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Všeobecné podmienky účasti
v kolektívnom systéme Eltma
1.

ÚČASŤ V KOLEKTÍVNOM SYSTÉME

1.1.

ELT Management Company Slovakia s.r.o. („Eltma“) je organizáciou zodpovednosti výrobcov
a prevádzkovateľom neziskového systému združeného nakladania („kolektívny systém“)
pre spätný zber pneumatík. Účastník je v zmysle odpadovej legislatívy tzv. výrobcom
pneumatík, ktorý má z titulu uvádzania pneumatík na trh v Slovenskej republike povinnosť
zaistiť plnenie vyhradených povinností (napr. spätný zber, nakladanie s vyzbieranými
odpadovými pneumatikami a propagačné a vzdelávacie aktivity) („povinnosti spätného
zberu“), resp. je splnomocneným zástupcom takého výrobcu v zmysle zákona o odpadoch
vo vzťahu ku všetkým pneumatikám, ktoré výrobca uviedol na trh (ďalej ako pneumatiky
uvedené na trh Účastníkom).

1.2.

Eltma plní povinnosti spätného zberu pre účastníkov kolektívneho systému. Eltma a Účastník
uzavreli tzv. zmluvu o plnení vyhradených povinností („Účastnícka zmluva“), ktorou sa
Účastník stáva účastníkom kolektívneho systému. Podmienky účasti sú stanovené
Účastníckou zmluvou, ktorú tvoria tieto Všeobecné podmienky účasti v kolektívnom systéme
Eltma („VPÚ“).

2.

EVIDENCIA A PRÍSPEVOK

2.1.

Účastník má povinnosť viesť priebežnú evidenciu o uvádzaní pneumatík na trh. Túto evidenciu
vedie v rámci informačného systému kolektívneho systému Eltma („IS“), ktorý je štandardnou
komunikačnou platformou subjektov zapojených do prevádzkovania kolektívneho systému
Eltma.
Štvrťročné hlásenie

2.2.

Evidenciu o uvádzaní pneumatík na trh poskytuje Účastník vyplnením štvrťročného hlásenia
v IS. Do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení každého štvrťroka má Účastník povinnosť
vyplniť v IS evidenciu o množstve pneumatík uvedených na trh a reálny odhad množstva
pneumatík, ktoré uvedie na trh v aktuálnom štvrťroku. Po uplynutí tejto lehoty Účastník
nemôže túto evidenciu sám v IS meniť a má povinnosť Eltmu požiadať o sprístupnenie tejto
evidencie, a túto evidenciu vyplniť, a to do 13. dňa mesiaca nasledujúceho po skončení
každého štvrťroka. Po márnom uplynutí tejto lehoty platí, že štvrťročné hlásenie nebolo
vyplnené riadne a včas. Účastník má povinnosť vyplniť štvrťročné hlásenie aj pri nulovom
množstve pneumatík uvedených na trh (odhade uvedenia na trh).

2.3.

Účastník vedie priebežnú evidenciu aj o ďalších skutočnostiach v rozsahu uvedenom v IS
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a za účelom riadneho prevádzkovania
kolektívneho systému. Účastník má povinnosť priebežne aktualizovať túto evidenciu,
najneskôr do 30 dní od zmeny evidovaných skutočností.
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Recyklačný príspevok
2.4.

Účastník má povinnosť hradiť Eltme príspevok na zaistenie plnenia povinností spätného
zberu. Výška príspevku sa určí ako násobok kilogramov pneumatík uvedených Účastníkom
na trh a sadzby príspevku, ktorá predstavuje 0,135 EUR (bez DPH).

2.5.

Na základe štvrťročného odhadu množstva pneumatík, ktoré Účastník uvedie na trh, uhradí
Účastník zálohu na príslušnú výšku príspevku, a to bez ďalšieho, do 15 dní odo dňa
nasledujúceho po skončení lehoty na podanie štvrťročného hlásenia. Na základe evidencie
o množstve pneumatík skutočne uvedených na trh v danom štvrťroku Účastník uhradí
na základe príslušného daňového dokladu doplatok príspevku alebo vznikne Účastníkovi
nárok na vrátenie preplatku príspevku. Preplatok je započítaný voči príspevku za nasledujúci
štvrťrok (stanovenému na základe vyúčtovacej faktúry), alebo (v prípade, že o to účastník
požiada) je Účastníkovi vrátený. V prípade, že nedôjde k započítaniu preplatku voči príspevku
za nasledujúci štvrťrok alebo jeho vráteniu, bude Účastníkovi preplatok započítaný voči
príspevkom za ďalšie nasledujúce štvrťroky (vždy na základe vyúčtovacej faktúry). Pokiaľ
nedôjde k započítaniu alebo vráteniu preplatku (na základe žiadosti) do konca daného
kalendárneho roka, bude Účastníkovi preplatok na konci kalendárneho roka vrátený
(bez žiadosti).

2.6.

Uhradením príspevku sa má za to, že Účastník zabezpečil pokrytie všetkých finančných rizík
spojených s plnením jeho povinností spätného zberu.
Vystavovanie daňových dokladov

2.7.

Faktúry k platbám prijatým pred dodaním služby (k uhradeným zálohám) Eltma vystavuje
do 15. dňa od prijatia platby (zálohová faktúra). Po dodaní služby vystaví Eltma faktúru do
15. dňa od dátumu dodania služby, v ktorej zohľadní platbu prijatú pred dodaním služby
(zálohu) (vyúčtovacia faktúra). Faktúry sa budú vystavovať so splatnosťou 30 dní od dátumu
vystavenia. Vystavená faktúra musí byť doručená najneskôr do siedmich dní od jej vystavenia,
zvyčajne sprístupnením v IS. Účastník súhlasí s vystavovaním faktúr elektronickou formou. Z
pohľadu DPH predstavuje plnenie podľa Účastníckej zmluvy opakovane dodávanú službu,
ktorá sa považuje za dodanú najneskôr posledným dňom kalendárneho štvrťroku.
Refundácia príspevku

2.8.

Účastník má právo požiadať prostredníctvom IS, alebo iným spôsobom vo formáte
stanovenom Eltmou, o refundáciu recyklačných príspevkov. Recyklačný príspevok bude
Účastníkovi refundovaný v prípade, že pneumatiky uvedené Účastníkom na trh, za ktoré boli
Eltme uhradené recyklačné príspevky, sa na území Slovenskej republiky nestali odpadom tým,
že boli vyvezené mimo územie Slovenskej republiky alebo boli vrátené (najmä v rámci
reklamácie) a Účastník splní prípadne ďalšie podmienky na refundáciu recyklačného
príspevku v súlade so Všeobecnými refundačnými podmienkami kolektívneho systému Eltma.

3.

SPRÁVA KOLEKTÍVNEHO SYSTÉMU A KONTROLA
Právne predpisy

3.1.

Obe strany sa zaväzujú pri účasti a správe kolektívneho systému dôsledne postupovať v súlade
s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä predpismi o ochrane
životného prostredia (najmä o nakladaní s odpadom) a o ochrane hospodárskej súťaže. Obe
strany si uvedomujú prípadný zásadný a systémový vplyv prípadného porušenia príslušných
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právnych predpisov na prevádzku kolektívneho systému Eltma a právne postavenie a dobré
meno všetkých zúčastnených osôb.
Základné zásady Eltmy
3.2.

Obe strany sa zaväzujú rešpektovať Základné zásady Eltmy zakotvené v spoločenskej zmluve
Eltmy a aktívne prispievať k ich napĺňaniu. Obe strany sa tak v rámci výkonu svojich práv
a povinností pri prevádzke kolektívneho systému zaväzujú uplatňovať zásady zákonnosti,
transparentnosti a nediskriminácie, dôveryhodnosti, ochrany ľudského zdravia a životného
prostredia, efektívnosti a udržateľnosti, neziskovosti, ochrany dôverných súťažných
informácií a ochrany hospodárskej súťaže, ako sú podrobnejšie vymedzené v Základných
zásadách Eltmy a v súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisoch.
Kontrola

3.3.

Eltma má právo vykonávať u Účastníka priamo svojimi pracovníkmi alebo prostredníctvom
inej, poverenej osoby, typicky audítora kontroly plnenia povinností vyplývajúcich z VPÚ, a to
najmä evidenčných povinností týkajúcich sa množstva pneumatík uvádzaných na trh. Eltma
zaisťuje systémovú a konkrétnu ochranu dôverných súťažných informácií, s ktorými sa pri
kontrolách Eltma alebo iná poverená osoba, typicky audítor, zoznámi.

3.4.

Účastník je povinný zabezpečiť pri vykonávaní kontrolných postupov súčinnosť svojich
zodpovedných pracovníkov s Eltmou alebo s osobami poverenými Eltmou na vykonávanie
kontrol, najmä predložením príslušných účtovných a ďalších evidenčných dokladov,
umožnením vstupu do svojich priestorov a zaistením prístupu do súvisiacich databáz
a systémov. Účastník – splnomocnený zástupca je povinný zaistiť Eltme takú súčinnosť aj
zo strany príslušného výrobcu a na svoje náklady tiež potrebnú logistickú, jazykovú
a komunikačnú podporu vyplývajúcu z povahy zastúpenia.

3.5.

Kontroly sú priebežného charakteru a Eltma nie je povinná ich Účastníkovi vopred hlásiť.
Eltma sa zaväzuje vykonávať kontroly spôsobom, ktorý čo najmenej ovplyvní prevádzku
Účastníka. Výstupom kontroly bude vždy protokol obsahujúci najmä opis prípadných
zistených nedostatkov a nápravných opatrení, ktorých vykonanie sa požaduje v príslušnej
lehote. Účastník sa zaväzuje s protokolom oboznámiť a vyznačiť komentáre ku kontrolným
zisteniam a nápravným opatreniam. Vystavovanie protokolu prebehne buď prostredníctvom
IS, alebo písomnou formou.
Účasť na správe kolektívneho systému

3.6.

Eltma spravuje kolektívny systém v spolupráci s jeho účastníkmi, a na tento účel im
zabezpečuje možnosť výkonu nasledujúcich účastníckych práv v rozsahu dovolenom
všeobecne záväznými právnymi predpismi:
(i) Právo byť pravidelne a včas informovaný o významných aspektoch fungovania Eltmy
a kolektívneho systému.
(ii) Právo na prístup k informáciám a dokumentom týkajúcim sa fungovania Eltmy
a kolektívneho systému.
(iii) Právo vyjadrovať sa k fungovaniu Eltmy a kolektívneho systému a navrhovať zmeny.
(iv) Právo iniciovať kontrolu plnenia zmluvných povinností iného účastníka kolektívneho
systému.
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Podmienky výkonu práv účastníkov kolektívneho systému
3.7.

Účastníci nemajú prístup k dôverným súťažným informáciám, s ktorými Eltma disponuje.
Svoje práva musia účastníci kolektívneho systému vykonávať tak, aby nedošlo k ohrozeniu
riadneho a plynulého fungovania Eltmy a kolektívneho systému alebo k jeho neprimeranému
zaťaženiu. V prípade pochybností rozhoduje po konzultácii s dozornou radou konateľ Eltmy
o prípustnosti spôsobu výkonu práv účastníkov vzhľadom na potrebu vyváženej ochrany práv
účastníkov a Eltmy a jej kolektívneho systému a v súlade so Základnými zásadami Eltmy.
Iniciácia kontroly účastníkov

3.8.

Účastník môže iniciovať kontrolu plnenia zmluvných povinností iného účastníka kolektívneho
systému, ak trvá účasť iniciátora kontroly v kolektívnom systéme Eltmy dlhšie ako
12 mesiacov. Iniciátor kontroly je povinný Eltme uhradiť zálohu za náklady na kontrolu
vo výške 1 000 EUR. V prípade, že kontrola neodhalí žiadne materiálne pochybenia účastníka
v plnení zmluvných povinností, uhradí iniciátor kontroly Eltme náklady na kontrolu v plnej
výške.

4.

ĎALŠIE PODMIENKY ÚČASTI
Komunikácia

4.1.

Eltma zaisťuje prístup Účastníka do IS a plnú funkčnosť IS. V prípade výpadku IS využívajú
strany najmä formu telefonickej a e-mailovej komunikácie.
Archivácia

4.2.

Účastník sa zaväzuje archivovať svoju účtovnú evidenciu a iné dokumenty slúžiace ako
podklad na plnenie jeho evidenčných povinností najmenej päť rokov od ich vzniku. Počas
tohto obdobia umožní Eltme v rámci kontrolných postupov prístup k týmto dokumentom,
zhotovovanie kópií aj odovzdávanie na prechodné obdobie, a to vždy do dvoch pracovných
dní od prijatia žiadosti Eltmy.
Mlčanlivosť

4.3.

Eltma vykonáva systémovú a konkrétnu ochranu dôverných súťažných informácií, s ktorými
pri prevádzke kolektívneho systému nakladá.

4.4.

Vyššie uvedené nemá vplyv na nakladanie s týmito informáciami v rámci plnenia povinností
podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, napríklad poskytovanie
súvisiacich informácií Ministerstvu životného prostredia alebo ďalším orgánom verejnej
správy pri výkone ich dohľadu alebo kontroly. Eltma je oprávnená zverejňovať aktuálny
zoznam účastníkov.
Publicita

4.5.

Účastník je oprávnený reprodukovať na svojich informačných materiáloch známku
potvrdzujúcu jeho účasť v kolektívnom systéme.
Zmluvné pokuty

4.6.

Eltma má nárok na zmluvnú pokutu v prípade každého prípadu porušenia príslušných
povinností Účastníkom:
4.6.1.

500 EUR v prípade porušenia povinnosti riadne a včas vyplniť štvrťročné hlásenia.
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4.6.2.

500 EUR v prípade porušenia povinnosti viesť riadne evidenciu o uvádzaní pneumatík
na trh, ak Eltma odhalí nezrovnalosti v evidencii pneumatík uvedených na trh
v množstve zodpovedajúcom nezaplatenému recyklačnému príspevku v celkovej
výške do 50 EUR.

4.6.3.

2 000 EUR v prípade porušenia povinnosti viesť riadne evidenciu o uvádzaní
pneumatík na trh, ak Eltma odhalí nezrovnalosti v evidencii pneumatík uvedených
na trh v množstve zodpovedajúcom nezaplatenému recyklačnému príspevku
v celkovej výške 50 až 500 EUR alebo ak Eltma odhalí nezrovnalosti v evidencii
pneumatík uvedených na trh, a to aj v menšom rozsahu (zodpovedajúcom
nezaplatenému recyklačnému príspevku do 50 EUR), ale napriek predchádzajúcim
kontrolným zisteniam opakovane (najmenej druhýkrát) v období posledných
24 mesiacov.

4.6.4.

4 000 EUR v prípade porušenia povinnosti viesť riadne evidenciu o uvádzaní
pneumatík na trh, ak Eltma odhalí nezrovnalosti v evidencii pneumatík uvedených
na trh v množstve zodpovedajúcom nezaplatenému recyklačnému príspevku
v celkovej výške nad 500 EUR alebo ak Eltma odhalí nezrovnalosti v evidencii
pneumatík uvedených na trh, a to aj v menšom rozsahu (zodpovedajúcom
nezaplatenému recyklačnému príspevku do 500 EUR), ale napriek predchádzajúcim
kontrolným zisteniam už po tretíkrát v období bezprostredne ukončených 24
mesiacov.

4.6.5.

500 EUR v prípade porušenia povinnosti poskytovať súčinnosť pri kontrole
vykonávanej Eltmou.

4.6.6.

Vo výške násobku aktuálnej sadzby príspevku a kilogramov odpadových pneumatík,
voči ktorým Účastník porušil povinnosť v stanovenej lehote doložiť písomné
potvrdenie o množstve odpadových pneumatík, pre ktoré zaistil spracovanie.

4.7.

Uplatnenie pokuty nemá vplyv na právo požadovať aj náhradu škody spôsobenej porušením
povinnosti. Eltma požaduje zmluvnú pokutu aj opakovane v prípade nesplnenia príslušnej
povinnosti v dostatočnej náhradnej lehote.

5.

SPÔSOB UZATVORENIA, TRVANIE A ZMENY ZMLUVY, SÚDNA PRÁVOMOC
Účastnícka zmluva

5.1.

Účastnícka zmluva sa uzatvára v písomnej podobe alebo elektronicky prostredníctvom IS
v súlade s príslušným overovacím postupom. Účastnícka zmluva sa uzatvára obojstranným
pristúpením k týmto VPÚ a zároveň obojstranným potvrdením vstupnej evidencie účastníka.
Účastnícka zmluva nadobúda účinnosť najskôr 1. júla 2016 alebo neskôr dňom nadobudnutia
účinnosti rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR o udelení autorizácie
na prevádzkovanie kolektívneho systému Eltmou. Eltma poskytne Účastníkovi na jeho žiadosť
potvrdenie o trvaní Účastníckej zmluvy.
Vstupná evidencia

5.2.

Súčasťou vstupnej evidencie je evidencia o množstve pneumatík uvedených na trh
Účastníkom za všetky ukončené štvrťroky aktuálneho kalendárneho roka, informácie
o spôsobe plnenia jeho povinností spätného zberu a odhad pneumatík na uvedenie na trh
počas aktuálneho štvrťroku. Ak sa zmluvné strany dohodnú, táto evidencia sa načíta do IS ako
súčasť evidencie kolektívneho systému a v pomere, v akom Účastník zatiaľ nesplnil svoju
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povinnosť zabezpečiť aktuálnu zákonnú minimálnu úroveň spätného zberu pneumatík a
súvisiace nakladanie a v ktorom sa Eltma zaväzuje tieto povinnosti splniť, má Účastník
povinnosť Eltme uhradiť zodpovedajúci recyklačný príspevok. Po uhradení tohto príspevku sa
má za to, že Účastník bol účastníkom kolektívneho systému od začiatku daného kalendárneho
roka.
5.3.

V prípade Účastníka, ktorý v aktuálnom kalendárnom roku plnil svoje povinnosti spätného
zberu v individuálnom systéme, je súčasťou vstupnej evidencie tiež písomné potvrdenie
o množstve odpadových pneumatík, pre ktoré zaistil spracovanie, vystavené koncovým
spracovateľom, t. j. prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie odpadových pneumatík,
v ktorom došlo k poslednému nakladaniu s pneumatikami. Pokiaľ ku dňu doloženia vstupnej
evidencie ešte nedošlo ku konečnému spracovaniu týchto odpadových pneumatík, je tento
Účastník povinný doložiť predmetné potvrdenie bezodkladne po tom, čo ku konečnému
spracovaniu dôjde. Tento Účastník sa vo vstupnej evidencii zaväzuje, že zaistí spracovanie
týchto odpadových pneumatík v lehotách stanovených príslušnými právnymi predpismi.

5.4.

S ohľadom na svoj záväzok riadneho plnenia povinností spätného zberu môže Eltma
odmietnuť takéto načítanie do IS vstupnej evidencie Účastníka za obdobie predchádzajúcich
štvrťrokov a tento má povinnosť zabezpečiť si individuálne riadne splnenie súvisiacich
povinností spätného zberu vrátane podania Správy o funkčnosti systému individuálneho
nakladania Ministerstvu životného prostredia SR za toto množstvo pneumatík uvedených
na trh.
Trvanie účastníckej zmluvy

5.5.

Účastnícka zmluva sa uzatvára na dobu jedného roka odo dňa jej uzatvorenia. Ak nebude
Účastnícka zmluva účinne ukončená pred uplynutím jedného roka, platnosť Účastníckej
zmluvy sa automaticky predlžuje na ďalší rok, a to aj opakovane.

5.6.

Účastník má právo Účastnícku zmluvu vypovedať bez udania dôvodu s účinnosťou ku koncu
kalendárneho roka. Výpoveď musí byť doručená Eltme najneskôr do 30. septembra pred
ukončením Účastníckej zmluvy. Inak môže Účastnícku zmluvu vypovedať iba z dôvodov
ustanovených zákonom o odpadoch.

5.7.

Účastník má právo od Účastníckej zmluvy odstúpiť z dôvodov ustanovených zákonom
o odpadoch. Zmluvné strany majú právo od Účastníckej zmluvy odstúpiť aj pri splnení
podmienok stanovených ustanovením § 344 a nasl. obchodného zákonníka. Za podstatné
porušenie povinností sa bude považovať najmä porušenie tých povinností, ktoré má
za následok vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Plnenia prijaté medzi zmluvnými
stranami pred odstúpením sa nevracajú.

5.8.

Ukončenie Účastníckej zmluvy nemá vplyv najmä na trvanie archivačnej povinnosti Účastníka,
jeho povinnosti sprístupniť archivované dokumenty Eltme, povinnosť zabezpečiť súčinnosť
pri vykonávaní kontrol plnenia tejto zmluvy za obdobie trvania jeho účasti v kolektívnom
systéme a na trvanie práva Eltmy naďalej vynucovať plnenie týchto povinností zmluvnou
pokutou.
Metodiky, zmeny VPÚ

5.9.

Eltma si vyhradzuje právo priebežne vydávať a aktualizovať metodické dokumenty
usmerňujúce prevádzku kolektívneho systému v ďalších aspektoch, najmä z hľadiska
evidenčnej činnosti účastníkov. Účastník sa zaväzuje, že sa bude týmito metodickými
dokumentmi plne riadiť odo dňa ich sprístupnenia v IS.
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5.10.

Eltma si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu VPÚ. Eltma sa zaväzuje takto VPÚ meniť
len v miere a frekvenciách, ktoré sú potrebné na zabezpečenie riadnej prevádzky kolektívneho
systému Eltma a jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nové znenie VPÚ
nadobúda účinnosť spravidla k prvému dňu kalendárneho mesiaca a musí sa Účastníkovi
sprístupniť v rámci IS v období aspoň jeden mesiac pred nadobudnutím jeho účinnosti.
Účastník má právo v priebehu tohto obdobia oznámiť, že so zmenou VPÚ nesúhlasí; takéto
oznámenie sa považuje za odstúpenie od Účastníckej zmluvy účinné ku dňu
predchádzajúcemu účinnosti nových VPÚ.
Súdna príslušnosť

5.11.

Účastnícka zmluva, ako aj všetky mimozmluvné záväzkové vzťahy s touto zmluvou súvisiace
sa riadia slovenským právom. Akýkoľvek spor, ktorý vznikne v súvislosti s touto zmluvou
a/alebo súvisiacimi dohodami, bude spadať do súdnej právomoci slovenského súdu.
Uplatnenie súvisiacich právnych predpisov

5.12.

Práva a povinnosti strán výslovne neupravené VPÚ sa riadia príslušnými ustanoveniami najmä
obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z., občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. a zákona
o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Aj pri výklade pojmov a ustanovení VPÚ sa budú strany riadiť
najmä týmito a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5.13.

Zmluvné strany berú na vedomie, že v dôsledku častých zmien legislatívy nemusia niektoré
ustanovenia VPÚ v budúcnosti zodpovedať aktuálnej právnej úprave a že sa napríklad bude
priebežne aktualizovať rozsah evidencie vedenej prostredníctvom IS na účely plnenia
evidenčných povinností účastníkov. Ak nepôjde o zmenu natoľko závažnú, že by si vyžadovala
zmenu VPÚ, alebo ak nebude zmena VPÚ možná v dostatočnom predstihu, zmluvné strany sa
zaväzujú, že budú postupovať v súlade s platnou právnou úpravou aj napriek tomu, že
uvedený postup nebol vo VPÚ priamo predvídaný.
VPÚ 1.4, 1. januára 2020
ELT Management Company
Slovakia s.r.o.
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