Smlouva o zajištění splnění povinností provozovatele solární elektrárny
Č. smlouvy:
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
REsolar s.r.o.
se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou
oddíl C, vložka 211097
IČO: 017 48 131
DIČ: CZ01748131
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 2108944723/2700
Jejímž jménem jedná: Ing. Veronika Šilhová, prokuristka
Adresa elektronické pošty: info@resolar.cz
(dále jen "Společnost")
a
……………………………………….
se sídlem ……………………………………………………………………………………………
Zapsána v obchodním rejstříku

………………………………………………………………...........,

pod spisovou značkou ……………………….
IČO: ……………………………………………….
DIČ: ………………………………………………..
Bankovní spojení: ………………………………..
Číslo účtu: …………………………………………….
zastoupená: …………………………………………..
Adresa elektronické pošty: ………………………………………..
Telefonický kontakt:

......................................................

(dále jen "Provozovatel")
Společnost a Provozovatel společně dále jen "Strany".

Strany se ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a podle ust. § 1746,
odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly na následující smlouvě o zajištění
splnění povinností provozovatele solární elektrárny (dále jen "Smlouva"):

1

ČLÁNEK 1
PREAMBULE
1.1.

Společnost na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí provozuje kolektivní
systém zajišťující společné plnění povinností provozovatelů solárních elektráren podle
ust. § 37p odst. 2 Zákona pro zajištění financování předání ke zpracování, využití a
odstranění elektroodpadu ze solárních panelů.

1.2.

Provozovatel solární elektrárny je držitelem licence na výrobu elektřiny podle zvláštního
právního předpisu ve výrobně elektřiny, která vyrábí elektřinu ze slunečního záření s tím,
že solární panely, které jsou součástí solární elektrárny, byly uvedeny na trh do 1. ledna
2013. Bližší specifikace stavby/staveb – solární elektrárny a solárních panelů, z nichž se
solární elektrárna sestává, je nedílnou součástí této Smlouvy. Vzor specifikace
stavby/staveb – solární elektrárny, včetně specifikace solárních panelů je uveden
v Příloze č. 1 Podmínek.

1.3.

Dále se konstatuje, že Provozovatel je povinen ve smyslu ust. § 37p Zákona zajistit
financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních
panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013, které jsou součástí solární elektrárny, a to
prostřednictvím osoby zajišťující společné plnění povinností výrobců solárních panelů a
provozovatelů solárních elektráren.

ČLÁNEK 2
PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.

Provozovatel přenáší za podmínek stanovených touto Smlouvou a Zákonem své
povinnosti týkající se financování předání ke zpracování, využití a odstranění
elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013 vyplývajících mu
ze Zákona, zejména z ust. § 37p Zákona a z podzákonných právních předpisů vydaných
orgány státní správy k provedení Zákona na Společnost a zavazuje se za zajištění plnění
těchto povinností Společnosti platit Příspěvek dle článku 3.

2.2.

Společnost se jako osoba oprávněná ve smyslu Zákona zavazuje za Příspěvek hrazený
Provozovatelem zajistit splnění povinností týkajících se financování nakládání
s elektroodpadem ze solárních panelů vyplývajících pro Provozovatele ze Zákona.

ČLÁNEK 3
PŘÍSPĚVEK
3.1.

Provozovatel je povinen hradit za zajištění povinností vyplývajících pro Provozovatele ze
Zákona Příspěvek ve výši a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

3.2.

Výše příspěvku a způsob jeho úhrady je v souladu s vyhláškou, kterou je závazně
stanoven způsob výpočtu minimální výše finančních prostředků uložených na účelově
vázaném bankovním účtu na zajištění financování nakládání s elektroodpadem ze
solárních panelů, stanovena Sazebníkem, který je přílohou všeobecných smluvních
podmínek o poskytování služeb kolektivního systému REsolar s.r.o. pro provozovatele
solárních elektráren a nedílnou součástí této Smlouvy.
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ČLÁNEK 4
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
4.1.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu životnosti solárních panelů, jenž jsou
součástí stavby/staveb – solární elektrárny. Strany berou na vědomí, že dle platné právní
úpravy, zejména vyhlášky č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů je doba
životnosti předpokládaná v trvání třiceti let. Nicméně u jednotlivých solárních panelů
může být doba životnosti rozdílná a lišit se tak od uváděné průměrné doby životnosti
solární elektrárny. Strany shledávají určení doby trvání Smlouvy za dostatečně určité.

4.2.

Strany dále prohlašují, že s ohledem na smysl a účel, za nímž je Smlouva uzavírána, ji
nelze jednostranně ukončit jinak, než z důvodů ve Smlouvě či v Zákoně výslovně
uvedených.

ČLÁNEK 5
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
5.1.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.

5.2.

Veškeré změny a doplnění Smlouvy je možné provádět jen písemnými datovanými a
číslovanými dodatky podepsanými oběma Stranami.

5.3.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné smluvní podmínky o poskytování služeb
kolektivního systému REsolar s.r.o. pro provozovatele solárních elektráren (dále jen
"Podmínky") upravující další práva a povinnosti Stran viz Příloha č. 1. Provozovatel svým
podpisem současně stvrzuje převzetí Podmínek a seznámení se s jejich obsahem.

5.4.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Společnost a Provozovatel obdrží každý po jednom vyhotovení.

5.5.

Na znamení souhlasu se vším, co je shora uvedeno, připojují Strany své podpisy.

V

………………………..

, dne

………………

Společnost:

Společnost:

REsolar s.r.o.

Podpis:

________________________

Podpis:

Jméno:

Ing. Veronika Šilhová

Jméno:

Funkce:

Prokura

Funkce:

3

_________________________

PŘÍLOHA Č. 1
-VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU RESOLAR S.R.O.
PRO PROVOZOVATELE SOLÁRNÍCH ELEKTRÁREN
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