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Všeobecné refundačné podmienky
kolektívneho systému Eltma

1. REFUNDAČNÝ ZÁVÄZOK

Kolektívny systém

1.1. ELT Management Company Slovakia s.r.o. („Eltma“) je organizáciou zodpovednosti výrobcov
a prevádzkovateľom neziskového systému združeného nakladania („kolektívny systém“) na
spätný zber pneumatík. Výrobcovia pneumatík podľa zákona o odpadoch, ktorí sú účastníkmi
kolektívneho systému Eltma, plnia prostredníctvom Eltmy svoje príslušné zákonné povinnosti
spätného zberu pneumatík, za čo Eltme hradia recyklačné príspevky.

Refundačný záväzok

1.2. Eltma týmto stanovuje Všeobecné refundačné podmienky kolektívneho systému Eltma
(„VRP“) formou tohto návrhu na uzavretie zmluvy o refundácii recyklačných príspevkov
(„refundačná zmluva“). Za splnenie tu uvedených podmienok sa Eltma zaväzuje recyklačné
príspevky vrátiť.

2. REFUNDAČNÉ PODMIENKY

Vývoz a vrátenie pneumatík

2.1. Eltma vráti recyklačné príspevky žiadateľovi, ktorý jej bez dôvodných pochybností preukáže,
že sa príslušné pneumatiky, za ktoré Eltme boli uhradené recyklačné príspevky, nestanú na
území Slovenskej republiky odpadom tým, že žiadateľ alebo tretia osoba (exportér)
pneumatiky po uvedení na trh v Slovenskej republike vyviezol do tretej krajiny/dodal do
iného členského štátu Európskej únie. To neplatí pre pneumatiky, ktoré boli použité pred
vývozom do tretej krajiny alebo dodaním do iného členského štátu Európskej únie. Podobne
Eltma vráti recyklačné príspevky žiadateľovi, ktorý jej bez dôvodných pochybností preukáže,
že mu boli pneumatiky uvedené trh vrátené, najmä v rámci reklamácie, a že zaistil ďalšie
nakladanie s takýmito pneumatikami v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
na vlastné náklady.

Žiadateľ a vznik refundačnej zmluvy

2.2. O refundáciu recyklačných príspevkov môže požiadať len účastník kolektívneho systému
Eltma. Doručením refundačnej žiadosti Eltme dôjde medzi Eltmou a žiadateľom k uzavretiu
refundačnej zmluvy.
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Podanie refundačnej žiadosti

2.3. Žiadateľ doručí refundačnú žiadosť Eltme najneskôr do konca kalendárneho roka
nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom boli pneumatiky uvedené na trh, a to
spravidla prostredníctvom Informačného systému Eltmy alebo aj iným spôsobom vo formáte
stanovenom Eltmou. Súčasťou refundačnej žiadosti je tiež súvisiace čestné prehlásenie a
okrem iného aj záväzok žiadateľa zaistiť finančné vyrovnanie s exportérom v nadväznosti na
priznanie refundácie.

Doloženie splnenia podmienok

2.4. Zároveň s podaním refundačnej žiadosti dodá žiadateľ Eltme správu audítora, vypracovanú
na žiadosť a náklady žiadateľa audítorom podľa jeho vlastného výberu, ktorou audítor
potvrdí:

a) v prípade vývozu pneumatík/ich dodania do iného členského štátu
, že bankové a fakturačné doklady preukazujú uhradenie recyklačných príspevkov

na bankový účet Eltmy;
, že vývozné, prepravné a colné doklady preukazujú uskutočnenie vývozu a dodanie

pneumatík;
, že fakturačné doklady preukazujú prevod vlastníctva k pneumatike medzi

účastníkom Eltmy, ktorý príspevok uhradil, a ostatnými, až po žiadateľa
o refundáciu a obsahujú oddelené uvedenie nákladov na zber, prepravu a
spracovanie odpadových pneumatík;

, že zmluvné, fakturačné, vývozné a ďalšie súvisiace dokumenty preukazujú, že
pneumatiky neboli pred vývozom použité;

, že vývozca dostal úhradu za pneumatiky od zahraničného odberateľa.

b) v prípade vrátenia pneumatík (najmä z dôvodu reklamácie):
, že dobropis preukazuje vrátenie už (v rámci úhrady kúpnej ceny) zaplateného

recyklačného príspevku odberateľovi, ktorý (reklamované) pneumatiky vrátil
žiadateľovi;

, že potvrdenie o zaistení spracovania či iného nakladania s pneumatikami
preukazuje zaistenie spracovania či iného nakladania s pneumatikami v súlade so
zákonom o odpadoch na vlastné náklady žiadateľa.

2.5. Eltma poskytuje vzor správy audítora, v ktorej upresní postupy overovania splnenia
refundačných podmienok a okolnosti, ktoré musí príslušný audítor overiť a potvrdiť. Správa
audítora dodaná žiadateľom musí splňovať požiadavky stanovené týmto vzorom.

2.6. V prípadoch podania refundačnej žiadosti vzťahujúcej sa na množstvo vyvezených/ vrátených
pneumatík nepresahujúcich 30 000 kg, ktorá je riadne doložená sadou príslušných dokladov
nepresahujúcich počet 30 strán, môže žiadateľ nahradiť správu audítora samostatnými
dokladmi dostatočne preukazujúcimi uhradenie príslušných recyklačných príspevkov Eltme
a vývoz/dodanie príslušných pneumatík, príp. ich vrátenie, a to najmä
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a) v prípade vývozu pneumatík/ich dodania do iného členského štátu:
, bankové a fakturačné doklady preukazujúce uhradenie recyklačných príspevkov

na bankový účet Eltmy;
, vývozné, prepravné a colné dokumenty preukazujúce uskutočnenie

vývozu/dodania pneumatík do iného členského štátu, t. j. i) medzinárodný
nákladný list (CMR), a ii) vývozný sprievodný doklad vrátane čísla MRN, ak došlo
k vývozu pneumatík mimo územie Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane
elektronickej správy colného úradu;

, fakturačné doklady (obsahujúce oddelené uvedenie nákladov na zber, prepravu a
spracovanie odpadových pneumatík) preukazujúce prevod vlastníctva k
pneumatike medzi účastníkom kolektívneho systému, ktorý uhradil príspevok
Eltme, a ostatnými subjektmi až po žiadateľa o refundáciu, t. j. nadväzujúci rad
faktúr preukazujúcich prechod pneumatík od výrobcu cez prípadných jednotlivých
dodávateľov a odberateľov až k exportérovi pneumatík, vrátane poslednej faktúry
preukazujúcej dodanie pneumatík do cudzieho štátu;

, zmluvné, fakturačné, vývozné a ďalšie súvisiace dokumenty preukazujúce, že
pneumatiky neboli pred vývozom použité;

, obyčajný výpis z účtu exportéra preukazujúci, že subjekt, ktorý pneumatiky
dodal/vyviezol do cudzieho štátu, za nich dostal úhradu od zahraničného
odberateľa.

b) v prípade vrátenia pneumatík (najmä z dôvodu reklamácie):
, dobropis;
, potvrdenie o zaistení spracovania či iného nakladania s pneumatikami v súlade so

zákonom o odpadoch na vlastné náklady.

2.7. Žiadateľ, ktorý žiada o refundáciu recyklačných príspevkov za pneumatiky, ktoré sám
neuviedol na trh, dodá zároveň s podaním refundačnej žiadosti potvrdenie o uvedení
pneumatík na trh od účastníka, ktorý tieto pneumatiky na trh uviedol.

2.8. Eltma si vyhradzuje právo vyžadovať na preukázanie splnenia refundačných podmienok aj
ďalšie, tu nešpecifikované dokumenty, vo všetkých prípadoch refundačných žiadostí.

Posúdenie žiadosti

2.9. Eltma bez ďalšieho písomne nevyhovie refundačnej žiadosti podanej neskoro alebo v inom než
riadnom formáte alebo ak ju žiadateľ v príslušnej lehote nedoplní o príslušné doklady. Eltma
v takom prípade žiadateľa bez zbytočného odkladu písomne vyrozumie o nevyhovení
refundačnej žiadosti. V ostatných prípadoch Eltma žiadosť posúdi do troch mesiacov od
obdržania žiadosti a všetkých dokladov. V rovnakej lehote Eltma žiadateľovi zašle písomné
oznámenie, či splnenie podmienok na refundáciu preukázal a žiadosti sa vyhovuje, s uvedením
výšky priznanej refundácie, alebo či splnenie podmienok na refundáciu nepreukázal a žiadosti
sa nevyhovuje, spolu s uvedením dôvodov nevyhovenia.

Opatrenia k zamedzeniu opakovaného vykazovania vývozu pneumatík
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2.10. Žiadateľ je vedľa refundačnej žiadosti a správy audítora alebo príslušných dokladov k doloženiu
splnenia podmienok ďalej povinný Eltme dodať správu audítora, ktorou audítor potvrdí, že
vyvezené/ dodané pneumatiky, o ktoré si prípadne exportér, ktorý bol v dobe vývozu/dodania
do iného členského štátu výrobcom podľa zákona o odpadoch a nebol účastníkom Eltmy, znížil
množstvo pneumatík uvedených na trh v ohlásení o pneumatikách a nakladaní s odpadovými
pneumatikami poskytnutom Ministerstvu životného prostredia, sú iné než tie, voči ktorým je
uplatňovaná refundácia.

2.11. Ak podá žiadateľ refundačnú žiadosť do 28. februára kalendárneho roka nasledujúceho po
kalendárnom roku, v ktorom boli pneumatiky uvedené na trh, dodá žiadateľ správu audítora
podľa predchádzajúceho odstavca najneskôr do 30. apríla tohto roku. Ak podá žiadateľ
refundační žiadosť po 28. februári kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v
ktorom boli pneumatiky uvedené na trh, žiadateľ predloží správu audítora predchádzajúceho
odstavca spolu s refundačnou žiadosťou. Posúdenie žiadosti podanej žiadateľom podľa
predchádzajúceho odstavca Eltma písomne odloží do obdobia po dodaní správy audítora a
počas tejto doby lehoty na posúdenie žiadosti nebežia. V prípade, že žiadateľ nedodá
požadované dokumenty včas, alebo nepreukáže odlišnosť iných vykazovaných
vyvezených/dodaných pneumatík, Eltma žiadosti písomne s uvedením dôvodov nevyhovie.

2.12. Eltma vykonáva systémovú a konkrétnu ochranu dôverných súťažných informácií, s ktorými
Eltma pri svojej činnosti nakladá. Za účelom zamedzenia vykazovania vývozu/dodania
rovnakých pneumatík vo viacerých ohláseniach/výkazoch si však Eltma vyhradzuje právo
zdieľať akékoľvek informácie z refundačných žiadostí s koordinačným centrom a príslušnými
orgánmi verejnej správy.

3. KONTROLY A ZMLUVNÉ POKUTY

Kontroly

3.1. Žiadateľ je povinný strpieť kontroly plnenia jeho povinností podľa refundačnej zmluvy, a to
priamo pracovníkmi Eltmy, prostredníctvom audítora alebo inej poverenej osoby. Žiadateľ je
povinný poskytnúť Eltme pri výkone kontrol všetku súčinnosť, ktorú od neho možno
spravodlivo požadovať, najmä umožniť vstup do svojich priestorov, zaistiť prístup do
súvisiacich databáz a systémov, na požiadanie predložiť účtovné doklady a ďalšie dokumenty
potrebné na kontrolu pravdivosti údajov uvedených v refundačnej žiadosti. V prípade
refundácie týkajúcej sa pneumatík vyvezených/dodaných do iného členského štátu osobou
odlišnou od žiadateľa, žiadateľ zaistí túto súčinnosť aj zo strany tohto exportéra. Eltma je
povinná umožniť žiadateľovi vyjadriť sa k zisteniam vykonanej kontroly a poskytnúť mu závery
kontroly písomne a bez zbytočného odkladu po vykonaní kontroly. Žiadateľ je povinný uhradiť
Eltme účelne vynaložené náklady na kontrolu v prípade, že kontrola preukázala nesplnenie
podmienok refundácie.
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Zmluvná pokuta

3.2. Eltma je oprávnená požadovať od žiadateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za
každý prípad porušenia povinnosti žiadateľa poskytnúť či zaistiť Eltme všetku súčinnosť, ktorú
možno od žiadateľa alebo príslušného exportéra spravodlivo požadovať, pri vykonávaní
kontroly plnenia povinností podľa refundačnej zmluvy, a to aj opakovane v rámci jednej
kontroly.

3.3. Právo Eltmy uplatňovať zmluvnú pokutu nemá vplyv na jeho právo uplatňovať aj náhradu
škody. V prípade dôvodného podozrenia, že podaním refundačnej žiadosti došlo k naplneniu
skutkovej podstaty trestného činu podvodu alebo iného trestného činu, použije Eltma
refundačnú žiadosť a ostatné získané informácie a dokumenty na účely podania trestného
oznámenia.

4. SÚDNA PRÁVOMOC, PLATNOSŤ NÁVRHU

4.1. Prípadné spory vyplývajúce z refundačnej zmluvy bude riešiť výlučne slovenský súd.

4.2. Tieto VRP a návrh sú platné od dnešného dňa a vzťahujú sa na všetky refundačné žiadosti, ktoré
budú Eltme doručené od dnešného dňa, pričom za stanovených podmienok je možné podať
refundačnú žiadosť výlučne vo vzťahu k recyklačným príspevkom uhradeným Eltme za
pneumatiky uvedené na trh po 1. januári 2020. Eltma môže tento návrh kedykoľvek úplne
odvolať alebo návrh zmeniť.

VRP 1.7, 2. decembra 2021
ELT Management Company Slovakia s.r.o.


