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Metodika vracení příspěvku  
na zajištění nakládání s bateriemi odvedenými do kolektivního systému 
REMA 
 
(dále jen „Metodika“) 
 
 
Dle ustanovení § 47, zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZVUŽ“), je kolektivní systém provozovaný společností REMA Battery, s.r.o. IČO: 28985681,, se sídlem 
Praha 4, Antala Staška 510/38, PSČ: 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl C, vložka 157925  (dále jen „REMA“ a jí provozovaný kolektivní systém dále jen „KS REMA“), povinen 
v případě, že se přenosné baterie prokazatelně nestanou na území České republiky odpadem, vrátit obdržený 
příspěvek na zajištění nakládání s  bateriemi (dále jen „Příspěvek“) osobě, která prokáže, že baterie po uvedení 
na trh v České republice vyvezla nebo dodala do jiného členského státu Evropské unie. O vrácení Příspěvku 
mohou požádat níže uvedené osoby, a to výhradně následujícím způsobem: 
 
 
článek I. 
Proces vrácení příspěvku 
 
1. Výrobce ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. n) ZVUŽ a/nebo distributor, který má na základě § 10 téhož 

zákona, práva a povinnosti výrobce baterií zapojení do kolektivního systému REMA (dále jen „výrobce“) 
nebo třetí osoba (výrobce nebo třetí osoba dále jen „Žadatel“) jsou oprávněni v případě, že baterie po 
uvedení na trh v České republice byly vyvezeny nebo dodány do jiného členského státu Evropské unie 
a prokazatelně se tedy nestaly na území České republiky odpadem, požádat společnost REMA o vrácení 
Příspěvku (odvedeného do KS REMA) na zajištění nakládání s těmito bateriemi, a to prostřednictvím 
formuláře Žádost o vracení příspěvku na zajištění nakládání s bateriemi odvedenými do kolektivního 
systému, který tvoří coby Příloha 1 nedílnou součástí této Metodiky (dále jen „Žádost“). 

2. Žádost lze podat nejpozději do konce února kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž 
byl Příspěvek společnosti REMA uhrazen, jinak právo na vrácení Příspěvku ve smyslu ustanovení § 47 odst. 
2 ZVUŽ zaniká. 

3. V případě, že Žadatel nemá se společností REMA uzavřenou smlouvu opravňující společnost REMA ve 
smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. n) ZVUŽ a/nebo distributor, který má na základě § 10 téhož zákona 
práva a povinnosti výrobce baterií provést ať už přímo nebo prostřednictvím auditora či jiné pověřené osoby 
prověrku za účelem ověření splnění podmínek pro vrácení Příspěvku, je Žadatel povinen uzavřít se 
společností REMA Dohodu o vrácení příspěvku na zajištění nakládání s bateriemi, jejíž vzor tvoří coby 
Příloha 2 nedílnou součást této Metodiky.  

4. Spolu s Žádostí je Žadatel povinen vyčíslit výši Příspěvku (odvedeného do KS REMA), o jehož vrácení žádá, 
a prokázat splnění podmínek pro jeho vrácení v jím uváděné výši, a to doložením následujících dokumentů: 

4.1. Je-li žadatelem třetí osoba, Souhlas výrobců ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 ZVUŽ, s vrácením 
Příspěvku (odvedeného do KS REMA), od kterých baterií vyvezených nebo dodaných do jiného 
členského státu Evropské unie po jejich uvedení na trh v České republice nakoupil. 

 
 
 



 

 

 
 

4.2. Je-li žadatelem třetí osoba, faktury prokazující nákup baterií vyvezených nebo dodaných do jiného 
členského státu Evropské unie po jejich uvedení na trh v České republice od výrobců zapojených do 
KS REMA. 

4.3. Doklady potvrzující řádné zatřídění baterií vyvezených nebo dodaných do jiného členského státu 
Evropské unie po jejich uvedení na trh v České republice do skupin daných nomenklaturou KS REMA 
a řádné odvedení Příspěvku do KS REMA. Za tímto účelem vystaví výrobci baterií, která jsou 
předmětem Žádosti, čestné prohlášení o řádném odvedení příspěvku na zajištění nakládání s 
bateriemi do KS REMA. 

4.4. Faktury, dodací listy potvrzené zahraničním odběratelem, nákladní listy (CMR) nebo jiný přepravní 
doklad a potvrzení nebo prohlášení zahraničního odběratele prokazující, že baterie, za které Žadatel 
nárokuje vrácení Příspěvku (odvedeného do KS REMA), byly po uvedení na trh v České republice 
vyvezeny nebo dodány do jiného členského státu Evropské unie a prokazatelně se tedy nestala na 
území České republiky odpadem. 

5. REMA na základě podkladů k Žádosti doložených pro účely prokázání splnění podmínek pro vrácení 
Příspěvku v Žadatelem požadované výši, případně na základě provedené prověrky ve smyslu ustanovení § 
47 odst. 3 ZVUŽ, posoudí oprávněnost nároku Žadatele a v případě, že nárok bude oprávněný, vystaví 
Žadateli souhlas s vrácením obdrženého Příspěvku v prokázané výši (dále jen „Souhlas“). 

6. Pokud Žadatel nedoloží splnění podmínek pro vrácení obdrženého Příspěvku v jím požadované výši v 
souladu s touto Metodikou, nebo je nedoloží nejpozději v termínu dle čl. I. bodu 2 této Metodiky, nebo pokud 
bude v rámci prověrky ve smyslu ustanovení § 47 ZVUŽ ať už zcela nebo z části prokázáno nesplnění 
podmínek pro vrácení obdrženého Příspěvku v Žadatelem požadované výši, popř. Žadatel odmítne umožnit 
provedení prověrky, bude jeho Žádost ze strany REMA buď zcela, nebo v neprokázané části zamítnuta. V 
případě, že prověrka prokáže nesplnění podmínek pro vrácení Příspěvku, nese účelně vynaložené náklady na 
prověrku Žadatel. V případě oprávněnosti Žádosti nese náklady na provedení prověrky REMA. Ve výši, v jaké 
nebylo prokázáno splnění podmínek pro vrácení Příspěvku, je Žadatel povinen na výzvu REMA uhradit již 
eventuálně vrácený Příspěvek. 

7. Žadatel je oprávněn zaslat společnosti REMA do 10 dnů od obdržení sdělení o zamítnutí či částečném 
zamítnutí Žádosti, resp. Souhlasu, který nebude vystaven na celou požadovanou částku Příspěvku, písemné 
a odůvodněné námitky, které REMA, budou-li jí doručeny nejpozději v termínu dle čl. I. bodu 2 této Metodiky, 
posoudí a o výsledku tohoto posouzení Žadatele ve lhůtě 30 dnů od doručení námitek uvědomí, a to buď 
jejich zamítnutím, nebo vystavením nového Souhlasu, na jehož základě bude postupováno jak uvedeno dále 
v této Metodice. Pokud REMA námitky v době určené dle věty první neobdrží, právo na vrácení Příspěvku v 
zamítnuté výši zaniká. 

8. REMA na základě Souhlasu: 
8.1. Vystaví výrobci na příslušnou částku Příspěvku uvedenou ve vystaveném Souhlasu v souladu s § 42 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH“), opravný daňový doklad, který výrobci doručí. Výrobce neprodleně potvrdí společnosti REMA 
přijetí tohoto opravného daňového dokladu. Příspěvek bude splatný do 30 dnů ode dne poté, co 
REMA obdrží potvrzení výrobce o přijetí opravného daňového dokladu. 

8.2. Vrátí třetí osobě obdržený Příspěvek ve výši uvedené ve vystaveném Souhlasu. Příspěvek bude 
splatný do 30 dnů ode dne vystavení Souhlasu a bude společností REMA uhrazen na účet písemně 
sdělený Žadatelem. Neprodleně po obdržení Příspěvku je Žadatel povinen vystavit společnosti 
REMA potvrzení o vrácení Příspěvku pro její účetní účely. 

 
 
 
 
 



 

 

9. Vrácení Příspěvku prokazatelně odvedeného do KS REMA výrobcům, kteří jsou zapojeni do KS REMA, je 
možné technicky realizovat také prostřednictvím systému vykazování baterií uvedených na trh v České 
republice za dané čtvrtletí. V takovémto případě je možné obdržený Příspěvek vracet pouze čtvrtletně na 
základě elektronického výkazu, a to při prokázání splnění podmínek pro jeho vrácení doložením dokumentů 
dle čl. I. bodu 4 této Metodiky. Při oprávněném nároku na vrácení Příspěvku, který bude posouzen ve smyslu 
čl. I. bodů 5-7 této Metodiky, bude REMA postupovat dle čl. I. bodu 8.2 této Metodiky. 

10. Pokud je Žadatel plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), je REMA oprávněna v důsledku vracení 
Příspěvku snížit svoji daňovou povinnost. Žadatel je naopak povinen v souladu s § 74 odst. 1 zákona o DPH 
snížit dříve uplatněný nárok na odpočet DPH ve vztahu k vrácenému Příspěvku v odpovídající výši. 
Současně je Žadatel povinen poskytnout REMA veškerou součinnost v případě jakéhokoli daňového řízení 
ze strany správce daně týkajícího se DPH ve vztahu k vrácenému Příspěvku. 

 
Článek II. 
Podmínky pro uplatnění nároku žadatele 
 
1. Řádné odvedení Příspěvků do KS REMA výrobcem zapojeným do KS REMA. V případě, že baterie vykázané 

výrobcem nepodléhaly odvedení Příspěvku do KS REMA, není možno o vrácení Příspěvku žádat společnost 
REMA. 

2. Udělení písemného Souhlasu výrobce nebo dovozce s vrácením příspěvku na zajištění nakládání s bateriemi 
odvedenými do kolektivního systému (viz Příloha 3), od kterého byly baterie vyvezené nebo dodané do 
jiného členského státu Evropské unie po jejich uvedení na trh v České republice nakoupeny. 

3. Podání Žádosti o vrácení Příspěvku odvedeného do KS REMA, a to buď čtvrtletně nebo ročně (podle čl. I. 
bodu 9 této Metodiky), nejpozději však do konce února kalendářního roku následujícího po kalendářním 
roce, v němž byl Příspěvek do KS REMA uhrazen (jinak právo vrácení Příspěvku zaniká). 

4. Umožnit na základě písemné žádosti REMA prověrku za účelem ověření splnění podmínek pro vrácení 
obdrženého Příspěvku, a to přímo společností REMA nebo prostřednictvím auditora či jiné pověřené osoby. 
Žadatel je povinen poskytnout REMA nebo jí pověřené osobě řádně a včas veškerou součinnost nezbytnou 
k provedení prověrky, zejména jí poskytnout pravdivé a úplné informace týkající se množství a druhu baterií, 
které Žadatel nakoupil od výrobce zapojeného do KS REMA a vyvezl nebo dodal do jiného členského státu 
Evropské unie, dále jí umožnit nahlédnout do svých účetních dokladů a dalších listin a podkladů, které mají 
prokázat splnění podmínek pro vrácení Příspěvku, a umožnit jí za obvyklých podmínek vstup do svého 
sídla/místa podnikání, a popřípadě svých provozoven. 

 
 
Článek III. 
Přílohy 
 
Příloha 1 Vzor žádosti o vracení příspěvku na zajištění nakládání s bateriemi odvedenými do kolektivního 

systému 
Příloha 2 Vzor dohody o vrácení příspěvku na zajištění nakládání s bateriemi 
Příloha 3 Vzor souhlasu výrobce nebo dovozce s vrácením příspěvku na zajištění nakládání s bateriemi 

odvedenými do kolektivního systému 
 
 
 
V Praze, dne 30. 1. 2023 
REMA Battery, s.r.o. 
 


