Dodatek č. Z smlouvy číslooo24118r |zoz/2oi4/v! o
zajištěnízpětného odběru elektřozařízení
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uzavřené podle § 269 odst, 2 zákona č. 513/1991 sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisŮ.
a podle § 38 odst,^6 zákona č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně někten/ch dalších zákonŮ, ve znění
pozděiŠÍch předpisŮ (dále len,,zékon o odpadech"), mezi následujícími smluvnimi stranami:

AsEKoL a.s. (dříve AsEKoL s,..o.)
se sídlem Československého exilu 2o62/a| Píaha 4, PsČ 143 oo
1čo: 2737323I, DIč| cz2737323l
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19943
zastoupená Michalem lYazalem na 2ákladě plné moci
bankovní spojení: Komerčníbanka, a.s., č, ú. oooo35-2149920277/o7oo
(dále jen .Provozovatel" )
a

Mě§to Dobřichovice
se sídlem Vítova 61, 252 29 Dobřichovice,

IčoI oo241181, DIč:

cZ

zastoupená: Ing. Petr Hampl, starosta
bankovní spojení: 388029319/o8oo
(dále jen ,,obec")

smluvní strany se dohodly na uzavřeni dodatku_č. 1 tohoto zněníl

1.
l,

I.
smluvní strany uzavřely dne 7.5.2o15 smlouvu o zajištěnízpětného odběru elektrozařízení
(dále jen .,sm|ouva"). Tento dodatek doplňujea mění smIoUVu a tvoří její nedílnou
součást. smlouva zŮstává i nadále v platnost] a búde interpretována a aplikována Ve
spojení a V souladU s tímto dodatkern,
V raňcl dodatlL budoJ UžiVály pojmy vynezené smlouVou.

II.
rozhodnutím Ministerstva životního prostředí oprávněn
provozovat kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru
elektroodpadu pro elektrozařízení, která spadají do skupin 1 až 10 dle přílohy č. 7 k zákonu

1. Provozovatel je vsouladu

s

o odpadech.

2. )iž dříýe ve vazbě na skutečnost uvedenou v předchozím odstavci došlo ke změně
Metodického pokynu, kten/ tvoří přílohu a nedílnou součást smlouvy, a kteď je

Provozovatel opráVněn jednostranně měnit zpŮsobem stanoveným smlouvou, tak že se
1 až 1o dle přílohy
č. 7 k zákonu o odpadech. V.souladu s touto změnou Metodického pokynu se proto tímto
dodatkem měnítéžčlánek I. ÚVodní ustanovení, odst. 2 smlouvy, ttený nově znitat<to:
2,
Provozovatel zajíšťujespolečnéptnění povinností pro všechna etektrozařízení ve
smyslu § 37g písm, a) zákona, která spadají do skupiny 1, Velké domácí
spotřebiče, 2. Malé domácí spotřebiče, 3. zařízení informačníchtechnotogií
a telekomunikačnízařízení, 4. spotřebitelská zařízení (vyjma solárních panelů),
5, osvětlovací zařízení, 6, Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých
stacionárních průmyslových nástrojů), 7, HračkY, vYbavení pro votný čas
a sporty, 8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a inflkovaných
výrobkÚ), 9, Přístroje pro monitorování a kontrotu a 10. Výdejní automatY, dle
přílohY č, 7 zákona (dále jen ,,elektrozařízení'), a to bez ohledu na to, zda
pocházejí z dofuácností či hikoli, a bez ohledu na datum, kdy byla uvedena ha
trh, Toto společnéplnění zajišťuje ve spolupráci s obcemi a s dalšími

smlouva vztahuje na elektrozařízení spadající do skupin
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oprávnénými osobami v rámci jím provozovaného kolektivního systémq kterého
se dále účastnínositelé povinností vyplývajícíchz ésti čtvltéhlavy II. dílu
B, zákona, jakožto smluvní partneří provozovatele (dále jen .Kolektivní systém

AsEKoL),

3. smluvní strany se dále sohledem na změnu přílohy č.7 kzákonu o odpadech ode dne
15, B. 2018 dohodly, že se tato smlouva po uvedeném datu Vztahuje na skupiny
elektrozařízení, jak jsou Vymezeny touto přílohou č. 7 k zákonu o odpadech, nebude-li
určeno nebo smluvními stranami dohodnuto jinak.

lIl.

ostatní ustanovení smlouvy zŮstáVají bezelzměny.

1. smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ve znění úprav sjednaných tímto

dodatkem se nadále řídí práVními předpisy platnými a účinnýmiv době užavření smlouvy,
zejména zákonem č. 513/1991 sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisŮ,
a zákonem o odpadech.
2. Uzavření tohoto dodatku se řídíprávním řádem Českérepubliky, zejména pak občanským
zákoníkem (zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník).
3. změny a doplněnítohoto dodatku je možnéprovádět pouze dohodou uzavřenou v písemné
formě a s podpisy smluvních stran na jedné listiné. Přijetí návrhu dodatku 5 dodatkem
nebo odchylkou se předem Vylučuje. smluvní stíany se současně dohodly na Vyloučení
možnosti uzavřít tento dodatek či kierékolijeho ujednání přijetím nabídky zpŮsobem, že se
podle nabídky smlUvnístrana zachová, např. formou přijetíči poskytnutí pInění.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnostijeho uzavřením. souhlas každéze smluvních stran
sobsahem a uzavřením tohoto dodatku je vyjádřen podpisem zástupce smluvní strany,
kteď smluvní stranu zastupuje. Podpisy smluvních stran musí být na jedné listině,
5, Tento dodatek je sepsán Ve dvou Vyhotovéních, z nichž po podpisu obdržíjedno
Vyhotovení zástupce obce a jedno Vyhotovení zástupce Provozovatele.
6. Fyzické osoby, které tento dodatek UZaVírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto
prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto dodatku.
7, smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpjsem přečetly a že
byl uzavřen po Vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vŮle a že se dohodly
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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