
Klientská smlouva EEZ ZVUZ 1.2                                                                                                                            Číslo smlouvy: 

 

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VÝROBCE ELEKTROZAŘÍZENÍ 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  
 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI: 

 
1.  

Název společnosti:  REMA Systém, a.s. 
Sídlo:  Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4 – Krč 
IČO:    64510263 
DIČ:    CZ64510263 
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn.  B 11195. 
 
Kontaktní adresa:   Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč 
Bankovní spojení:   Česká Spořitelna a.s., č. ú.: 10198292/0800 
E-mail:   info@rema.cloud 

 
 jako provozovatel kolektivního systému na straně jedné (dále jen „REMA“) 
a 
 
2.  

Název společnosti:        

Sídlo:         

IČO:        

DIČ:          

Zápis v obchodním rejstříku:       

 

Kontaktní adresa:        

Bankovní spojení:        

E-mail:        

 
 jako povinná osoba na straně druhé (dále jen „Výrobce“) 
 
 (REMA a Výrobce dále společně jen „Smluvní strany“ či jednotlivě „Smluvní strana“) 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 

(A) REMA je provozovatelem kolektivního systému oprávněného zajišťovat na základě oprávnění vydaného podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění účinném do 31. 12. 2020, plnění povinností výrobců elektrozařízení stanovených 
pro zpětný odběr, zpracování a využití nebo odstranění odpadního elektrozařízení, a za tím účelem uzavírat s výrobci 
elektrozařízení smlouvu o kolektivním plnění; 

 
(B) Výrobce je výrobcem elektrozařízení ve smyslu § 3 odst. 1 písm. m) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou 

životností (dále jen „ZVUŽ“), a/nebo osobou, na kterou se na základě § 67 odst. 5 ZVUŽ vztahují (coby na osobu, která 
provádí přípravu odpadních elektrozařízení k opětovnému použití a uvádí výrobek do oběhu) povinnosti výrobce 
elektrozařízení podle ZVUŽ a/nebo distributorem, který má na základě § 10 ZVUŽ práva a povinnosti výrobce 
elektrozařízení stanovené ZVUŽ; 

 
(C) Výrobce má zájem plnit své povinnosti stanovené právními předpisy pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění 

odpadního elektrozařízení, informování konečného uživatele o zpětném odběru a další povinnosti s tím související 
v kolektivním systému provozovaného REMA; 

 
(D) REMA má zájem Výrobci plnění těchto povinností v kolektivním systému REMA umožnit, za účelem čehož REMA a Výrobce 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 9 písm. b) ZVUŽ smlouvu o kolektivním plnění; 
 
V TOMTO ZNĚNÍ: 
 
1 Úvodní ustanovení 

1.1 Výrazy dále uvedené v této Smlouvě velkým počátečním písmenem mají pro účely této Smlouvy význam uvedený 
v příloze č. 1 této Smlouvy. 

1.2 Výrazy vyjadřující pouze jednotné číslo zahrnují i množné číslo, a naopak, a výrazy vyjadřující mužský rod zahrnují 
i ženský a střední rod, a naopak. 

2 Předmět Smlouvy 

2.1 REMA se zavazuje zajišťovat pro Výrobce za podmínek stanovených v této Smlouvě plnění Povinností Výrobce 
v Kolektivním systému REMA, a to v maximálním rozsahu ve vztahu ke skupinám Elektrozařízení, pro které je tato 
Smlouva podle přílohy č. 4 uzavírána, který ZVUŽ, navazující prováděcí předpisy a ostatní příslušné právní předpisy 
umožňují. 

2.2 V rámci plnění povinností uvedených v čl. 2.1 této Smlouvy je REMA povinna zejména zajistit za Výrobce v souladu 
s příslušnými ustanoveními ZVUŽ: 
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(a) zpětný odběr Odpadního Elektrozařízení a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy; 

(b)  minimální úroveň zpětného odběru Odpadního Elektrozařízení; 

(c) financování nakládání s Odpadním Elektrozařízením; 

(d) zpracování ročních zpráv o plnění Povinností Výrobce za uplynulý kalendářní rok a zasílání těchto zpráv 
Ministerstvu životního prostředí ČR, to vše v zákonem stanovených lhůtách a rozsahu, jakož i uchovávání 
ročních zpráv po zákonem stanovenou archivační dobu; 

(e) podání návrhu na zápis do Seznamu, vkládání údajů do Seznamu, provádění změn údajů zapsaných v Seznamu 
a oznámení zániku důvodů pro zápis v Seznamu, jakož i zastupování v řízeních ve věcech Seznamu; 

(f) informování konečných uživatelů o zpětném odběru Odpadního Elektrozařízení, včetně provádění osvětové 
činnosti za účelem většího zapojení konečných uživatelů do systému zpětného odběru a dosažení co nejvyšší 
úrovně zpětného odběru, splňující minimální požadavky stanovené právními předpisy, a dále poskytování 
informací obcím o množství zpětně odebraných elektrozařízení prostřednictvím zřízených míst zpětného odběru 
na území obce a o jejich využití na žádost obce; 

(g) vedení evidence způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy s výjimkou evidence podle § 27 odst. 1 
písm. a) ZVUŽ, kterou je Výrobce plnící povinnosti v kolektivním systému povinen vést sám, jakož i uchovávání 
údajů z evidencí po stanovenou archivační dobu. 

2.3 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně berou na vědomí a uznávají, že REMA není v rámci plnění 
povinností uvedených v čl. 2.1 této Smlouvy povinna upozorňovat Výrobce na jeho povinnosti, které jsou nad rámec 
Povinností Výrobce, a to zejména na povinnosti při návrhu, konstrukci a výrobě Elektrozařízení nebo při uvádění 
elektrozařízení na trh nebo do oběhu (včetně povinností vztahujících se k průvodní dokumentaci a dokumentaci při 
prodeji Elektrozařízení), dále  při označování elektrozařízení nebo poskytování informací zpracovatelům Odpadních 
Elektrozařízení včetně přípravy k opětovnému použití, ani nést náklady související s plněním povinností nad rámec 
Povinností Výrobce. 

2.4 Výrobce se zavazuje hradit REMA za plnění poskytnutá na základě této Smlouvy Recyklační příspěvek, a to ve výši, 
lhůtách a za podmínek stanovených dále v této Smlouvě. 

2.5 Smluvní strany se zavazují si poskytovat veškerou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému plnění závazků 
vyplývajících z této Smlouvy, zejména dodáváním potřebných podkladů a informací. 

3 Výkaz 

3.1 Výrobce se zavazuje doručit REMA nejpozději do třiceti (30) dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí řádně 
vyplněný Výkaz za uplynulé kalendářní čtvrtletí v jeho aktuálním platném znění zveřejněném v systému internetového 
výkaznictví REMA, a to elektronickou formou prostřednictvím systému internetového výkaznictví REMA, nebude-li v 
konkrétním případě dohodnuto jinak. Za účelem přihlášení se do systému internetového výkaznictví REMA bude 
Výrobci sdělena příslušná internetová adresa a přiděleno uživatelské jméno a heslo. 

3.2 Zjistí-li kterákoli ze Smluvních stran, že údaje uvedené Výrobcem v jakémkoli Výkazu neodpovídají skutečnému 
množství Elektrozařízení, a to v kusech a hmotnostních jednotkách, které Výrobce bez ohledu na způsob prodeje, 
včetně použití prostředků na dálku, uvedl na trh v České republice v příslušném kalendářním čtvrtletí, bude o tom bez 
zbytečného odkladu informovat druhou Smluvní stranu. Současně je Výrobce povinen doručit REMA za příslušné 
kalendářní čtvrtletí opravný Výkaz, v němž budou odstraněny zjištěné nedostatky, a to v následujících lhůtách: 

(a) jedná-li se o opravný Výkaz vztahující se k naposled doručenému Výkazu, pak nejpozději ve lhůtě, v níž je 
povinen doručit Výkaz za právě probíhající kalendářní čtvrtletí; 

(b) jinak do patnácti (15) dnů od zjištění chybných údajů nebo od obdržení oznámení REMA o zjištěných 
nesrovnalostech. 

3.3 Zjistí-li REMA, že Výkaz nebyl vyplněn řádně nebo že nebyla dodržena struktura Výkazu v jeho aktuálním platném 
znění zveřejněném v systému internetového výkaznictví REMA ke dni odeslání Výkazu, bude o této skutečnosti 
informovat Výrobce. V takovém případě je Výrobce povinen zaslat REMA nově vyplněný Výkaz do patnácti (15) dnů 
od obdržení oznámení ze strany REMA. 

3.4 Výrobce je povinen nahradit REMA újmu, která jí vznikne neúplným, nesprávným nebo nepravdivým vykazováním 
Výrobce v rozporu s touto Smlouvou a právními předpisy. Tím není dotčena povinnost Výrobce k plnění závazku ani 
k nápravě závadného stavu, včetně vydání bezdůvodného obohacení. 

4 Recyklační příspěvek 

4.1 Výše Recyklačního příspěvku se vypočte v závislosti na celkovém množství a druhu Placených Elektrozařízení 
uvedených ve Výkazu, které Výrobce uvedl v České republice na trh v příslušném kalendářním čtvrtletí, a to 
následovně: množství každého druhu Placeného Elektrozařízení uvedeného ve Výkazu Výrobce se vynásobí 
příslušnou jednotkovou sazbou uvedenou v aktuálně platném Sazebníku pro příslušné čtvrtletí. Celková výše 
Recyklačního příspěvku bude součtem částek vypočtených podle předchozí věty pro každý druh Placeného 
Elektrozařízení uvedený ve Výkazu. 
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4.2 Výrobce není povinen hradit Recyklační příspěvek ve vztahu k Neplaceným Elektrozařízením a dále za podmínek 
stanovených § 47 ZVUŽ Exportovaným Elektrozařízením. Je však povinen taková Elektrozařízení evidovat. Na 
výslovnou žádost REMA je Výrobce povinen 

(a) uvádět Neplacená Elektrozařízení a Exportovaná Elektrozařízení ve Výkazu, 

(b) prokázat, že určité zařízení je Neplaceným Elektrozařízením či Exportovaným Elektrozařízením ve smyslu této 
Smlouvy,  

(c) poskytnout na žádost REMA součinnost k ověření této skutečnosti a umožnit jí ověření této skutečnosti též 
v rámci Prověrky podle čl. 8 této Smlouvy. 

4.3 Recyklační příspěvek nezahrnuje DPH ani jakoukoli případnou jinou daň či platbu vztahující se na služby, které REMA 
poskytuje Výrobci na základě této Smlouvy. K částce vypočtené dle předchozího čl. 4.1 této Smlouvy tak bude 
připočteno DPH ve výši stanovené právními předpisy k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.4 Služby, které jsou předmětem plnění REMA podle této Smlouvy, jsou ve smyslu Zákona o DPH poskytovány v dílčích 
plněních ve sjednaných obdobích, přičemž takovéto služby budou z hlediska Zákona o DPH považovány za 
uskutečněné obvykle dnem vystavení daňového dokladu na základě řádně vyplněného Výkazu ze strany Výrobce 
společnosti REMA. Sjednaným obdobím ve vztahu ke službám, za jejichž poskytování je Výrobce povinen platit 
Recyklační příspěvek, je období kalendářního čtvrtletí. V případě, že tato Smlouva trvala pouze po dobu odpovídající 
části kalendářního čtvrtletí, je sjednaným obdobím tato část kalendářního čtvrtletí. 

4.5 Recyklační příspěvek je splatný zpětně za každé kalendářní čtvrtletí na základě daňového dokladu – faktury vystavené 
REMA obvykle do patnácti (15) dnů ode dne doručení řádně vyplněného Výkazu, která bude mít náležitosti daňového 
dokladu a bude splatná do 30 dnů od data jejího vystavení. V případě, že REMA obdrží Výkaz po lhůtě stanovené v 
čl. 3.1 této Smlouvy nebo opravný Výkaz po lhůtě stanovené v čl. 3.2 této Smlouvy anebo nový Výkaz po lhůtě 
stanovené v čl. 3.2, snižuje se doba splatnosti faktury na 14 dnů. 

4.6 Zjistí-li Výrobce, že výše Recyklačního příspěvku vypočtená REMA neodpovídá údajům uvedeným Výrobcem ve 
Výkazu, je povinen o této skutečnosti informovat REMA nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu byla 
doručena faktura REMA. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě zmeškání této lhůty nebude brán zřetel 
na případné pozdější reklamace Výrobce spočívající v nesrovnalostech mezi výší Recyklačního příspěvku vypočtenou 
REMA a údaji uvedenými Výrobcem ve Výkazu. 

4.7 Doručí-li Výrobce společnosti REMA opravný Výkaz, vypočte REMA na jeho základě novou výši Recyklačního 
příspěvku za příslušné kalendářní čtvrtletí. Jestliže již Výrobce uhradil Recyklační příspěvek za dané kalendářní 
čtvrtletí, 

(a) zašle REMA Výrobci fakturu vystavenou do patnácti (15) dnů ode dne doručení opravného Výkazu na částku, 
o kterou je nová výše Recyklačního příspěvku vyšší, než výše uhrazená Výrobcem za příslušné kalendářní 
čtvrtletí; nebo 

(b) částku, o kterou je nová výše Recyklačního příspěvku nižší než výše uhrazená Výrobcem za příslušné kalendářní 
čtvrtletí, odečte od vypočtené výše Recyklačního příspěvku Výrobce za nejbližší následující kalendářní čtvrtletí. 

4.8 V případě prodlení Výrobce s úhradou jakéhokoli finančního závazku vyplývajícího z této Smlouvy, zejména v případě 
prodlení s úhradou Recyklačního příspěvku, Smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % p.d. z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení. 

5 Sazebník 

5.1 Sazebník platný ke dni účinnosti této Smlouvy tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. 

5.2 REMA je oprávněna Sazebník kdykoli jednostranně změnit. Výrobce bere na vědomí, že REMA je povinna ve smyslu 
§ 46 odst. 1 ZVUŽ stanovovat Recyklační příspěvek nejen v závislosti na typu, hmotnosti a objemu Elektrozařízení, 
které Výrobce uvádí na trh v České republice, ale i na základě Ekomodulace, která nepředstavuje neodůvodněné 
zvýhodnění či znevýhodnění v hospodářské soutěži.  

5.3 Nové znění Sazebníku se stává pro Výrobce účinným prvním dnem následujícího kalendářního čtvrtletí po jeho 
doručení Výrobci elektronickou formou komunikace ze strany REMA, pokud bude Výrobci doručeno alespoň 30 dnů 
před koncem právě probíhajícího kalendářního čtvrtletí. V případě nedodržení této lhůty se nové znění Sazebníku 
stane pro Výrobce účinným až prvním dnem dalšího kalendářní čtvrtletí. 

5.4 Výrobce je oprávněn v případě změny Sazebníku tuto Smlouvu vypovědět dle čl. 11.2 níže této Smlouvy. 

6 Práva a povinnosti REMA 

6.1 REMA je povinna 

(a) zajišťovat kolektivní plnění povinností Výrobce v souladu s podmínkami stanovenými ZVUŽ a v rozhodnutí 
o vydání oprávnění k provozování Kolektivního systému REMA; 

(b) provádět Ekomodulaci u Elektrozařízení, u kterých je to možné, přičemž se přihlíží zejména k jejich životnímu 
cyklu; 
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(c) poskytovat obecné informace o fungování Kolektivního systému REMA prostřednictvím sítě Internet; 

(d) sdělovat Výrobci na jeho žádost bez zbytečného odkladu informace týkající se způsobu zajišťování plnění 
Povinností Výrobce v rámci Kolektivního systému REMA; 

(e) poskytovat Výrobci na jeho dotaz informaci o tom, zda je určité konkrétní zařízení Elektrozařízením ve smyslu 
ZVUŽ a této Smlouvy; 

(f) při zajišťování zpětného odběru Odpadních Elektrozařízení pocházejících z domácností, jež Výrobce uvádí na 
trh, dbát na dostatečnou četnost míst zpětného odběru a jejich dostupnost ve smyslu § 65 odst. 2 ZVUŽ, přičemž 
možnost využití těchto míst zpětného odběru musí být bez vazby na koupi nových výrobků a nesmí být nijak 
zpoplatněna vůči spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli; 

(g) informovat konečné uživatele vhodným způsobem o zřízených místech zpětného odběru, zejména vkládáním 
veřejných míst do Registru míst zpětného odběru; 

(h) poskytovat obcím, na jejichž území zřídila REMA místo zpětného odběru, informace o množství zpětně 
odebraných Elektrozařízení, včetně informací o jejich využití, pokud o to obec požádá; 

(i) dosáhnout v každém kalendářním roce minimální úrovně zpětného odběru Odpadních Elektrozařízení v rozsahu 
stanoveném v příloze č. 2 ke ZVUŽ; 

(j) oznámit Výrobci jakoukoli změnu svých údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, a to vždy nejpozději do patnácti 
(15) dnů od účinnosti takové změny, přičemž Smluvní strany se dohodly, že za splnění této povinnosti se 
považuje i sdělení této informace na webových stránkách REMA; 

(k) nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byl Výrobcem uhrazen Recyklační příspěvek za první kalendářní 
čtvrtletí trvání této Smlouvy, zaslat Výrobci osvědčení „Společnost plnící povinnost zpětného odběru, zpracování, 
využití a odstranění odpadního elektrozařízení“. 

6.2 REMA je oprávněna v rámci podmínek stanovených v této Smlouvě provozovat Kolektivní systém REMA, 
optimalizovat jeho činnost podle svého uvážení, pověřovat třetí osoby plněním dílčích povinností vyplývajících z této 
Smlouvy a za tímto účelem uzavírat smlouvy s třetími osobami. 

7 Práva a povinnosti Výrobce a jeho prohlášení 

7.1 Výrobce prohlašuje a REMA zaručuje, že 

(a) neuzavřel s žádným jiným provozovatelem kolektivního systému smlouvu o kolektivním plnění pro 
Elektrozařízení náležející do jedné ze skupin Elektrozařízení, které jsou součástí této Smlouvy. Výrobce bere ve 
smyslu § 45 odst. 2 ZVUŽ na vědomí, že pokud jde o Elektrozařízení náležející do jedné skupiny podle přílohy 
č. 1 ke ZVUŽ, které uvádí na trh v České republice, smí uzavřít smlouvu o kolektivním plnění pouze s jedním 
provozovatelem kolektivního systému; 

(b) proti němu není vedeno ani nebylo zahájeno insolvenční řízení, přičemž bere ve smyslu § 44 odst. 3 ZVUŽ na 
vědomí, že takovou skutečnost je REMA oprávněna zohlednit v podmínkách Smlouvy. 

7.2 Výrobce je povinen 

(a) dodržovat zásady a opatření nastavené v rámci Kolektivního systému REMA a poskytovat REMA informace pro 
evidenci a fakturaci v rámci Kolektivního systému REMA způsobem určeným REMA, zejména formou 
vyplněných Výkazů na formulářích REMA; 

(b) vést řádným a průkazným způsobem průběžně pravdivou, správnou a úplnou evidenci o množství (v kusech 
a hmotnostních jednotkách) a druhu Elektrozařízení, které uvádí na trh v České republice; 

(c) vykazovat společnosti REMA pravdivé, správné a úplné údaje o množství a druhu Elektrozařízení, které uvedl 
na trh v České republice v příslušném kalendářním čtvrtletí, a to v kusech a hmotnostních jednotkách, 
a umožňovat společnosti REMA provedení ověření správnosti a úplnosti údajů o množství Elektrozařízení 
uvedených na trh, které jí Výrobce vykázal; 

(d) oznámit REMA jakoukoli změnu svých údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, jakož i jakoukoli změnu údajů 
vedených v Seznamu ve smyslu s § 21 odst. 4 ZVUŽ, a to vždy nejpozději do patnácti (15) dnů od účinnosti 
takové změny nebo ode dne, kdy nastala skutečnost, která tuto změnu odůvodňuje; 

(e) poskytnout společnosti REMA na její žádost bez zbytečného odkladu pravdivé, správné a úplné informace či 
podklady týkající se množství, druhu či technických specifikací Elektrozařízení, které Výrobce uvádí na trh 
v České republice, a poskytovat REMA součinnost v souvislosti s plnění povinnosti v oblasti Ekomodulace; při 
uvádění Elektrozařízení na trh prodejem jakýmkoli způsobem, včetně použití prostředků komunikace na dálku, 
informovat své odběratele a konečné uživatele o způsobu zajištění Povinností Výrobce v souladu s právními 
povinnostmi a poskytnout REMA potřebnou součinnost při poskytování informací konečným uživatelům, včetně 
umožnění konání informačních a osvětových akcí v místě prodeje Elektrozařízení konečným uživatelům; 

(f) poskytovat REMA řádně a včas nezbytnou součinnost za účelem splnění povinnosti ověření údajů auditorem ve 
smyslu § 53 odst. 5 ZVUŽ, nebo za účelem ověření podmínek pro vrácení obdrženého příspěvku podle § 47 
odst. 3 ZVUŽ či za účelem provedení Prověrky podle Smlouvy; 

(g) poskytovat REMA za účelem jejich poskytnutí zpracovatelům ve smyslu § 68 odst. 3 ZVUŽ veškeré informace, 
které jsou nutné ke zpracování Odpadního Elektrozařízení včetně přípravy k opětovnému použití, především 
údaje o obsažených konstrukčních částech a materiálech, nebezpečných látkách, možnostech opětovného 
použití Elektrozařízení a recyklace Odpadního Elektrozařízení, popřípadě způsobu jejich odstranění, a to pro 
každý typ nového Elektrozařízení do jednoho roku od data uvedení výrobku na trh; 
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(h) v případě, že proti němu bude zahájeno insolvenční řízení, o této skutečnosti informovat REMA do 5 dnů od jeho 
zahájení; 

(i) pro případ, že by se stal společníkem REMA, uzavřít s REMA ve smyslu § 42 odst. 1 ZVUŽ smlouvu o kolektivním 
plnění pro všechna Elektrozařízení, která uvádí na trh v České republice a pro která bylo zároveň společnosti 
REMA vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému. 

7.3 Výrobce je oprávněn vznášet vůči REMA návrhy na jakákoli opatření či úpravy, které podle názoru Výrobce povedou 
k optimalizaci a zefektivnění provozu Kolektivního systému REMA. Výrobce bere na vědomí, že REMA nesmí ve 
smyslu § 41 odst. 3 ZVUŽ sdělovat Výrobci informace o množství Elektrozařízení uvedených na trhu jednotlivými 
výrobci, s nimiž REMA uzavřela smlouvu o kolektivním plnění, nebo o jejich podílu na trhu, a informace o příspěvcích, 
které společnosti REMA hradí jednotliví výrobci.  

7.4 Smluvní strany se shodly na tom, že Výrobce není povinen uvádět při prodeji nových Elektrozařízení odděleně náklady 
na zpětný odběr, zpracování a odstranění Elektrozařízení uvedených na trh do dne 13. srpna 2005. 

8 Prověrka 

8.1 Výrobce se zavazuje na písemnou žádost REMA umožnit ve svém sídle, popř. svých provozovnách, provedení 
Prověrky přímo REMA nebo jí pověřenou osobou  (např. auditorem) za účelem kontroly plnění povinností ze strany 
Výrobce stanovené touto Smlouvou a právními předpisy ve vztahu k veškerému Elektrozařízení, které uvádí na trh 
v České republice anebo ověření, zda Výrobce splňuje podmínky pro vrácení Recyklačního příspěvku či zda správně 
uvádí Elektrozařízení jako Neplacené nebo Exportované, zejména však za účelem posouzení toho, zda Výrobce 
vykazuje REMA úplné, správné a pravdivé informace ohledně množství a druhu Elektrozařízení jím uváděných na trh 
v České republice a zda Výrobcem vykazovaná Neplacená Elektrozařízení či Exportovaná Elektrozařízením jsou 
Neplaceným Elektrozařízením či Exportovaným Elektrozařízením ve smyslu této Smlouvy. 

8.2 Uskutečnění Prověrky je REMA u Výrobce oprávněna požadovat jedenkrát za 6 měsíců. 

8.3 Výrobce se zavazuje poskytnout REMA nebo jí pověřené osobě řádně a včas veškerou součinnost nezbytnou 
k provedení Prověrky dle této Smlouvy, zejména jí poskytnout pravdivé, správné a úplné informace týkající se 
množství a druhu Elektrozařízení, které Výrobce uvádí na trh v ČR a týkající se plnění povinností Výrobce podle ZVUŽ 
a této Smlouvy, umožnit jí nahlédnout zejména do svých účetních, prodejních, dodacích a vývozních dokladů, 
průvodní a technické dokumentace k Elektrozařízení a dalších listin a podkladů, které mají vztah k Elektrozařízení, 
a umožnit jí za obvyklých podmínek vstup do svého sídla, a popřípadě i svých provozoven. 

8.4 Při provádění Prověrky je REMA povinna chránit důvěrné informace, které získá od Výrobce, zejména obchodní 
tajemství Výrobce, a šetřit oprávněné zájmy Výrobce. REMA je povinna ve stejném rozsahu zavázat i osobu, kterou 
pověří provedením Prověrky. 

8.5 O uskutečnění Prověrky zpracuje osoba provádějící Prověrku zprávu, v níž uvede, zda Výrobce řádně plní své 
povinnosti dle této Smlouvy, zda splňuje podmínky pro vrácení Recyklačního příspěvku či pro kategorizaci 
Elektrozařízení jako Neplaceného nebo Exportovaného, a jaké konkrétní povinnosti a jakým způsobem případně 
Výrobce porušil či porušuje nebo důvody, pro které podmínky pro vrácení Recyklačního příspěvku nebo pro 
kategorizaci Elektrozařízení jako Neplaceného nebo Exportovaného nesplňuje. Zprávu předá REMA či jí pověřená 
osoba Výrobci k vyjádření. 

8.6 V případě, že Prověrka prokáže nesplnění podmínek pro vrácení Recyklačního příspěvku či porušení některé 
povinnosti, zejména ve vykazování Kolektivnímu systému REMA včetně nesprávného uvádění Elektrozařízení jako 
Neplaceného či Exportovaného, je Výrobce povinen uhradit REMA účelně vynaložené náklady na Prověrku. Náklady 
na provedení Prověrky budou vyúčtovány na základě faktury vystavené REMA. Faktura musí mít náležitost daňového 
dokladu a bude mít splatnost 30 dnů od data jejího vystavení. 

9 Mlčenlivost 

9.1 Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu platnosti této Smlouvy i po jejím skončení mlčenlivost o všech 
skutečnostech týkajících se nebo souvisejících s touto Smlouvou či se zájmy druhé Smluvní strany. Bez předchozího 
písemného souhlasu druhé Smluvní strany nesdělí či nezpřístupní třetí osobě žádné informace, které získají 
v průběhu plnění této Smlouvy a které nejsou veřejně přístupné, s výjimkou 
 
(a) svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců či zástupců s tím, že příslušná Smluvní strana je v plném 

rozsahu odpovědná za porušení povinností stanovených v tomto článku ze strany těchto osob; 

(b) situace, kdy je Smluvní strana povinna sdělit či zpřístupnit takovou informaci podle platných právních předpisů 
či na základě jakéhokoli pravomocného soudního či správního rozhodnutí, to však jen v rozsahu a způsobem 
stanoveným právními předpisy nebo pravomocným rozhodnutím. 

9.2 Za důvěrné informace se nepovažují informace o uzavření (vzniku) a o ukončení (zániku) této Smlouvy. Společnost 
REMA je oprávněna využívat informace o množství a druhu Elektrozařízení, jeho toku a nakládání s ním při 
prokazování plnění Povinností Výrobce nebo Kolektivního systému REMA podle právních předpisů vůči kontrolním a 
dozorovým orgánům a správním úřadům nebo soudům. Společnost REMA je dále oprávněna využívat tyto informace 
v konsolidované statistické formě, která neumožňuje zpětně určit množství a druh Elektrozařízení uvedených na trh v 
České republice Výrobcem. 

9.3 Veškeré poznatky REMA, její zkušenosti a dovednosti všeho druhu (know-how) a její koncepty tvůrčí nebo jiné 
činnosti, včetně jejích objevů, námětů, metod, vzorců, systémů, principů, postupů řešení, stylů a idejí, jakož i jejích 
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návrhů, bez ohledu na jejich povahu a podobu vnímatelného vyjádření a bez ohledu na to, zda tvoří předmět 
obchodního tajemství, které REMA sdělí druhé Smluvní straně výhradně za účelem přímo či nepřímo spjatým 
s plněním této Smlouvy, zůstávají v plném rozsahu duševním vlastnictvím REMA a druhá Smluvní strana je oprávněna 
je využít pouze v souvislosti s plněním závazků podle této Smlouvy a v rozsahu nezbytném a přiměřeném plnění 
závazků podle této Smlouvy.  

10. Komunikace mezi Smluvními stranami 

10.1 Smluvní strany spolu budou operativně komunikovat při plnění závazků z této Smlouvy buď písemně na adresy 
stanovené v úvodu této Smlouvy nebo písemně na adresy oznámené příslušnou Smluvní stranou či datovou 
schránkou, nebo telefonem, elektronickou poštou či faxem nebo osobně. Tyto kontaktní údaje poskytne Výrobce na 
základě vyplnění dokumentu „Identifikace výrobce“. Změna kontaktních údajů Výrobce je účinná ode dne jejího 
písemného oznámení doručené společnosti REMA na kontaktní adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. 

 

11. Trvání právních vztahů a jejich zánik 

11.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

11.2 Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu vypovědět ve smyslu § 45 odst. 3 ZVUŽ bez udání důvodu pouze jednou 
ročně s účinností ke konci kalendářního roku na základě písemné výpovědi doručené druhé Smluvní straně na 
kontaktní adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nebude-li druhé Smluvní straně prokazatelně sdělena jiná 
doručovací adresa, nejpozději do 30. září kalendářního roku, ve kterém má být smluvní vztah ukončen.  

11.3 Právní vztahy z této Smlouvy mohou dále zaniknout na základě písemné dohody Smluvních stran nebo dnem nabytí 
právní moci o zrušení rozhodnutí o oprávnění k provozování kolektivního sytému REMA podle ZVUŽ či dnem zániku 
oprávnění, jestliže REMA ve lhůtě stanovené § 142 odst. 1 ZVUŽ nepodá žádost o vydání oprávnění k provozování 
kolektivního systému podle ZVUŽ, anebo dnem právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání oprávnění 
k provozování kolektivního systému podle ZVUŽ. Smluvní strany berou rovněž na vědomí, že jestliže REMA ve lhůtě 
stanovené § 142 odst. 1 ZVUŽ nepodá žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému podle ZVUŽ, 
právní vztahy z této Smlouvy zaniknou ke dni 31. 12. 2022. 

11.4 Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy, zejména Občanským 
zákoníkem, anebo touto Smlouvou. Oznámení o odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny zaslat druhé 
Smluvní straně vzniknou-li k tomu podmínky dle této Smlouvy či zákona, a to doporučeným dopisem na kontaktní 
adresu druhé Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy, není-li Smluvní straně prokazatelně sděleno druhou 
Smluvní stranou, aby korespondence byla doručována na jinou adresu. V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva 
zaniká s účinky ex nunc a Smluvní strany jsou povinny si vzájemně vypořádat své nároky z jejího plnění, a to do třiceti 
dnů ode dne odstoupení od Smlouvy. 

11.5 REMA je oprávněna od této Smlouvy odstoupit při podstatném porušení Smlouvy ze strany Výrobce, za které se 
považuje zejména 

(a) prodlení Výrobce s jakoukoli platbou vůči REMA dle této Smlouvy v délce trvání 30 dnů od data její splatnosti, 
nebude-li dlužná částka uhrazena ani v dodatečné lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude Výrobce k její úhradě ze 
strany REMA vyzván; za den splnění peněžitého závazku se považuje připsání dlužné částky na účet REMA 
nebo vyplacení částky ze strany Výrobce společnosti REMA v hotovosti; 

(b) úmyslné uvedení nepravdivých nebo nesprávných či neúplných údajů v jakémkoli Výkazu, včetně opravného 
Výkazu; 

(c) prodlení Výrobce s plněním závazku poskytnout řádně a včas součinnost společnosti REMA nebo osobě určené 
REMA dle této Smlouvy v délce trvání 15 dnů, nebude-li toto prodlení odstraněno ani v dodatečné lhůtě 15 dnů 
ode dne, kdy bude Výrobce ke splnění této povinnosti ze strany REMA vyzván s uvedením specifikace 
nesplněného závazku; 

(d) prodlení Výrobce s plněním závazku poskytnout REMA řádně vyplněný Výkaz a/nebo opravný Výkaz či nový 
Výkaz dle této Smlouvy v délce trvání 30 dnů, nebude-li toto prodlení odstraněno ani v dodatečné lhůtě 15 dnů 
ode dne, kdy bude Výrobce ke splnění této povinnosti ze strany REMA vyzván. 

11.6 Za podstatné porušení této Smlouvy se rovněž považuje porušení závazku mlčenlivosti dle této Smlouvy ze strany 
kterékoli Smluvní strany a neoprávněné užití nehmotného statku REMA ve smyslu ustanovení čl. 9.3 této Smlouvy. 

11.7 Výrobce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit při podstatném porušení Smlouvy ze strany REMA, za které se 
považuje zejména prodlení REMA s plněním povinností dle této Smlouvy v délce trvání 30 dnů, nebude-li toto prodlení 
odstraněno ani v dodatečné lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude REMA k odstranění tohoto prodlení ze strany Výrobce 
vyzvána s uvedením specifikace nesplněného závazku. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1 Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky, zejména ZVUŽ, Zákonem o odpadech a Občanským 
zákoníkem. 

12.2 Za účelem plnění Povinností se Smluvní strany dohodly, že REMA bude zajišťovat plnění Povinností Výrobce pro 
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všechna Elektrozařízení v rámci dané skupiny elektrozařízení bez ohledu na to, zda pocházejí z domácností či nikoliv, 
a bez ohledu na datum, kdy byla Elektrozařízení uvedena trh. 

12.3 Jakékoli dodatky či změny této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemně na základě dohody obou Smluvních stran. 

12.4 Veškeré přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást. 

12.5 Je-li některé z ustanovení této Smlouvy neplatné, zdánlivé, neúčinné, odporovatelné nebo nevynutitelné, či stane-li 
se takovým v budoucnu, nebude to mít vliv na Smlouvu jako celek ani jiné její ustanovení, pokud z povahy, obsahu 
nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, vyplývá, že tuto část lze oddělit od ostatních ustanovení 
této Smlouvy a pokud lze předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez tohoto ustanovení, pokud by Smluvní 
strany jeho vadnost včas rozpoznaly. Smluvní strany se vadné ustanovení pokusí bez zbytečného odkladu nahradit 
ustanovením bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře svým obsahem odpovídat podstatě, smyslu a účelu, 
kterého Smluvní strany původně zamýšlely ustanovením vadným. 

12.6 V případě, že se tato Smlouva stane v jakékoli části (včetně jakékoli z jejích příloh) v důsledku změny ZVUŽ, Zákona 
o odpadech, navazujícího prováděcího předpisu nebo jiných platných právních předpisů, neplatnou či nevyhovující, 
se Smluvní strany dohodly, že vyvinou maximální možné úsilí k přijetí odpovídající změny této Smlouvy.  

12.7 Smluvní strany tímto ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, sjednávají pro řešení sporů z této Smlouvy místní příslušnost soudu prvního stupně podle místa 
sídla společnosti REMA. 

12.8 Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 

12.9 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož ji stvrzují svými 
podpisy. 

Přílohy: 

1  Seznam definic 
2  Sazebník 
3   Údaje pro účely návrhu na zápis do Seznamu  
4  Skupiny Elektrozařízení 
5  Rozhodnutí o provozování Kolektivního systému 
6  Podmínky zpracování osobních údajů při kolektivním plnění povinností výrobců 

 
 
 
V Praze dne       
 

V                                                           dne       

za REMA Systém, a.s. 
 
 
 
________________________ 
      
 
 
Jméno, Příjmení, funkce 
 
 
  

za Výrobce 
 
 
 
________________________ 
      
 
 
Jméno, Příjmení, funkce 
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PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM DEFINIC 
 
„Ekomodulace“ – má význam uvedený v ustanovení § 3 odst. 2 písm. q) ZVUŽ. 
 
„Elektrozařízení“ – označuje elektrické nebo elektronické zařízení, které má význam uvedený v ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) 
ZVUŽ, a pro které je Smlouva podle přílohy č. 4 uzavírán.  
 
„Exportované Elektrozařízení“ – označuje Elektrozařízení, které po uvedení na trh v České republice bylo prokazatelně dodáno do 
jiného členského státu nebo vyvezeno do jiného než členského státu. 
 
„DPH“ – znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu Zákona o DPH. 
 
„Kolektivní systém REMA“ – znamená kolektivní systém provozovaný REMA. 
 
„Neplacené Elektrozařízení“ – označuje Elektrozařízení, u nějž bylo (i) osobou, která toto Elektrozařízení předala Výrobci, nebo (ii) 
osobou, která toto Elektrozařízení od Výrobce převzala, prokazatelně zajištěno řádné splnění Povinností Výrobce ve smyslu § 9 
ZVUŽ. 
 
„Občanský zákoník“ – znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
„Odpadní Elektrozařízení“ – označuje Elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně všech jeho komponentů, konstrukčních 
a spotřebních dílů; 
 
„Odpadní Elektrozařízení pocházející z domácností“ - označuje Odpadní Elektrozařízení, které má význam uvedený v ustanovení 
§ 3 odst. 1 písm. e) ZVUŽ. 
 
„Placené Elektrozařízení“ – označuje jakékoli Elektrozařízení, které není Neplaceným Elektrozařízením, ani Exportovaným 
Elektrozařízením. 
 
„Povinnosti Výrobce“ – znamenají povinnosti stanovené ZVUŽ pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění Elektrozařízení, 
informování konečného uživatele o zpětném odběru a další povinnosti s tím související, které je Výrobce oprávněn plnit na základě 
§ 9 písm. b) ZVUŽ v kolektivním systému. 
 
„Prověrka“ – znamená kontrolu prováděnou REMA u Výrobce za účelem ověření plnění povinností Výrobce na základě této Smlouvy. 
 
„Recyklační příspěvek“ – znamená cenu za plnění poskytovaná Výrobci ze strany REMA na základě této Smlouvy. 
 
„Registr míst zpětného odběru“ - má význam uvedený v ustanovení § 15 odst. 2 ZVUŽ. 
 
„REMA“ – má význam uvedený v záhlaví této Smlouvy. 
 
„Sazebník“ – znamená vždy aktuálně platný dokument REMA obsahující seznam jednotkových cen (sazeb) za množstevní jednotky 
za každý typ Elektrozařízení uváděný na trh nebo do oběhu v České republice nebo dodávaný přímo konečným uživatelům do České 
republiky z jiného státu, sloužících k výpočtu Recyklačního příspěvku. 
 
„Seznam“ – označuje informační systém veřejné správy vedený Ministerstvem životního prostředí ČR v souladu s § 20 ZVUŽ, v 
němž jsou obsaženy údaje o výrobcích Elektrozařízení. 
 
„Smlouva“ – znamená tuto smlouvu o kolektivním plnění povinností výrobce elektrozařízení podle § 9 písm. b) ZVUŽ. 
 
„Smluvní strana“ – znamená jednotlivě REMA nebo Výrobce; REMA a Výrobce společně jen „Smluvní strany“. 
 
„Výkaz“ – znamená přehled údajů vyplněných Výrobcem v elektronické podobě ve struktuře a členění určeném REMA o druhu 
a množství (v hmotnostních jednotkách a kusech) Elektrozařízení uvedených Výrobcem na trh nebo do oběhu v České republice nebo 
dodaných přímo konečným uživatelům do České republiky z jiného státu ve smyslu ZVUŽ za určité stanovené období. 
 
„Výrobce“ – jedná se o osobu identifikovanou v záhlaví této Smlouvy, která má význam uvedený v preambuli (B) této Smlouvy s tím, 
že uvedení Elektrozařízení do oběhu touto osobou v postavení uvedeném v preambuli (B) se pro účely této Smlouvy a všech jejích 
příloh považuje za jeho uvedení na trh.  
 
„Zákon o DPH“ – znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 
„Zákon o odpadech“ – znamená zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
 
„ZVUŽ“ – znamená zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. 
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PŘÍLOHA Č. 2 – SAZEBNÍK 
 

Viz samostatný dokument – Sazebník recyklačních příspěvků pro elektrozařízení skupiny 1–6. 
 
 
 
PŘÍLOHA Č.3 – Údaje pro účely návrhu na zápis do Seznamu 

 

Název společnosti:  

Sídlo:  

IČO:   

DIČ:   

Zápis v obchodním rejstříku:  

 

Kontaktní údaje: 

Jméno a příjmení kontaktní osoby:  

Adresa (korespondenční) pracoviště kontaktní osoby:  

Telefonní spojení kontaktní osoby: 

Uvedená kontaktní osoba je:  

  statutární orgán 

  pověřený pracovník 

 

E-mail kontaktní osoby:  

Adresa internetových stránek Výrobce (Výrobce dle záhlaví smlouvy): 

Adresa internetových stránek on-line obchodů, které Výrobce provozuje: 

 

Elektrozařízení: 

Druh Elektrozařízení a jejich skupiny (značky elektrozařízení; údaj o tom, zda je Elektrozařízení určeno k použití v domácnostech 
nebo mimo domácnosti) 

 

Skupina 
elektrozařízení 

Značky (jména výrobců) produktů nebo značky uváděných produktů na český trh 
Použití 
v domácnosti / 
mimo domácnost 

Skupina 1.   

Skupina 2.   

Skupina 3.   

Skupina 4.   

Skupina 5.   

Skupina 6.   

 
 
Určení použitého způsobu prodeje Elektrozařízení: 

kamenná prodejna  
On line prodej 
maloobchod 
velkoobchod 
darování 
vlastní potřeba 
zakázka 
jiný – uveďte konkrétně: 

  

https://www.rema.cloud/uploads/Sluzby/Dovozci_vyrobci/Sazebnik%20elektrozarizeni_V01012023_web.pdf
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PŘÍLOHA Č.4 – SKUPINY ELEKTROZAŘÍZENÍ – skupiny elektrozařízení dané přílohou č. 1 zákona č. 542/2020 Sb., o 
výrobcích s ukončenou životností 
 
Registrace Výrobce pro všechny skupiny elektrozařízení dle přílohy č. 1 ZVUŽ. 
 

Skupina 
elektrozařízení 

Název a popis skupiny 

1. Zařízení pro tepelnou výměnu 

2. Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2 

3. Světelné zdroje 

4. 

Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm 
(kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, zařízení informačních 
technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební 
zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro 
monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu) 

5. 

Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm 
(kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, 
svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro 
volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu 
elektrického proudu) 

6. 
Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější 
rozměr nepřesahuje 50 cm 

 
     V případě registrace Výrobce pro vybrané skupiny elektrozařízení dle přílohy č. 1 ZVUŽ. Výběr této možnosti revokuje registraci 
Výrobce pro všechny skupiny elektrozařízení dle uvedené přílohy.  
 

Skupina 
elektrozařízení 

Název a popis skupiny) 

1 Zařízení pro tepelnou výměnu 

2 Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2 

3 Světelné zdroje 

4 

Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm 
(kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, zařízení informačních 
technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební 
zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro 
monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu) 

5 

Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm 
(kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, 
svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro 
volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu 
elektrického proudu) 

6 
Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější 
rozměr nepřesahuje 50 cm 

 
 
PŘÍLOHA Č.5 – Rozhodnutí o provozování Kolektivního systému 
 
Kopie Rozhodnutí o provozování Kolektivního systému je k dispozici na Ke stažení (rema.cloud)  

https://www.rema.cloud/ke-stazeni
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PŘÍLOHA Č.6 – PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI KOLEKTIVNÍM PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VÝROBCŮ 
 
Smluvní strana, která je fyzickou osobou, její zástupci, kontaktní osoby a jiné fyzické osoby na její straně, jakož i zástupci, kontaktní 
osoby a jiné fyzické osoby na straně Smluvní strany, která je právnickou osobou, berou na vědomí níže uvedené podmínky 
zpracování osobních údajů v rámci spolupráce na základě Smlouvy ze strany provozovatele kolektivního systému REMA, které byly 
přijaty v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 
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“): 
 

1. Správcem osobních údajů je: REMA Systém, a.s., IČO: 64510263, se sídlem Praha 4 - Krč, Budějovická 1667/64, PSČ: 
140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 11195 (dále jen „Správce“). 

 
2. Osobní údaje budou zpracovávány zejména pro účely plnění zákonných a smluvních povinností při zajišťování 

kolektivního plnění povinností výrobců elektrozařízení, baterií a akumulátorů na území České republiky (zahrnujících 
zejména jednání o uzavření a plnění smlouvy, podávání návrhů na zápis,  změny zapsaných údajů a vyřazení ze 
Seznamu, plnění povinností stanovených pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení,  baterií 
a akumulátorů a povinností stanovených pro financování nakládání s odpadním elektrozařízením, bateriemi 
a akumulátory, podávání ročních zpráv, vedení evidencí a výkaznictví, plnění informačních povinností, osvětové 
činnosti a další souvisejících povinností), dále pro účely obchodní (včetně informačních systémů, webových stránek a 
databází, pořádání soutěží, zasílání newsletterů, obchodních sdělení a jiných informací, reklamy a marketingu, 
sledování kvality služeb, provádění analýz, vyhodnocování rizik, optimalizování kolektivního systému, správy vlastního 
majetku apod.) a pro poradenskou, výzkumnou a publikační činnost v oblasti zpětného odběru, opětovného použití 
a recyklace výrobků s ukončenou živostností. Tím není dotčeno právo Správce zpracovávat osobní údaje rovněž pro 
jiné účely, pokud mu k tomu bude svědčit odpovídající právní základ. 

 
3. Právním základem pro zpracování osobních údajů je zejména nezbytnost zpracování pro splnění právních povinností 

Správce (ať už na základě právních předpisů nebo Smlouvy) či třetích stran (na základě smlouvy se Správcem). 
V některých případech (zejména pro účely obchodní a pro zpracování po skončení Smlouvy) bude docházet ke 
zpracování osobních údajů též s odkazem na oprávněné zájmy Správce či třetích strany či na základě souhlasu 
dotčeného subjektu údajů. Některé z těchto právních základů se přitom překrývají a zároveň může existovat více 
právních základů, které opravňují Správce ke zpracování osobních údajů.  

 
4. Osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu zahrnujícím zejména následující kategorie: 

(a) Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (zejména jméno, příjmení, 
titul, datum narození, adresa, IČO a DIČ, zápis v obchodním rejstříku, podpis a jiné obdobné informace); 

(b) Kontaktní a komunikační údaje – osobní údaje umožňující kontakt s vzájemnou interakci (zejména jméno a příjmení, 
adresa, číslo telefonu a faxu, e-mailová adresa, datová schránka, webová stránka, záznamy o komunikaci a jiné 
obdobné informace); 

(c) Popisné údaje – údaje vztahující se k plnění zákonných a smluvních povinností stanovených pro zpětný odběr, 
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení,  baterií a akumulátorů a pro financování nakládání s odpadním 
elektrozařízením a odpadními bateriemi a akumulátory (zejména údaje o druhu, skupinách a podskupinách, 
značkách, typu, hmotnosti, množství, objemu, způsobu prodeje, údaje pro účely ekomodulace, technické 
specifikaci, konstrukčních částech a materiálech, nebezpečných látkách, možnostech opětovného použití 
elektrozařízení, baterií a akumulátorů, recyklace, případně způsobu odstranění odpadních elektrozařízení 
a odpadních baterií a akumulátorům, o zpětně odebraném, zpracovaném, využitém a odstraněném odpadním 
elektrozařízení a odpadních bateriích a akumulátorech, jakož i další evidenční údaje, informace z prováděných 
auditů a prověrek, údaje o pověřeném zástupci, údaje o obsahu smluvních závazků, o využívaných službách 
a reklamacích, o spolupráci, místech prodeje, sběrné síti a jiné obdobné informace); 

(d) Fakturační, platební a finanční údaje – údaje sloužící pro vyúčtování a vedení účetnictví (zejména fakturační údaje 
včetně bankovního spojení, účetní doklady, údaje o platbách, závazcích a pohledávkách, informace o sazebnících, 
poplatcích a příspěvcích, bonitě, ekomodulaci a jiné obdobné informace); 

(e) Technické údaje – osobní údaje týkající se elektronické komunikace a užití webových stránek, informačních 
systémů a databází (zejména uživatelské a přihlašovací jméno a heslo, IP a URL adresa, typ prohlížeče 
a operačního sytému, lokace, zobrazování položek umístěných na webových stránkách, profilování, metadata, 
cookies, identifikace subjektů porušujících a zneužívajících služby, kybernetické hrozby včetně detekce spamů 
a malware a jiné obdobné informace); 

(f) Jiné údaje – osobní údaje sdělené Smluvní stranou a jejich zástupci, kontaktními osobami, zaměstnanci, 
spolupracovníky nebo obchodními partnery při vzájemné spolupráci na základě této Smlouvy.  

 
5. Poskytnutí osobních údajů je především zákonným nebo smluvním požadavkem, a tedy nezbytným předpokladem pro 

realizaci účelů, pro které jsou osobní údaje poskytovány. Dochází-li ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu, 
je poskytnutí osobních údajů dobrovolné; dotčená osoba má přitom právo svůj souhlas odvolat. V případě zpracování 
osobních údajů pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce a jiných osob je dotčená osoba oprávněna 
vznést námitku proti zpracování osobních údajů.  

 
6. Doba zpracování osobních údajů se liší v závislosti na účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. V případě 

zpracování osobních údajů na základě souhlasu odpovídá době do odvolání souhlasu a v ostatních případech době 
nezbytné pro plnění právních povinností a realizaci stanovených účelů, ke kterým Správci svědčí odpovídající právní 
titul, nejdéle však po dobu 10 let od ukončení Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li dán důvod, pro který je 
možné pokračovat ve zpracování i po této době, zejména pro nezbytnost dalšího zpracování k určení, výkonu nebo 
obhajobě právních nároků Správce nebo jiných osob, splnění právní povinnosti, nebo pro vědecký,  publikační, 
poradenský a historický výzkum či statistické účely, popř. archivace ve veřejném zájmu. 

 
7. Zpracovávané osobní údaje jsou získávány zejména od dotčených osob v rámci jednání o uzavření Smlouvy a plnění 

Smlouvy, od třetích osob oprávněných nakládat s osobními údaji a Správci je předat, z veřejně dostupných zdrojů 
a z veřejných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů, jakož i z vlastní obchodní činnosti a při plnění Smlouvy. Smluvní 
strana, která Správci poskytne osobní údaje fyzických osob na své straně, je povinna vůči těmto osobám zajistit 
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v souladu s GDPR plnění informační povinnosti o zpracování osobních údajů v rozsahu odpovídajícím těmto 
podmínkám. 

 
8. Zpracování osobních údajů provádí Správce sám, anebo za tím účelem pověří třetí osobu nebo osoby, zejména smluvní 

partnery z oblasti zpětného odběru, dalšího zpracování, využití a odstranění elektrozařízení, baterií a akumulátorů, 
přepravní a doručovací společnosti, logistiky, poskytovatele IT služeb a správce informačních systémů, marketingové 
a PR agentury, účetní společnosti, jakož i další společnosti REMA nebo kolektivní systémy. Osobní údaje mohou být 
poskytnuty i orgánům veřejné moci (především kontrolním a dozorovým orgánům jako např. Ministerstvu životního 
prostředí ČR, České inspekci životního prostředí, České obchodní inspekci, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
Úřadu pro ochranu osobních údajů, celním a daňovým orgánům) a dalším osobám včetně soudům, zejména v případě, 
že je to nezbytné pro ochranu práv a oprávněných zájmů Správce a jiných osob, nebo vyžadují-li to právní předpisy. 
Bližší seznam zpracovatelů Správce a příjemců osobních údajů je k dispozici u Správce na vyžádání. 

 
9. Při zpracování osobních údajů Správce dbá na dodržování důvěrnosti a zabezpečení dle odpovídajících standardů, 

které zajišťují ochranu před neoprávněným nebo nahodilým přístupem nebo přenosem, jejich změnou, ztrátou nebo 
zničením, jakož i možným zneužitím a neoprávněným zpracováním. Správce dbá rovněž na ochranu práv a dotčených 
osob zaručující soulad zabezpečení osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 
10. Kdykoliv během zpracování osobních údajů může dotčená osoba za podmínek stanovených právními předpisy využít 

těchto práv: právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování 
osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo odvolat souhlas, jakož i právo na přenositelnost údajů. V 
případě uplatnění svých práv nebo v případě jakýchkoli dotazů či jiných záležitostí je možné Správce kontaktovat 
jakoukoli formou (e-mailem, telefonicky, poštou, prostřednictvím kontaktního formuláře) dle kontaktních údajů, které 
jsou k dispozici na internetových stránkách www.rema.cloud. Se svou stížností se mohou dotčené subjekty obrátit též 
na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 
11. Tyto podmínky zpracování osobních údajů mají zejména informační charakter a Správce je oprávněn je kdykoli 

jednostranně měnit či doplňovat. O změně či doplnění podmínek bude Správce informovat druhou Smluvní stranu buď 
formou oznámení (které může být učiněno i pouze v elektronické formě), jehož přílohou bude aktuální znění podmínek 
zpracování osobních údajů, anebo v rámci informací týkajících se osobních údajů zpracovávaných Správcem, které 
jsou k dispozici na internetových stránkách www.rema.cloud; takto změněné nebo doplněné podmínky jsou účinné 
dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti 
předchozího znění podmínek. 

 


