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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY  

o poskytování služeb kolektivního systému REsolar s.r.o. pro výrobce  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1 Kolektivní systém.  Společnost REsolar s.r.o., IČO: 017 48 131, se sídlem Drtinova 

557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 211097 (dále jen "Společnost") je společnost založená 

jinými právnickými osobami – výrobci solárních panelů, provozovateli solárních elektráren, 

resp. osobami sdružujícími výrobce solárních panelů a provozovatele solárních elektráren s 

cílem provozovat a řídit kolektivní systém zajišťující výrobcům podle ust. § 37g písm. e) 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a provozovatelům solární elektrárny podle ust. § 37g 

písm. n) Zákona společné plnění jejich povinností stanovených v osmém dílu Hlavy II 

Zákona pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a 

elektroodpadu. Výrobcem solárních panelů je právnická či fyzická osoba, která vyrábí a 

prodává vlastní solární panely, resp. prodává pod vlastní značkou solární panely vyrobené 

jinými dodavateli nebo dováží do České republiky solární panely, resp. solární panely uvádí 

v České republice na trh (dále jen "Výrobce").  

1.2 Předmět, obsah. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti Výrobce 

a Společnosti v souvislosti s financováním nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů 

ve smyslu ust. § 37p Zákona, jakož i další související právní vztahy (dále jen "Podmínky").   

2. PLATNOST PODMÍNEK  

2.1 Součást smlouvy. Podmínky jsou považovány za nedílnou součást smlouvy o zajištění 

splnění povinností výrobce (dále jen "Smlouva").  

2.2 Závaznost. Uzavřením Smlouvy Výrobce závazně souhlasí se všemi právy a 

povinnostmi obsaženými v těchto Podmínkách a z Podmínek vyplývajících.   

2.3 Přednost Smlouvy. V případě, že se Smlouva svým obsahem odchyluje od obsahu 

těchto Podmínek, mají ujednání Smlouvy přednost před odchylnými ujednáními Podmínek.  

2.4 Rozhodné právo. Vzájemné vztahy neupravené Smlouvou nebo těmito Podmínkami se 

řídí ustanoveními právního řádu České republiky, zejména ustanoveními Zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2.5 Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s 

nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Smlouvou, budou s konečnou platností rozhodnuty 

v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.  

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY  

3.1 Uzavření Smlouvy. Návrhem Smlouvy je písemný návrh vzorové smlouvy o zajištění 

splnění povinností Výrobce vypracovaný Společností předložený Společností. K uzavření 

Smlouvy dojde písemnou akceptací návrhu Smlouvy Výrobcem.  
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4. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI  

4.1 Základní povinnosti Společnosti. Společnost se zavazuje pro Výrobce zajistit splnění 

povinností Výrobce vyplývající ze Zákona, zejména pak z ust. § 37p Zákona a z 

podzákonných právních předpisů vydaných orgány státní správy k provedení Zákona, a to 

zejména:  

a) financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze 

solárních panelů;  

b) zpětný odběr a oddělený sběr solárních panelů;  

c) přepravu solárních panelů z míst zpětného odběru a odděleného sběru do 

místa zpracování;  

d) zpracování a využití solárních panelů;  

e) splnění minimálních limitů pro využití elektroodpadu ze solárních panelů dle 

ust. § 37m odst. 3 Zákona;  

f) vedení předepsané dokumentace o zpracování, využití a odstranění 

elektroodpadu ze solárních panelů ve smyslu Zákona, včetně zpracování 

roční zprávy o plnění povinností dle ust. § 37h odst. 2 Zákona;  

g) zápis Výrobce do seznamu výrobců elektrozařízení dálkovým přístupem dle 

ust. § 37i Zákona vedeného Ministerstvem životního prostředí České 

republiky, a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy, dále 

provádět dálkovým přístupem změny údajů dle odst. 3 písm. c) až i) do 30 

dnů od jejich uskutečnění.  

h) vydání osvědčení prokazující, že Výrobce je zapojen do kolektivního systému 

provozovaného a řízeného Společností;  

i) vydání osvědčení prokazujícího, že Výrobce uhradil za solární panely 

Příspěvek (dále jen "Recyklační certifikát"), a to ve lhůtě 30 kalendářních dnů 

od dne připsání Příspěvku na účet Společnosti; formu Recyklačního certifikátu 

určí Společnost.  

4.2 Související povinnosti Společnosti. Společnost se zavazuje postupovat při 

plnění svých povinností dle Smlouvy s odbornou péčí, v souladu se zájmy 

Výrobce. Společnost se zavazuje informovat Výrobce o všech okolnostech, 

které při plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy zjistí a které by 

mohly mít vliv na plnění povinností Výrobce vyplývajících ze Zákona či z 

podzákonných předpisů vydaných k provedení Zákona. Zároveň se 

Společnost zavazuje zajistit veškerá oprávnění a licence nezbytná pro 

provozování kolektivního systému dle Zákona.     

4.3 Subdodavatelé. Společnost je oprávněna pověřit splněním svých povinností 

vyplývajících ze Smlouvy třetí osobu – subdodavatele. Při plnění povinností 
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prostřednictvím subdodavatele odpovídá Společnost, jako by povinnost plnila 

sama.   

4.4 Vývoz panelů do zahraničí. V případě, že solární panely, za něž Výrobce 

uhradil Společnosti dle Zákona a Smlouvy Příspěvek, byly následně vyvezeny 

z České republiky do zahraničí, je Společnost oprávněna na základě 

souhlasu Výrobce dle čl. 5.6 Podmínek uhradit zaplacený Příspěvek nebo 

jeho poměrnou část třetí osobě, která tyto panely prokazatelně vyvezla. 

Společnost nese odpovědnost za oprávněnost a správnost výše Příspěvku 

hrazené třetí osobě.  

4.5 Hospodaření Společnosti. Nad rámec povinností týkajících se hospodaření a 

vedení účetnictví vyplývajících pro Společnost z obecně závazných právních 

předpisů se Společnost zavazuje zajistit přezkoumání její řádné, mimořádné 

či konsolidované účetní závěrky nezávislých auditorem.   

4.6 Poradenství. Společnost se dále zavazuje poskytovat Výrobci poradenství 

týkající se nakládání s elektroodpady ze solárních elektráren, zejména v 

návaznosti na změnu příslušné legislativy.  

4.7 Zásada rovného zacházení. Společnost se zavazuje všem Výrobcům 

poskytovat rovné podmínky.  

5. PRÁVA A POVINNOSTI VÝROBCE  

5.1 Platební povinnost. Výrobce je povinen za zajištění plnění povinností vyplývajících ze 

Zákona, zejména pak z ust. § 37p Zákona a z podzákonných právních předpisů vydaných 

orgány státní správy k provedení Zákona hradit Společnosti Příspěvek ve smyslu čl. 6 

Podmínek.  

5.2 Informační povinnost. Výrobce je povinen vést evidenci mající vazbu na jeho účetnictví a 

poskytovat Společnosti čtvrtletně pravdivé, správné a úplné informace týkající se množství v 

ks, hmotnosti v kg a druhu solárních panelů, které Výrobce vyrobil na území České 

republiky, uvedl na trh v České republice, dovezl do České republiky a vyvezl mimo území 

České republiky, a to za účelem stanovení výše Příspěvku a za účelem plnění povinností dle 

Zákona. Rozsah a formu informační povinnosti stanoví Společnost v souladu se Zákonem. 

Výrobce je povinen splnit informační povinnost nejpozději do posledního dne kalendářního 

měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které se informační povinnost plní. 

Výrobce nese odpovědnost za pravdivost, správnost a úplnost informací poskytnutých 

Společnosti. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že informační povinnost se týká rovněž 

solárních panelů, které Výrobce vyvezl mimo území České republiky, tj. solárních panelů, 

které byly propuštěny do režimu vývozu nebo dodání z České republiky přes hranice do 

jiného členského státu Evropské unie ve smyslu celních předpisů.  

Pokud Výrobce vyrobil, uvedl na trh, dovezl či vyvezl solární panely v období od 1. ledna 

2013 do okamžiku účinnosti Smlouvy, je povinen splnit informační povinnost za toto období 

ve formě mimořádného hlášení, které zašle Společnosti nejpozději do 30 dnů od uzavření 

smlouvy.   
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Zjistí-li Výrobce, že Výrobcem sdělené informace týkající se solárních panelů jsou neúplné, 

nesprávné či nepravdivé, je Výrobce povinen obratem, nejpozději do 5 pracovních dnů od 

zjištění této skutečnosti Výrobcem informace opravit či doplnit, a to formou opravného 

hlášení. Ustanovení odst. 9.1 Podmínek se pro případ, že na základě opravného hlášení 

vznikla Výrobci povinnost hradit Příspěvek ve vyšší částce, použije obdobně. Opravné 

hlášení, na základě něhož by měla vzniknout povinnost hradit Příspěvek v nižší částce než 

na základě původně sdělených informací, je možné s ohledem předmět Smlouvy podat 

pouze do 6 měsíců od skončení kalendářního čtvrtletí, jehož se informační povinnost týká.  

Výrobce je dále povinen poskytnout Společnosti jedenkrát ročně, nejpozději do 31. ledna 

běžného kalendářního roku tzv. Informace výrobce elektrozařízení pro zpracovatele 

elektroodpadů, obsahující zejména informace týkající se typu panelu, materiálového složení 

s ohledem na obsah nebezpečných látek, způsobu demontáže solárních panelů, možností 

opětovného využití solárních panelů. Vzor tohoto dokumentu je uveden v Příloze č. 2 

Podmínek.  

Výrobce je rovněž povinen poskytnout Společnosti údaje v rozsahu vyžadovaném Zákonem 

pro zápis Výrobce do seznamu výrobců elektrozařízení dle ust. § 37i Zákona – viz Příloha č. 

1 Podmínek a informovat jej o změně těchto údajů zapisovaných do seznamu výrobců za 

účelem splnění povinností dle Smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne 

účinnosti Smlouvy, resp. do 7 kalendářních dnů ode, kdy došlo ke změně údaje 

zapisovaného do seznamu.   

Výrobce je rovněž povinen informovat Společnost o zahájení kontroly plnění povinností dle 

Zákona ze strany orgánů státní správy.  

5.3 Povinnost součinnosti. Výrobce se zavazuje poskytnout Společnosti veškerou v úvahu 

přicházející součinnost v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy ze strany Společnosti, 

zejména poskytnout Zákonem požadované dokumenty a podklady pro zápis Výrobce do 

seznamu výrobců elektrozařízení dle ust. § 37i Zákona a pro ohlášení případných změn 

údajů zapisovaných do seznamu.  

5.4 Povinnost strpět kontrolu. Výrobce je dále povinen strpět kontrolu plnění informační 

povinnosti ze strany Společnosti, zejména zda Výrobcem sdělované informace v hlášení 

jsou pravdivé, správné a úplné. Společnost je oprávněna provádět kontrolu prostřednictvím 

svých zaměstnanců či pověřit provedením kontroly třetí osobu (dále jen "Kontrolor"). 

Povinnosti stanovené v čl. 10 Podmínek se použijí obdobně i na Kontrolora. Při provádění 

kontroly plnění informačních povinností je Společnost či Kontrolor povinna chránit práva a 

oprávněné zájmy Výrobce.   

5.5 Povinnost zapojit se do informačního systému. Výrobce je povinen podílet se na 

informování obchodních partnerů a konečných uživatelů solárních panelů o svém zapojení 

do kolektivního systému, způsobech likvidace panelů po ukončení doby jejich životnosti a 

negativním vlivu nebezpečných látek obsažených v panelech na zdraví a životní prostředí.  

5.6 Souhlas s úhradou Příspěvku při vývozu do zahraničí. Výrobce souhlasí, aby v případě, 

že solární panely, za něž Výrobce uhradil Společnosti dle Zákona a Smlouvy Příspěvek, 

budou následně vyvezeny z České republiky do zahraničí, Společnost uhradila zaplacený 

Příspěvek nebo jeho poměrnou část třetí osobě, která solární panely prokazatelně vyvezla. 
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Výrobce je oprávněn souhlas kdykoliv po dobu trvání smluvního vztahu jednostranně 

odvolat.  

Písemné odvolání souhlasu nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení Společnosti.  

5.7 Označování elektrozařízení. Výrobce je povinen zajistit označování elektrozařízení v 

souladu se zvoleným způsobem dle vzoru uvedeného v Příloze č. 3 Podmínek.   

5.8 Recyklační certifikát. Výrobce je povinen předat při prodeji solárních panelů Recyklační 

certifikát na konkrétní množství solárních panelů v rámci obchodního řetězce svému 

odběrateli, který umožní koncovému uživateli oddělený sběr solárních panelů po ukončení 

jejich životnosti. Výrobce dále prostřednictvím obchodních partnerů zajistí, aby se koncový 

uživatel nejpozději do šedesáti dnů od nákupu solárních panelů registroval u Společnosti a 

specifikoval umístění solárních panelů.  

6. PŘÍSPĚVEK A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

6.1 Příspěvek. Výše příspěvku za zajištění plnění povinností Výrobce vyplývajících ze 

Zákona, zejména pak z ust. § 37p Zákona a z podzákonných právních předpisů vydaných 

orgány státní správy k provedení Zákona (dále jen "Příspěvek") je stanovena Společností v 

souladu se Zákonem a s podzákonnými právními předpisy vydanými orgány státní správy k 

provedení Zákona. Příspěvek je upraven v sazebníku, který tvoří Přílohu č. 4 těchto 

Podmínek (dále jen "Sazebník"). Společnost si vyhrazuje právo měnit Sazebník v závislosti 

na legislativních změnách Zákona a podzákonných předpisů vydaných orgány státní správy 

k provedení Zákona.  

6.2 Stanovení výše Příspěvku. Společnost na základě Sazebníku a na základě informací 

poskytnutých Výrobcem prostřednictvím řádného, mimořádného či opravného hlášení o 

množství, hmotnosti a druhu solárních panelů uvedeným  

Výrobcem na trh za příslušné kalendářní čtvrtletí stanoví Výrobci výši Příspěvku za 

kalendářní čtvrtletí tak, aby bylo zajištěno financování předání ke zpracování, využití a 

odstranění elektroodpadu ze solárních panelů. Výrobce nehradí Příspěvek za solární panely, 

které Výrobce vyvezl mimo území České republiky.  

6.3 Platební podmínky. Příspěvek za kalendářní čtvrtletí hradí Výrobce zálohově 

bezhotovostním převodem na účet Společnosti na základě řádného hlášení Výrobce za 

předchozí kalendářní čtvrtletí. Záloha na další čtvrtletí bude stanovena ve stejné výši jako 

plnění za předcházející čtvrtletí se zohledněním případných přeplatků převedených z 

minulých období. Společnost vystaví nejpozději do 10 dnů po obdržení řádného hlášení od 

Výrobce zálohovou fakturu. Splatnost zálohové faktury je 30 dnů. Výše první zálohy na 

Příspěvek bude stanovena na základě množství solárních panelů uvedených Výrobcem na 

trh v České republice za kalendářní čtvrtletí předcházející okamžiku účinnosti Smlouvy. 

Společnost vyúčtuje Výrobcem uhrazenou zálohu za příslušné kalendářní čtvrtletí do 10 dnů 

po obdržení řádného hlášení Výrobce za dané kalendářní čtvrtletí. Případný přeplatek po 

provedeném vyúčtování zohlední Společnost v předpisu záloh na další kalendářní čtvrtletí. 

Společnost je oprávněna přeplatek na Příspěvku jednostranně započíst proti jakýmkoliv 

svým splatným pohledávkám vůči Výrobci.   
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Společnost je oprávněna dle vlastního uvážení, např. z důvodu výše Výrobcem hrazeného 

Příspěvku upustit od zálohových plateb. V takém případě je Příspěvek splatný na základě 

faktury vystavené Společností nejpozději do 10 dnů po obdržení řádného hlášení od 

Výrobce za příslušné kalendářní čtvrtletí. Splatnost faktury je 30 dnů.  

Společnost je povinna do 30 dnů po obdržení mimořádného či opravného hlášení od 

Výrobce stanovit novou výši Příspěvku a vystavit příslušný daňový doklad, tj. dodatečnou 

fakturu nebo daňový dobropis.  

6.4 Daně a poplatky. Příspěvek nezahrnuje daň z přidané hodnoty, spotřební daně ani jiné 

obdobné daně a poplatky. Bude-li Společnost povinna takové daně či poplatky hradit, budou 

tyto účtovány nad rámec Příspěvku.  

7. UKONČENÍ SMLOUVY  

7.1 Odstoupení od Smlouvy ze strany Společnosti. Společnost je oprávněna odstoupit od 

Smlouvy:  

a) je-li Výrobce v prodlení s úhradou dílčí platby Příspěvku po dobu delší než 21 

kalendářních dnů a porušení Smlouvy neodstraní ani v dodatečné lhůtě 

poskytnuté mu písemně Společností; dodatečná lhůta ke splnění povinnosti 

musí být alespoň 5 pracovních dnů;  

b) je-li Výrobce v prodlení se splnění informační povinnosti či součinnosti, které 

jsou nezbytné ke splnění předmětu Smlouvy po dobu delší než 1 kalendářní 

měsíc a porušení Smlouvy neodstraní ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu 

písemně Společností; dodatečná lhůta ke splnění povinnosti musí být alespoň 

5 pracovních dnů.  

7.2 Forma a účinky odstoupení od Smlouvy. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí 

být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo oznámení o 

odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením Smlouva zaniká, nestanoví-li 

Občanský zákoník u některých nároků či ujednání výslovně jinak.   

8. KONTROLA  

8.1 Postup při provádění kontroly. Společnost či Kontrolor jsou oprávněni při provádění 

kontroly vstupovat do všech prostor Výrobce, v nichž provozuje Výrobce svou 

podnikatelskou činnost, zejména do provozoven a výrobních prostor, nahlížet do účetních 

dokladů a dalších listin, z nichž lze prověřit správnost, úplnost a pravdivost informací 

vztahujících se k množství, druhu, výkonu a hmotnosti solárních panelů.  

Společnost či Kontrolor jsou v případě prodění kontroly povinni šetřit práva a oprávněné 

zájmy Výrobce. Zaměstnanec či jiná pověřená osoba Výrobce je oprávněna být přítomna 

provádění kontroly.  
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9. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  

9.1 Smluvní pokuta za prodlení s úhradou Příspěvku. V případě prodlení Výrobce s úhradou 

dílčích plateb Příspěvku, je povinen zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 

dlužné částky za každý i započatý den prodlení.   

9.2 Smluvní pokuta v souvislosti s informační povinností. V případě prodlení s plněním 

informační povinnosti či porušení povinnosti Výrobce poskytnout pravdivé, správné a úplné 

informace týkající se solárních panelů, je Výrobce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 

000,- Kč za každé jednotlivé prodlení či porušení informační povinnosti.   

9.3 Smluvní pokuta v souvislosti s povinností součinnosti a povinností strpět kontrolu. V 

případě porušení povinnosti Výrobce poskytnout Společnosti součinnost či povinnosti 

Výrobce strpět kontrolu, je Výrobce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za 

každé jednotlivé porušení povinnosti součinnosti a povinnosti strpět kontrolu.  9.4 Smluvní 

pokuta v souvislosti s povinností mlčenlivosti a důvěrnosti informací. V případě porušení 

povinnosti mlčenlivosti a důvěrnosti informací některou ze smluvních stran, je smluvní 

strana, která porušila povinnost, povinna zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé 

jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti a důvěrnosti informací.  

9.5 Smluvní pokuta v případě nesprávně vykázaného množství solárních panelů. V případě, 

že na základě kontroly provedené Společností bude zjištěno, že Výrobcem vykázané 

množství solárních panelů v řádném hlášení, je nižší o více než 10 %, zavazuje se Výrobce 

uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši dvojnásobku dodatečně vyúčtovaného Příspěvku 

za nesprávně vykázané množství solárních panelů.  

10. MLČENLIVOST A DŮVĚRNOST INFORMACÍ  

10.1 Mlčenlivost. Společnost a Výrobce se zavazují, že nepředají třetím osobám, vyjma těch, 

které musí být z právních důvodů informovány, informace o existenci a obsahu Smlouvy. 

Smluvní strany odpovídají za veškerou škodu, která druhé smluvní straně vznikne 

porušením této povinnosti.  

10.2 Důvěrnost informací. Společnost a Výrobce se zavazují, že nevydají třetím stranám, 

vyjma těch, které musí být z právních důvodů informovány, jakékoliv informace nebo 

dokumenty, které si navzájem předali a které se vztahují ke Smlouvě bez předchozího 

souhlasu druhé smluvní strany. Smluvní strany odpovídají za veškerou škodu, která druhé 

smluvní straně vznikne porušením této povinnosti.  

10.3 Zaměstnanci a konzultanti smluvní stran. Smluvní strany se zavazují přijmout veškerá 

vhodná a účelná opatření tak, aby shora uvedené povinnosti mlčenlivosti a důvěrnosti 

informací byly plněny i ze strany jejich zaměstnanců, konzultantů či obchodních partnerů, 

kterým byly informace v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy rovněž sděleny.  

10.4 Výjimky. Shora uvedená ustanovení o mlčenlivosti a důvěrnosti informací se nevztahují 

n informování veřejnosti o vzájemné spolupráci zahrnující zveřejněné a všeobecně známé 

údaje v rozsahu obchodní firmy, sídla a předmětu podnikání Společnosti a Výrobce, jakož 

též zveřejňování souhrnných anonymizovaných informací o množství solárních panelů 

uvedených na trh v České republice.  
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11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   

11.1 Vzájemná komunikace. Veškerá komunikace mezi Společností a Výrobcem může být 

uskutečňována buď písemně, tj. doručením na adresu sídla, popř. provozovny smluvní 

strany, e-mailem, tj. doručením na emailovou adresu smluvní strany s tím, že komunikační 

údaje budou uvedeny ve Smlouvě, resp. jejich změny budou vzájemně řádně a včas 

ohlášeny. Komunikace ze strany Společnosti ve vztahu k jednomu či více Výrobcům může 

být Společností uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím 

internetových stránek Společnosti (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). 

Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla 

zachována písemná forma.  

11.2 Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane 

neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od 

ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude 

mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto 

Podmínek. Společnost v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné 

ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu 

původního ustanovení.  

11.3 Změna Podmínek. Společnost je oprávněna kdykoli jednostranně změnit obsah těchto 

Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Společnost Výrobci, a to prostřednictvím sdělení na 

webových stránkách Společnosti či emailovou zprávou zaslanou na emailovou adresu 

Výrobce. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Společností.  

Společnost změnu Podmínek uveřejní nejméně jeden kalendářní měsíc před účinností 

změny Podmínek. Pokud Výrobce se změnami Podmínek nesouhlasí, je oprávněn od 

Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením, nejpozději však ve lhůtě jednoho 

kalendářního měsíce od data uveřejnění změny Podmínek. V případě, že Výrobce od 

Smlouvy ve lhůtě dle předchozí věty neodstoupí a pokračuje v plnění svých povinností 

vyplývajícím mu ze Smlouvy, má se za to, že se změnou Podmínek souhlasí a že změnu 

Smlouvy akceptoval. Odstoupení od Smlouvy z důvodu změny Podmínek ze strany Výrobce 

není možné, jsou-li Podmínky měněny v souladu s legislativními změnami Zákona, 

podzákonných předpisů vydaných orgány státní správy k provedení Zákona, popř. v souladu 

s legislativními změnami dalších obecně závazných právních předpisů regulujících 

závazkový vztah mezi smluvními stranami.  

11.4  Účinnost podmínek. Podmínky nabývající účinnosti dnem 1. dubna 2015. 
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PŘÍLOHA Č. 1 
-- 

 IDENTIFIKACE VÝROBCE ELEKTROZAŘÍZENÍ 
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PŘÍLOHA Č. 2 

-- 

INFORMACE VÝROBCE ELEKTROZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVATELE ELEKTROODPADŮ 
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PŘÍLOHA č. 3 

-- 

ZPŮSOBY OZNAČOVÁNÍ ELEKTROZAŘÍZENÍ 
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PŘÍLOHA Č. 4 

-- 

SAZEBNÍK 


