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Všeobecné obchodní podmínky 
I.  

Úvodní ustanovení 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“), vydané společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČ: 
267 25 967, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 89816 (dále jen „provozovatel“), upravují právní 
vztahy mezi provozovatelem a jednotlivými výrobci baterií a akumulátorů (dále jen „výrobce“ či „výrobci“), kteří s provozovatelem již uzavřeli či 
uzavřou smlouvu o kolektivním plnění podle § 9 písm. b) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon“); smlouva o 
kolektivním plnění se v těchto VOP dále označuje jen jako „smlouva“. 

2. Pokud se v těchto VOP či ve smlouvě hovoří o smlouvě, rozumí se tím smlouva včetně VOP a příloh, není-li výslovně uvedeno jinak. 
3. Pokud se v těchto VOP hovoří o bateriích, rozumí se tím vždy společně nebo samostatně přenosné, průmyslové nebo automobilové baterie a 

akumulátory, jak jsou definovány zákonem. 
4. V těchto VOP se používají pojmy tak, jak jsou definovány ve smlouvě, popř. jak jsou definovány příslušnými právními předpisy. 
5. Výrobce uzavřením smlouvy o kolektivním plnění závazně deklaruje, že je výrobcem baterií ve smyslu zákona, a to všech nebo některých 

z následujících skupin baterií: přenosné baterie, průmyslové baterie a automobilové baterie. V důsledku toho má povinnost zajistit zpětný odběr těch 
skupin baterií, které uvádí na trh, a povinnost zajistit, aby odpadní baterie byly zpětně odebrány alespoň v rozsahu stanoveném zákonem, jakož i další 
povinnosti stanovené zákonem. 

II. 
Příspěvky a platební podmínky 

1. Ceny ani zálohy podle smlouvy, tj. příspěvek POM a poplatek PAC (dále též společně jen „příspěvek“), nezahrnují DPH ani jinou obdobnou daň, 
pokud to není výslovně uvedeno. Jestliže provozovateli vznikne povinnost takové daně při poskytnutí plnění dle smlouvy uplatnit (ke dni vydání 
těchto VOP se jedná o povinnost platit DPH), zavazuje se druhá smluvní strana takto placené daně zaplatit druhé smluvní straně nad rámec cen 
(záloh) podle smlouvy. Takovéto daně v zákonné výši budou v rámci fakturace zvlášť vyčísleny. 

2. Platby příspěvků budou prováděny na základě fakturace. Faktury musí splňovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů, vyžadované 
platnými právními předpisy. Všechny platby v penězích na základě smlouvy probíhají v korunách českých (Kč) a rovněž veškeré cenové údaje se 
zásadně uvádějí v této měně. Splatnost příspěvku je 30 kalendářních dnů od vystavení faktury; v případě, že výrobce doručí provozovateli výkaz 
opožděně, splatnost faktury se zkracuje na 10 kalendářních dnů od vystavení faktury. 

3. Služby, za které je placen příspěvek, jsou podle zákona o DPH poskytovány v dílčích obdobích. Dílčím obdobím ve vztahu ke službám, za které je 
placen příspěvek, je období kalendářního čtvrtletí. Dílčím obdobím může být při splnění podmínek uvedených ve smlouvě i kalendářní pololetí nebo 
rok. Pokud smlouva trvala pouze část kalendářního čtvrtletí, je dílčím obdobím ta část kalendářního čtvrtletí, v níž smlouva trvala.  

4. Služby, za které je placen příspěvek POM se z hlediska zákona o DPH považují za uskutečněné dnem doručení řádného a úplného Výkazu 
provozovateli. Do patnácti (15) kalendářních dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění vystaví provozovatel daňový doklad za toto dílčí plnění. 

5. Služby, za které je placen poplatek PAC, se z hlediska zákona o DPH považují za uskutečněné dnem vystavení faktury (daňového dokladu) 
provozovatelem.  

6. Daňový doklad zahrnující součet celkové výše příspěvků POM a celkové výše poplatků PAC za příslušné dílčí období bude vystaven do patnácti 
(15) kalendářních dnů od obdržení Výkazu za příslušné dílčí období. Peněžité platby jsou splatné bezhotovostně ve prospěch účtu provozovatele 
uvedeného ve smlouvě, resp. ve prospěch jiného účtu, který provozovatel písemně určí. Smluvní strany se při vzájemných platbách zavazují 
používat příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře (daňovém dokladu). Bankovní poplatky nese každý účastník na své straně. 

7. Za den zaplacení se považuje den připsání odpovídající finanční částky na bankovní účet smluvní strany, která je věřitelem. Připadne-li poslední den 
splatnosti na den pracovního volna nebo na den pracovního klidu (sobotu, neděli, státní svátek nebo ostatní svátek podle zákona č. 245/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů), posouvá se splatnost na nejbližší následující pracovní den. 

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti stanoveného smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené 
smlouvou. 

9. Daňový doklad může být vystaven i v elektronické podobě; provozovatel je povinen jej vystavit s náležitostmi stanovenými zvláštním předpisem. 
10. Po dobu prodlení výrobce se zaplacením příspěvku není provozovatel v prodlení s plněním svých povinností dle smlouvy. 
11. Účtování DPH v případech s mezinárodním prvkem: Výrobce je povinen poskytovat provozovateli řádně a včas údaje potřebné pro správnou 

fakturaci (vystavování daňových dokladů), jakož i jejich změny. V případě, že výrobce splňuje zákonné podmínky pro to, aby mu spolu s odměnou 
nebyla účtována DPH (osvobození od DPH, přenos místa plnění mimo Českou republiku), je povinen poskytnout provozovateli údaje svědčící  
o splnění těchto podmínek nejpozději: 
a) před uzavřením této smlouvy, pakliže splňuje tyto podmínky od okamžiku nabytí účinnosti smlouvy; 
b) pět (5) pracovních dnů před předáním Výkazu za kalendářní čtvrtletí, pokud uvedené podmínky začal splňovat v průběhu kalendářního čtvrtletí 

nebo v období do předání Výkazu za dané kalendářní čtvrtletí. 
V uvedených lhůtách je výrobce povinen provozovateli sdělit i skutečnosti potřebné pro správnou fakturaci (včetně jejich doložení příslušnými 
doklady). Pokud výrobce nesdělí provozovateli údaje svědčící o splnění zákonných podmínek pro to, aby při fakturaci odměny nebyla uplatněna 
DPH, uplatní provozovatel u odměny vždy DPH. Pokud výrobce v uvedených lhůtách nesdělí provozovateli změnu údajů, bude provozovatel 
vycházet z výrobcem naposledy předaných údajů.  

12. Provozovatel v případě splnění podmínek stanovených zákonem vrátí obdržený příspěvek POM na zajištění nakládání s odpadními bateriemi  
a akumulátory po ukončení jejich životnosti v případě, že se vybrané baterie a akumulátory nestanou na území České republiky odpadem, a to 
osobě, která prokáže, že vybraný výrobek po uvedení na trh v České republice dodala do jiného členského státu nebo vyvezla do jiného než 
členského státu. Není-li touto osobou výrobce, je podmínkou tohoto vrácení rovněž doložení výslovného souhlasu výrobce s vrácením příspěvku  
v souladu s § 47 odst. 1 zákona, poslední věta. V případě, že ověření prokázalo nesplnění podmínek pro vrácení příspěvku, je osoba, která žádá  
o vrácení příspěvku, povinna uhradit provozovateli účelně vynaložené náklady na toto ověření.  

III. 
Mimořádný výkaz 

1. Výrobce je v případech, kdy omylem uvede ve Výkazu jiné množství baterií, než které skutečně uvedl na trh v příslušném kalendářním čtvrtletí, resp. 
pololetí či roce (pakliže předkládá pololetní či roční Výkazy), povinen předat provozovateli mimořádný Výkaz za toto čtvrtletí (resp. pololetí či rok), pro 
který platí, není-li uvedeno jinak, pravidla pro poskytování Výkazů podle tohoto článku.  

2. Mimořádný Výkaz je výrobce povinen předat nejpozději do šesti měsíců od konce kalendářního čtvrtletí, za které mimořádný Výkaz předává; 
v případě, že se mimořádný Výkaz předává za třetí kalendářní čtvrtletí (měsíce červenec–září), zkracuje se lhůta pro předání mimořádného Výkazu 
na 5 měsíců, a v případě, že se mimořádný Výkaz předává za čtvrté kalendářní čtvrtletí (měsíce říjen–prosinec), zkracuje se lhůta pro předání 
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mimořádného Výkazu na dva měsíce. V případě, že je výrobce podle smlouvy povinen předkládat roční či pololetní Výkazy, je povinen předložit 
mimořádný Výkaz do dvou měsíců od konce příslušného období, za které mimořádný Výkaz předává. V případě, že z mimořádného Výkazu vyplyne 
zvýšení nároku provozovatele na příspěvek POM, je výrobce povinen zaplatit provozovateli i úrok z prodlení z tohoto zvýšení ve výši podle VOP za 
období ode dne, kdy měl být nejpozději předán Výkaz za čtvrtletí (resp. pololetí či rok), za něž je předáván mimořádný Výkaz, až do dne předání 
mimořádného Výkazu provozovateli. V případě řádného a včasného podání mimořádného Výkazu a včasného a řádného doplacení příspěvku POM 
a úroku z prodlení zaniká nárok provozovatele na smluvní pokutu za poskytnutí nepravdivých či neúplných informací podle VOP. Prodlení 
s předáním Výkazu či mimořádného Výkazu nezbavuje výrobce povinnosti řádně vykázat veškeré baterie uvedené na trh a uhradit za ně příspěvek 
POM, pokud je výrobce povinen tento příspěvek POM platit. 

3. Výrobce je oprávněn uplatnit námitku, že uvedl na trh menší množství baterií nebo jiné druhy baterií, než jaké uvedl ve Výkazu, pouze 
prostřednictvím opravného Výkazu ve lhůtách výše uvedených. K později uplatněné námitce nelze z důvodu, že na základě Výkazu provozovatel 
průběžně poskytuje plnění podle smlouvy, přihlížet, a to ani v případě, že výrobce dodatečně zjistí, že neuváděl na trh žádné baterie. 

IV. 
Audit 

1. Výrobce je povinen strpět provedení auditu ověřujícího plnění smlouvy výrobcem na základě žádosti provozovatele. Provozovatel není oprávněn 
požadovat provedení auditu u výrobce častěji, než jedenkrát za 6 měsíců; to neplatí, pokud naposledy provedený audit odhalil porušení povinností 
výrobce nebo pokud provedení tohoto auditu vyvolá Ministerstvo životního prostředí či jiný příslušný orgán. 

2. Předmětem auditu je zejména posouzení toho, zda výrobce poskytuje provozovateli úplné a pravdivé informace, zda výrobce platí  provozovateli 
řádně příspěvek v souladu se smlouvou a zda výrobce plní své zákonné a smluvní povinnosti ke všem bateriím a akumulátorům, které uvádí na trh. 

3. Audit provede auditor určený provozovatelem. Auditor je vždy povinen prokázat se výrobci platným pověřením provozovatele k provedení auditu. 
4. Výrobce je povinen poskytnout auditorovi včas a řádně součinnost potřebnou k řádnému provedení auditu podle smlouvy, zejména mu poskytnout 

pravdivé a úplné informace týkající se baterií a akumulátorů, které uvedl na trh, a informace týkající se plnění povinností výrobce ve vztahu 
k bateriím podle zákona a smlouvy, umožnit mu nahlédnout do svých účetních dokladů a dalších listin a podkladů, popřípadě v nezbytných 
případech pořídit kopie, a umožnit mu za obvyklých podmínek vstup do svých provozoven a skladových prostor. Tuto součinnost je povinen výrobce 
poskytnout tak, aby mohl být audit proveden a dokončen do 30 dnů od doručení oznámení provozovatele výrobci o záměru provést audit u výrobce. 
Provozovatel má právo, aby jím pověřená osoba byla přítomna provádění auditu, avšak právo nahlížet do důvěrných dokumentů výrobce přísluší 
pouze auditorovi, ledaže k tomu výrobce udělí souhlas. 

5. Auditor je povinen postupovat s odbornou péčí, chránit důvěrné informace, které získá od výrobce, a šetřit oprávněné zájmy výrobce. Zvláště je 
povinen chránit obchodní tajemství výrobce a nesdělovat údaje tvořící součást tohoto obchodního tajemství třetím osobám. Auditorovi je zvlášť 
zakázáno poskytovat zjištěné důvěrné informace jiným osobám včetně ostatních výrobců a včetně zaměstnanců a statutárních orgánů 
provozovatele, s výjimkou souhrnné zprávy o provedení kontroly a s výjimkou údajů potřebných k uplatnění práv provozovatele vůči výrobci, které je 
auditor provozovateli oprávněn předat. Provozovatel je povinen k plnění těchto povinností a k ochraně důvěrných informací v souladu se smlouvou 
auditora smluvně zavázat a nese za plnění těchto povinností auditorem odpovědnost. 

6. Po provedení auditu zpracuje auditor zprávu, v níž uvede, zda výrobce plnil řádně své povinnosti podle odstavce 2 tohoto článku a jaké konkrétní 
povinnosti a jakým způsobem případně výrobce své povinnosti porušil. Předběžné znění zprávy je auditor povinen předat výrobci a provozovateli  
a umožnit jim vyjádření k jejímu obsahu, ledaže mu výrobce nebo provozovatel k takovému projednání neposkytnou bez zbytečného odkladu 
potřebnou součinnost. 

7. Výrobce ani provozovatel nejsou oprávněni navzájem požadovat náhradu nákladů souvisejících s provedením auditu, s výjimkou případu, kdy 
výrobce neposkytne součinnost v souladu s touto smlouvou nebo poruší jiné ustanovení související s auditem; tím nejsou dotčena ostatní 
ustanovení tohoto článku. 

8. Ustanovení tohoto článku je pro obě smluvní strany závazné i po dobu 12 měsíců od ukončení této smlouvy. 
9. V případě, že bude auditem zjištěno, že v důsledku nevykázání či chybného vykázání nebyl výrobcem uhrazen příspěvek POM za některé baterie, 

které uvedl na trh, je výrobce povinen tento příspěvek POM doplatit. 
V. 

Ochrana důvěrnosti informací 

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, které se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou, a chránit 
důvěrnost informací druhé strany před jejich neoprávněným užitím třetími stranami. Tím není dotčeno oprávnění smluvních stran sdělovat tyto údaje 
svým advokátům, daňovým poradcům, auditorům nebo jiným osobám vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti; tyto 
osoby musí být na důvěrnost údajů upozorněny. Za důvěrné informace se nepovažují informace o uzavření (vzniku) a o ukončení (zániku) této 
smlouvy. 

2. Výrobce souhlasí s tím, aby provozovatel využil informace o množství baterií a akumulátorů uvedených výrobcem na trh v České republice, které mu 
výrobce poskytne v souladu s touto smlouvou, při prokazování plnění povinností podle zákona vůči příslušným správním úřadům a při plnění 
evidenční a informační povinnosti vůči Ministerstvu životního prostředí podle § 50 zákona. Dále souhlasí s tím, aby provozovatel využil tyto 
informace veřejně v konsolidované statistické formě, která neumožňuje zpětně určit množství baterií nebo akumulátorů uvedených na trh samotným 
výrobcem. 

3. Provozovatel je povinen přijmout technická a organizační vnitřní opatření k ochraně důvěrných informací. Provozovatel je povinen poučit své 
zaměstnance a členy svých orgánů o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle této smlouvy a je povinen zachovávání mlčenlivosti z  jejich strany 
řádně kontrolovat. Zaměstnanci provozovatele nesmí důvěrné skutečnosti, které se dozvěděli v souvislosti s touto smlouvou, sdělovat ani jiným 
zaměstnancům provozovatele nebo členům orgánů provozovatele, není-li to nezbytné k plnění jejich pracovních úkolů anebo z hlediska jejich 
funkčního zařazení. 

4. Výrobce si je vědom, že provozovatel bude smlouvy o kolektivním plnění uzavírat i s dalšími osobami, které uvádějí na trh baterie a akumulátory. 
5. Provozovatel je oprávněn uveřejnit výrobce v databázi výrobců zapojených do Kolektivního systému ECOBAT, který bude veřejně přístupný 

prostřednictvím internetu na internetových stránkách provozovatele. 
VI. 

Doba trvání a zánik smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká: 
a) dohodou účastníků uzavřenou v písemné formě;  
b) výpovědí smlouvy; 
c) odstoupením od smlouvy; 
d) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce. 
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2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět i bez uvedení důvodu. Provozovatel je oprávněn tuto smlouvu 
vypovědět vždy ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem. Výrobce je oprávněn tuto smlouvu uzavřenou na dobu 
neurčitou písemně vypovědět i bez uvedení důvodu pouze jednou ročně, a to doručením výpovědi smlouvy nejpozději do 30. září kalendářního 
roku, ve kterém má být smluvní vztah ukončen. Smlouva v takovém případě skončí ke dni 31. 12. příslušného roku.  

3. Provozovatel může odstoupit od smlouvy z následujících důvodů: 
a) pokud je výrobce v prodlení s poskytnutím řádného Výkazu podle čl. IV odst. 3 smlouvy nebo se splněním jiné povinnosti podle čl. IV smlouvy 

po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů;  
b) pokud je výrobce v prodlení s jakoukoliv platbou vůči provozovateli po dobu delší než 2 měsíce,  
c) pokud výrobce neposkytuje řádně nebo včas součinnost auditorovi podle čl. IV odst. 1 písm. c) smlouvy nebo čl. IV VOP,   
d) pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku výrobce, nebo byl insolvenční návrh vůči výrobci zamítnut pro nedostatek majetku. 

4. Výrobce může odstoupit od smlouvy z následujících důvodů: 
c) pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku provozovatele, nebo byl insolvenční návrh vůči provozovateli zamítnut pro nedostatek majetku, nebo 
d) pokud nastala jiná závažná skutečnost, v jejímž důsledku provozovatel není nadále schopen plnit povinnosti výrobce, které převzal na základě 

této smlouvy, zejména pokud mu bylo ze strany Ministerstva životního prostředí bez jakékoliv náhrady pravomocným rozhodnutím odebráno 
oprávnění k provozování kolektivního systému, bez něhož by provozovatel nebyl oprávněn pokračovat v plnění této smlouvy. 

5. Právo obou smluvních stran odstoupit z důvodů stanovených závaznými právními předpisy není tímto dotčeno. 
6. Odstoupení od smlouvy se stává účinným, tj. smlouva pozbývá platnosti a účinnosti, okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení od 

smlouvy druhé smluvní straně (s účinkem ex nunc). Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo odstupující strany na smluvní pokutu, náhradu 
škody ani jiná práva, která jí vznikla na základě této smlouvy do dne jejího ukončení. 

7. Výpověď i odstoupení od smlouvy se doručuje zpravidla poštou ve formě doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu uvedenou v 
záhlaví této smlouvy, ledaže druhá strana písemně oznámila změnu adresy. Tím není vyloučena možnost doručení výpovědi či odstoupení 
prostřednictvím kurýra nebo jiným vhodným způsobem. 

8. V případě zániku této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své závazky dle této smlouvy (s výjimkou čl. III VOP); výrobce je zejména 
povinen předat provozovateli Výkaz i za poslední čtvrtletí trvání této smlouvy či jeho část způsobem a ve lhůtách podle této smlouvy a zaplatit 
příspěvek POM a poplatek PAC, vše pod sankcemi uvedenými ve smlouvě. Povinnosti provozovatele ve vztahu k bateriím nebo akumulátorům, 
které byly výrobcem řádně vykázány a za které po dobu trvání smlouvy obdržel příspěvky od výrobce v souladu s touto smlouvou, nejsou zánikem 
smlouvy dotčeny. 

9. Pokud to vyžadují právní předpisy nebo rozhodnutí o oprávnění k provozování kolektivního systému vydané podle § 37 zákona, které bylo vydáno 
provozovateli, je provozovatel povinen o skončení této smlouvy informovat Ministerstvo životního prostředí. 

VII. 
Smluvní sankce 

1. V případě prodlení s poskytnutím řádného a úplného Výkazu má provozovatel právo účtovat výrobci smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den 
prodlení a výrobce je povinen vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit.  

2. V případě, že výrobce poskytne provozovateli nepravdivé či neúplné informace, má provozovatel dále právo účtovat výrobci smluvní pokutu ve výši 
dvojnásobku kladné hodnoty rozdílu mezi příspěvkem POM vypočteným na základě poskytnutých informací a příspěvkem POM vypočteným na 
základě úplných a pravdivých informací a výrobce je povinen provozovateli smluvní pokutu zaplatit. Nárok na smluvní pokutu nevzniká, pokud 
výrobcem vykázané množství přenosných baterií a akumulátorů uvedených na trh je nižší než skutečné množství o méně než 5 %. Tím není dotčena 
povinnost výrobce doplatit dlužný příspěvek POM, pokud je výrobce povinen tento příspěvek POM platit.  

3. V případě, že výrobce neposkytne řádně nebo včas součinnost auditorovi podle čl. IV odst. 1 písm. c) smlouvy nebo čl. IV VOP, má provozovatel 
právo účtovat výrobci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně při přetrvávající nesoučinnosti výrobce, a 
výrobce je povinen vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit. 

4. V případě porušení povinností podle čl. V odst. 1 VOP má oprávněná strana právo vyúčtovat straně, která povinnost porušila, smluvní pokutu ve výši 
100.000 Kč za každý jednotlivý případ, a strana, která povinnost porušila, je povinna vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit. 

5. V případě, že provozovatel poruší nebo nesplní některou ze svých povinností v článku III smlouvy, je výrobce oprávněn účtovat smluvní pokutu ve 
výši 2.500 Kč pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

6. V případě, že výrobce poruší nebo nesplní některou ze svých povinností v článku IV smlouvy (s výjimkou případů uvedených výše v odstavci 1 a 2 
tohoto článku smlouvy), je provozovatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

7. Ujednáním o smluvní pokutě ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, nárok na úrok z prodlení ani nárok na 
bezdůvodné obohacení. Stejně tak ujednáním o smluvní pokutě ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno oprávnění příslušné smluvní strany 
smlouvu jednostranně ukončit, pakliže jí přísluší. 

8. Pro případ prodlení s plněním jakéhokoliv peněžitého závazku podle této smlouvy je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně 
vedle dlužné částky i úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši (§ 1970 občanského zákoníku). 

VIII. 
Změny VOP 

1. Provozovatel je oprávněn prostřednictvím svých internetových stránek (nyní www.ecobat.cz) uveřejnit změnu VOP, a to alespoň dva měsíce před 
okamžikem účinnosti této změny. Toto oznámení (uveřejnění) se považuje za učiněné v den umístění tohoto oznámení na předmětné internetové 
stránky a pokládá se za návrh změny VOP; musí v něm být uvedeno datum, kdy změna VOP nabývá účinnosti.  

2. Provozovatel je povinen zasílat výrobci informace o změnách VOP elektronickou poštou na adresu elektronické pošty výrobce uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, popř. jinou adresu elektronické pošty uvedenou výrobcem, avšak i v tomto případě se za změny VOP ve vztahu k výrobci považuje 
jejich uveřejnění na internetových stránkách provozovatele. 

3. V případě učinění oznámení provozovatele o změně VOP je výrobce oprávněn smlouvu písemně vypovědět; výpověď smlouvy představuje stranami 
smlouvy dohodnutý výlučný nástroj pro vyjádření nesouhlasu s návrhem změny VOP. Právo smlouvu vypovědět může výrobce využít pouze do 
jednoho měsíce od uveřejnění oznámení a ve výpovědi musí být uveden výslovný odkaz na toto ustanovení smlouvy; pokud nebude výpověď 
písemná, nebude obsahovat výslovný odkaz na toto ustanovení smlouvy nebo bude provozovateli doručena po uplynutí jednoměsíční lhůty, je 
neplatná.  

4. V případě, že výrobce platně smlouvu vypoví v uvedené lhůtě, smlouva zaniká ke dni, který předchází dni, kdy nabývá účinnosti  změna VOP. V 
případě, že výrobce po uveřejnění oznámení o změně VOP smlouvu nevypoví, má se za to, že akceptoval návrh na změnu VOP a projevil tak vůli 
tento návrh přijmout a změna VOP je pak pro obě smluvní strany závazná. To platí i v případě, že výrobce učiní vůči provozovateli jiné právní 
jednání, představující akceptaci návrhu na změnu VOP. 

5. Uvedený postup platí obdobně i pro vyhlášení nových VOP. 

http://www.ecobat.cz/
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IX. 
Ochrana osobních údajů  

1. Smluvní strany konstatují, že provozovatel je v postavení správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). 

2. Výrobce bere na vědomí, že provozovatel jakožto správce osobních údajů zpracovává manuálně, automaticky v elektronické a listinné podobě v 
souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů a po dobu trvání smlouvy, resp. i po jejím skončení po dobu nezbytnou pro 
vypořádání vzájemných práv a povinností, osobní údaje v rozsahu uvedeném v záhlaví smlouvy na základě a za účelem plnění smlouvy a za účelem 
plnění povinností vyplývajících ze závazných právních předpisů, zejména ze zákona a ze zákona o odpadech. Provozovatel je oprávněn předávat 
osobní údaje orgánům veřejné moci v nezbytném rozsahu. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné smlouvu uzavřít. Výrobce je 
oprávněn kontaktovat provozovatele ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů výrobce na adrese provozovatele nebo elektronicky na e-
mailu: ecobat@ecobat.cz. 

3. Provozovatel byl výrobcem informován, že má právo na přístup k osobním údajům a právo na přenositelnost svých osobních údajů. Zjistí-li nebo 
domnívá-li se výrobce, že provozovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo 
v rozporu se zákonem, především jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele o vysvětlení 
nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně 
omezení zpracování. Výrobce má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních 
údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů. 

X. 
Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání 

1. Smlouva a veškeré právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem a občanským zákoníkem. Smluvní 
strany současně sjednávají pro řešení sporů z této smlouvy jako místně příslušný soud příslušný podle místa sídla provozovatele v době uzavření 
této smlouvy (§ 89a občanského soudního řádu). 

2. Podpis provozovatele na oznámeních, fakturách, upomínkách, výzvách apod. může být nahrazen faksimilí tohoto podpisu. 
3. Neuplatní-li kterákoliv ze smluvních stran nějaké právo, které pro ni vyplývá ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebude to vykládáno tak, že se 

taková strana tohoto práva vzdává či zříká; takové opomenutí uplatnění nebude rovněž považováno za úzus nebo praktiku protivící se takovému 
právu. 

4. Stane-li se některé ustanovení smlouvy či VOP neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá toto vliv na platnost ostatních ustanovení 
smlouvy či VOP, pokud z povahy smlouvy či VOP, z jejího obsahu nebo z okolností, za níž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze od 
ostatního obsahu smlouvy či VOP oddělit. Pro případ, že kterékoliv ustanovení smlouvy či VOP se stane neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným a jedná se o ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy či VOP, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů 
nahradit takové ustanovení ustanovením novým, se stejným nebo obdobným účelem.  

5. V případě, že dojde ke změně právní úpravy (zejména zákona) nebo změně rozhodnutí o oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 35 
odst. 1 zákona, které bylo vydáno provozovateli, nebo k nahrazení tohoto rozhodnutí o oprávnění k provozování kolektivního systému novým 
rozhodnutím, a tato změna nebo nové rozhodnutí si vyžádají změnu této smlouvy, smluvní strany se zavazují tuto smlouvu uvést do souladu se 
změněnými právními předpisy či změněným (novým) rozhodnutím o oprávnění k provozování kolektivního systému, a to nejpozději do jednoho 
měsíce od nabytí účinnosti takové změny (nového rozhodnutí). 

6. Smluvní strany si uzavřením smlouvy vzájemně udělují výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv, urgencí a jiných 
sdělení ve věci smlouvy a jejího plnění prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím elektronické pošty, na své elektronické 
kontakty (zpravidla na adresy elektronické pošty). Tento souhlas se dále vztahuje i na zasílání obchodních sdělení ve věci zajišťování plnění podle 
zákona a poskytování souvisejících služeb. Smluvním stranám přísluší právo odmítnout obchodní sdělení zasílané elektronickou formou podle 
platných právních předpisů. 

7. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi, včetně obsahu Výkazů a vedení evidence podle této smlouvy, bude vedena v českém jazyce. 
Pokud bude některá ze smluvních stran překládat druhé smluvní straně listinu v cizím jazyce, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat její 
úřední překlad do českého jazyka, u listiny s charakterem veřejné listiny i vyšší ověření (apostilu či superlegalizaci). 

8. Smluvní strany se dohodly, že se pro promlčení práv podle této smlouvy uplatní zákonná promlčecí lhůta; pokud by však zákonná promlčecí lhůta 
(subjektivní či objektivní) činila méně než čtyři roky, uplatní se promlčecí lhůta v délce čtyř let. 

9. Náhrada škody vzniklá porušením této smlouvy či v souvislosti s ním bude hrazena pouze v penězích. 
10. Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu splatného podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad 

o splnění dluhu, který je v potvrzení výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že potvrzení o splnění dluhu splatného později 
automaticky nedokládá, že byl splněn i dluh splatný dříve. 

 
 
Tyto VOP byly provozovatelem vydány a nabyly účinnosti dne 1. 1. 2021. 
 
 
ECOBAT 


