načtena do IS jako součást evidence
kolektivního systému a v poměru, v jakém Účastník dosud nesplnil svou povinnost zajistit
aktuální zákonnou minimální úroveň zpětného odběru pneumatik a související zpracování
a v kterém se Eltma zavazuje tyto povinnosti splnit, má Účastník povinnost Eltmě uhradit

5/7

www.eltma.cz

odpovídající recyklační příspěvek. Po uhrazení tohoto příspěvku se má za to, že byl Účastník
účastníkem kolektivního systému od začátku daného kalendářního roku.
5.3.

V případě Účastníka, který v aktuálním kalendářním roce plnil své povinnosti zpětného
odběru v individuálním systému, je součástí vstupní evidence také písemné potvrzení
o množství odpadních pneumatik, pro které zajistil zpracování, vystaveno koncovým
zpracovatelem, tj. provozovatelem zařízení k využití odpadních pneumatik, ve kterém došlo
k poslednímu nakládání s pneumatikami. Pokud ke dni doložení vstupní evidence ještě
nedošlo ke konečnému zpracování těchto odpadních pneumatik, je tento Účastník povinen
doložit předmětné potvrzení bezodkladně po tom, co ke konečnému zpracování dojde. Tento
účastník se ve vstupní evidenci zavazuje, že zajistí zpracování těchto odpadních pneumatik
ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy.

5.4.

S ohledem na svůj závazek řádného plnění povinností zpětného odběru může Eltma
odmítnout takovéto načtení do IS vstupní evidence Účastníka za období předchozích čtvrtletí
a tento má povinnost zajistit si individuálně řádné splnění souvisejících povinností zpětného
odběru, včetně podání roční správy o plnění povinností zpětného odběru Ministerstvu
životního prostředí za toto množství pneumatik uvedených na trh.
Trvání účastnické smlouvy

5.5.

Účastnická smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

5.6.

Účastník má právo Účastnickou smlouvu zrušit ke konci kalendářního roku výpovědí, kterou
je povinen doručit Eltmě nejpozději do 30. září kalendářního roku, ve kterém má být smluvní
vztah ukončen.

5.7.

Smluvní strany mají právo od Účastnické smlouvy odstoupit při naplnění podmínek
stanovených ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku. Za podstatné porušení
povinností bude považované zejména porušení povinností krytých smluvní pokutou. Plnění
přijatá mezi smluvními strany před odstoupením se nevracejí.

5.8.

Ukončení smlouvy nemá vliv zejména na trvání archivační povinnosti Účastníka, jeho
povinnosti zpřístupnit archivované dokumenty Eltmě, povinnost zajistit součinnost
při provádění kontrol plnění této smlouvy za období trvání jeho účasti v kolektivním systému
a na trvání práva Eltmy nadále vynucovat plnění těchto povinností smluvní pokutou.
Metodiky, změny VPÚ

5.9.

Eltma si vyhrazuje právo průběžně vydávat a aktualizovat metodické dokumenty usměrňující
v dalších aspektech provoz kolektivního systému, zejména z hlediska evidenční činnosti
účastníků. Účastník se zavazuje těmito metodikami plně řídit ode dne jejich zpřístupnění v IS.

5.10.

Eltma si vyhrazuje právo VPÚ jednostranně měnit. Eltma se zavazuje takto VPÚ 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 VPÚ nabývá
účinnosti zpravidla k prvnímu dni kalendářního měsíce a musí být Účastníkovi zpřístupněno
v rámci IS alespoň jeden měsíc před nabytím jeho účinnosti. Účastník má právo v průběhu
tohoto měsíce oznámit, že se změnou VPÚ nesouhlasí; takové oznámení se považuje
za výpověď Účastnické smlouvy účinnou ke dni předcházejícímu účinnosti nových VPÚ.
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Soudní příslušnost
5.11.

Účastnická smlouva, 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

5.12.

Práva a povinnosti stran výslovně neupravené VPÚ 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 VPÚ se budou strany řídit zejména těmito a dalšími souvisejícími obecně
závaznými právními předpisy.

5.13.

Smluvní strany berou na vědomí, že v důsledku častých změn legislativy nemusí některá
ustanovení VPÚ v budoucnu odpovídat aktuální právní úpravě a že bude například průběžně
aktualizován rozsah evidence vedené skrz IS za účelem plnění evidenčních povinností
účastníků. Nebude-li se jednat o změnu natolik závažnou, že by vyžadovala změnu VPÚ, anebo
nebude-li změna VPÚ možná v dostatečném předstihu, zavazují se smluvní strany postupovat
v souladu s platnou právní úpravou i přesto, že by uvedený postup nebyl ve VPÚ přímo
předvídaný.
VPÚ 1.5, 1. ledna 2021
ELT Management Company
Czech Republic s.r.o.
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