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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

o poskytování služeb kolektivního systému REsolar s.r.o. pro provozovatele 
solárních elektráren 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Kolektivní systém. Společnost REsolar s.r.o., IČO: 017 48 131, se sídlem 
Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211097 (dále jen 
"Společnost") je společnost založená jinými právnickými osobami – výrobci 
solárních panelů, provozovateli solárních elektráren, resp. osobami 
sdružujícími výrobce solárních panelů a provozovatele solárních elektráren 
s cílem provozovat a řídit kolektivní systém zajišťující výrobcům podle ust. § 
37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a 
provozovatelům solární elektrárny podle ust. § 37g písm. l) Zákona společné 
plnění jejich povinností stanovených v osmém dílu Hlavy II Zákona pro 
oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení 
a elektroodpadu. 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 (dále jen 
"Provozovatel"). 

1.2 Předmět, obsah. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují práva a 
povinnosti Provozovatele a Společnosti v souvislosti s financováním 
nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů ve smyslu ust. § 37p 
Zákona, jakož i další související právní vztahy (dále jen "Podmínky"). 

2. PLATNOST PODMÍNEK 

2.1 Součást smlouvy. Podmínky jsou považovány za nedílnou součást smlouvy o 
zajištění splnění povinností provozovatele solární elektrárny (dále jen 
"Smlouva"). 

2.2 Závaznost. Uzavřením Smlouvy Provozovatel závazně souhlasí se všemi 
právy a povinnostmi obsaženými v těchto Podmínkách a z Podmínek 
vyplývajících.  

2.3 Přednost Smlouvy. V případě, že se Smlouva svým obsahem odchyluje od 
obsahu těchto Podmínek, mají ujednání Smlouvy přednost před odchylnými 
ujednáními Podmínek. 

2.4 Rozhodné právo. Vzájemné vztahy neupravené Smlouvou nebo těmito 
Podmínkami se řídí ustanoveními právního řádu České republiky, zejména 
ustanoveními Zákona, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.  

2.5 Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v 
souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Smlouvou, budou s 
konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy 
České republiky. 
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3. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

3.1 Uzavření Smlouvy. Návrhem Smlouvy je písemný návrh vzorové smlouvy o 
zajištění splnění povinností provozovatele solární elektrárny vypracovaný 
Společností předložený Společností. K uzavření Smlouvy dojde písemnou 
akceptací návrhu Smlouvy Provozovatelem. 

4. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI 

4.1 Základní povinnosti Společnosti. Společnost se zavazuje pro Provozovatele 
zajistit splnění povinností Provozovatele vyplývající ze Zákona, zejména pak 
z ust. § 37p Zákona a z podzákonných právních předpisů vydaných orgány 
státní správy k provedení Zákona, a to zejména: 

a) financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu 
ze solárních panelů; 

b) zpětný odběr a oddělený sběr solárních panelů; 

c) přepravu solárních panelů z míst zpětného odběru a odděleného 
sběru do místa zpracování; 

d) zpracování a využití solárních panelů; 

e) splnění minimálních limitů pro využití elektroodpadu ze solárních 
panelů dle ust. § 37m odst. 3 Zákona; 

f) vedení předepsané dokumentace o zpracování, využití a odstranění 
elektroodpadu ze solárních panelů ve smyslu Zákona, včetně 
zpracování roční zprávy o plnění povinností dle ust. § 37h odst. 2 
Zákona. 

4.2 Související povinnosti Společnosti. Společnost se zavazuje postupovat při 
plnění svých povinností dle Smlouvy s odbornou péčí, v souladu se zájmy 
Provozovatele. Společnost se zavazuje informovat Provozovatele o všech 
okolnostech, které při plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy zjistí 
a které by mohly mít vliv na plnění povinností Provozovatele vyplývajících ze 
Zákona či z podzákonných předpisů vydaných k provedení Zákona. Zároveň 
se Společnost zavazuje zajistit veškerá oprávnění a licence nezbytná pro 
provozování kolektivního systému dle Zákona.    

4.3 Subdodavatelé. Společnost je oprávněna pověřit splněním svých povinností 
vyplývajících ze Smlouvy třetí osobu – subdodavatele. Při plnění povinností 
prostřednictvím subdodavatele odpovídá Společnost, jako by povinnost plnila 
sama.  

4.4 Hospodaření Společnosti. Nad rámec povinností týkajících se hospodaření a 
vedení účetnictví vyplývajících pro Společnost z obecně závazných právních 
předpisů se Společnost zavazuje zajistit přezkoumání její řádné, mimořádné 
či konsolidované účetní závěrky nezávislých auditorem.  

4.5 Poradenství. Společnost se dále zavazuje poskytovat Provozovateli 
poradenství týkající se nakládání s elektroodpady ze solárních elektráren, 
zejména v návaznosti na změnu příslušné legislativy. 
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5. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE 

5.1 Platební povinnost. Provozovatel je povinen za zajištění plnění povinností 
Provozovatele vyplývajících ze Zákona, zejména pak z ust. § 37p Zákona a 
z podzákonných právních předpisů vydaných orgány státní správy 
k provedení Zákona hradit Příspěvek ve smyslu čl. 6 Podmínek. 

5.2 Informační povinnost. Provozovatel je povinen poskytnout Společnosti formou 
a v rozsahu dle vzorové specifikace uvedené v Příloze č. 1 Podmínek při 
uzavření Smlouvy pravdivé, správné a úplné informace týkající se solárních 
panelů, zejména pak informace týkající se jejich množství v ks, hmotnosti v 
kg, a výkonu ve Wp, a to za účelem stanovení výše Příspěvku a za účelem 
plnění povinností dle Zákona.  

Provozovatel je dále povinen informovat Společnost při uzavření Smlouvy o 
typu a složení solárních panelů formou a v rozsahu dle hlášení Informace 
provozovatele pro zpracovatele elektroodpadů, jejíž vzor je Přílohou č. 2 
Podmínek. Informace jsou poskytovány zejména s ohledem na materiálové 
složení, obsah nebezpečných látek, způsob demontáže solárních panelů a 
možnosti opětovného využití solárních panelů 

Provozovatel je povinen informovat Společnost o změně jím poskytnutých 
informací, zejména o pak o změně množství, hmotnosti a výkonu solárních 
panelů, o změně svých identifikačních a kontaktních údajů, jakož též změně 
vlastnictví solární elektrárny, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost nastala. Zjistí-li Společnost či Provozovatel, že Provozovatelem 
sdělené informace týkající se solárních panelů jsou neúplné, nesprávné či 
nepravdivé, je Provozovatel povinen obratem, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od zjištění této skutečnosti Provozovatelem či výzvy Společnosti informace 
upřesnit či doplnit.   

5.3 Povinnost nakládání se solárními panely. Provozovatel je povinen informovat 
Společnost o ukončení životnosti solárních panelů, na něž se vztahuje 
předmět Smlouvy, a to za účelem jejich zpětného odběru či odděleného 
sběru, resp. za účelem převzetí solárních panelů. Je-li Provozovatel 
vlastníkem více než jedné solární elektrárny, je povinen plnit informační 
povinnost pro každou solární elektrárnu samostatně. Rozsah a formu 
informační povinnosti stanoví Společnost v souladu se Zákonem.  

Provozovatel je povinen předat vyřazené solární panely Společnosti v místě 
odděleného sběru provozovaného Společností s tím, že o předání a převzetí 
vyřazených solárních panelů musí být sepsán a Provozovatelem a 
Společností podepsán předávací protokol. Vyřazené solární panely je 
Provozovatel povinen předat kompletní, tj. ve stavu odpovídající běžnému a 
obvyklému opotřebení způsobenému běžným a standardním užíváním. 
Předá-li Provozovatel vyřazené solární panely třetí osobě odlišné od 
Společnosti či je-li zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze 
solárních panelů zajištěno jiným způsobem, je Provozovatel povinen o této 
skutečnosti Společnost neprodleně informovat.  

Provozovatel je dále povinen nejpozději do 30. ledna následujícího roku 
přeložit Společnosti hlášení o množství solárních panelů, které byly předány 
k vyřazení v předcházejícím roce, a o množství solárních panelů, které byly 
v předchozím kalendářním roce nově instalovány. 
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5.4 Povinnost součinnosti a povinnost strpět kontrolu. Provozovatel se zavazuje 
poskytnout Společnosti veškerou v úvahu přicházející součinnost v souvislosti 
s plněním předmětu Smlouvy ze strany Společnosti.  Provozovatel je dále 
povinen strpět kontrolu plnění informační povinnosti ze strany Společnosti, 
zejména zda Provozovatelem sdělované informace jsou pravdivé, správné a 
úplné. Při provádění kontroly plnění informačních povinností je Společnost 
povinna chránit práva a oprávněné zájmy Provozovatele.  

5.5 Souhlas s místem oddělného sběru. Provozovatel solární elektrárny 
s výkonem větším než 30kW souhlasí s tím, že bude v místě jeho elektrárny 
zřízeno místo odděleného sběru pro solární panely uvedené na trh do dne 1. 
ledna 2013. Podmínky provozování sběrného místa pro oddělený sběr budou 
specifikovány v samostatné smlouvě mezi Společností a Provozovatelem. 

6. PŘÍSPĚVEK A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Příspěvek. Výše příspěvku za zajištění plnění povinností Provozovatele 
vyplývajících ze Zákona, zejména pak z ust. § 37p Zákona a z podzákonných 
právních předpisů vydaných orgány státní správy k provedení Zákona (dále 
jen "Příspěvek") je stanovena Společností v souladu se Zákonem a 
s podzákonnými právními předpisy vydanými orgány státní správy 
k provedení Zákona. Příspěvek je upraven v sazebníku, který tvoří Přílohu č. 
3 těchto Podmínek (dále jen "Sazebník"). Společnost si vyhrazuje právo měnit 
Sazebník v závislosti na legislativních změnách Zákona a podzákonných 
předpisů vydaných orgány státní právy k provedení Zákona. Společnost 
změnu Sazebníku uveřejní nejméně jeden kalendářní měsíc před účinností 
změny Sazebníku. 

6.2 Stanovení výše Příspěvku. Společnost na základě Sazebníku stanoví 
Provozovateli výši Příspěvku za kalendářní rok tak, aby bylo zajištěno 
financování předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze 
solárních panelů v období od 1. ledna 2014 do 1. ledna 2019. Společnost 
eviduje Příspěvky hrazené Provozovatelem odděleně od Příspěvků 
hrazených ostatními Provozovateli na individuálních účtech, a to až do doby 
dokončení zpracování, využití a odstranění všech solárních panelů, na něž se 
Smlouva vztahuje. Nejpozději do třiceti kalendářních dnů po dokončení 
zpracování, využití a odstranění všech solárních panelů, na který se Smlouva 
vztahuje, provede Společnost vyúčtování Příspěvků hrazených 
Provozovatelem proti skutečným nákladům na nakládání s elektroodpadem 
ze solárních panelů s tím, že případný nedoplatek či přeplatek je splatný ve 
lhůtě 30 kalendářních dnů od data vyúčtování Příspěvků. 

6.3 Platební podmínky. Příspěvek za kalendářní rok je splatný jedenkrát ročně, a 
to k 31. 8. běžného kalendářního roku, a to na základě faktury vystavené 
Společností 30 dnů před splatností. 

6.4 Daně a poplatky. Příspěvek nezahrnuje daň z přidané hodnoty, spotřební 
daně ani jiné obdobné daně a poplatky. Bude-li Společnost povinna takové 
daně či poplatky hradit, budou tyto účtovány nad rámec Příspěvku. 

7. UKONČENÍ SMLOUVY 

7.1 Odstoupení od Smlouvy ze strany Společnosti. Společnost je oprávněna 
odstoupit od Smlouvy: 
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a) je-li Provozovatel v prodlení s úhradou dílčí platby Příplatku po dobu 
delší než 21 kalendářních dnů a porušení Smlouvy neodstraní ani 
v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Společností; dodatečná 
lhůta ke splnění povinnosti musí být alespoň 5 pracovních dnů; 

b) je-li Provozovatel v prodlení se splnění informační povinnosti či 
součinnosti, které jsou nezbytné ke splnění předmětu Smlouvy po 
dobu delší než 1 kalendářní měsíc a porušení Smlouvy neodstraní ani 
v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Společností; dodatečná 
lhůta ke splnění povinnosti musí být alespoň 5 pracovních dnů. 

7.2 Forma a účinky odstoupení od Smlouvy. Odstoupení musí mít písemnou 
formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné ode 
dne, kdy bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 
Odstoupením Smlouva zaniká, nestanoví-li Obchodní zákoník u některých 
nároků či ujednání výslovně jinak.  

7.3 Změna vlastnictví solární elektrárny. Provozovatel je povinen v případě 
změny vlastnictví solární elektrárny zajistit, aby jeho právní nástupce převzal 
a vstoupil do práv a povinností Provozovatele ze Smlouvy. 

8. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

8.1 Smluvní pokuta za prodlení s úhradou Příspěvku. V případě prodlení 
Provozovatele s úhradou dílčích plateb Příspěvku, je povinen zaplatit 
Společnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.  

8.2 Smluvní pokuta v souvislosti s informační povinností. V případě prodlení 
s plněním informační povinnosti či porušení povinnosti Provozovatele 
poskytnout pravdivé, správné a úplné informace týkající se solárních panelů, 
je Provozovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé 
jednotlivé prodlení či porušení informační povinnosti.  

8.3 Smluvní pokuta v souvislosti s povinností součinnosti a povinností strpět 
kontrolu. V případě porušení povinnosti Provozovatele poskytnout 
Společnosti součinnost či povinnosti Provozovatele strpět kontrolu, je 
Provozovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé 
jednotlivé prodlení či porušení informační povinnosti.  

9. MLČENLIVOST A DŮVĚRNOST INFORMACÍ 

9.1 Mlčenlivost. Společnost a Provozovatel se zavazují, že nepředají třetím 
osobám, vyjma těch, které musí být z právních důvodů informovány, 
informace o existenci a obsahu Smlouvy. Smluvní strany odpovídají za 
veškerou škodu, která druhé smluvní straně vznikne porušením této 
povinnosti. 

9.2 Důvěrnost informací. Společnost a Provozovatel se zavazují, že nevydají 
třetím stranám, vyjma těch, které musí být z právních důvodů informovány, 
jakékoliv informace nebo dokumenty, které si navzájem předali a které se 
vztahují ke Smlouvě bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany. 
Smluvní strany odpovídají za veškerou škodu, která druhé smluvní straně 
vznikne porušením této povinnosti. 
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9.3 Zaměstnanci a konzultanti smluvní stran. Smluvní strany se zavazují přijmout 
veškerá vhodná a účelná opatření tak, aby shora uvedené povinnosti 
mlčenlivosti a důvěrnosti informací byly plněny i ze strany jejich zaměstnanců, 
konzultantů či obchodních partnerů, kterým byly informace v souvislosti 
s plněním předmětu Smlouvy rovněž sděleny. 

9.4 Výjimky. Shora uvedená ustanovení o mlčenlivosti a důvěrnosti informací se 
nevztahují na informování veřejnosti o vzájemné spolupráci zahrnující 
zveřejněné a všeobecně známé údaje v rozsahu obchodní firmy, sídla a 
předmětu podnikání Společnosti a Provozovatele.  

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

10.1 Vzájemná komunikace. Veškerá komunikace mezi Společností a 
Provozovatelem může být uskutečňována buď písemně, tj. doručením na 
adresu sídla, popř. provozovny smluvní strany, e-mailem, tj. doručením na 
emailovou adresu smluvní strany s tím, že komunikační údaje budou uvedeny 
ve Smlouvě, resp. jejich změny budou vzájemně řádně a včas ohlášeny. 
Komunikace ze strany Společnosti ve vztahu k jednomu či více 
Provozovatelům může být Společností uskutečněna rovněž formou zveřejnění 
určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Společnosti (například 
v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora 
uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná 
forma. 

10.2 Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se 
stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně 
oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost 
nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost 
jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Společnost v takovém 
případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným 
ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního 
ustanovení. 

10.3 Změna Podmínek. Společnost je oprávněna kdykoli jednostranně změnit 
obsah těchto Podmínek. Změnu Podmínek sdělí Společnost Provozovateli, a 
to prostřednictvím sdělení na webových stránkách Společnosti či emailovou 
zprávou zaslanou na emailovou adresu Provozovatele. Jakékoliv změny 
těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem. 
Společnost změnu Podmínek uveřejní nejméně jeden kalendářní měsíc před 
účinností změny Podmínek. Pokud Provozovatel se změnami Podmínek 
nesouhlasí, je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením, 
nejpozději však ve lhůtě jednoho kalendářního měsíce od data uveřejnění 
změny Podmínek. V případě, že Provozovatel od Smlouvy ve lhůtě dle 
předchozí věty neodstoupí a pokračuje v plnění svých povinností vyplývajícím 
mu ze Smlouvy, má se za to, že se změnou Podmínek souhlasí a že změnu 
Smlouvy akceptoval. Odstoupení od Smlouvy z důvodu změny Podmínek ze 
strany Provozovatele není možné, jsou-li Podmínky měněny v souladu 
s legislativními změnami Zákona, podzákonných předpisů vydaných orgány 
státní správy k provedení Zákona, popř. v souladu s legislativními změnami 
dalších obecně závazných právních předpisů regulujících závazkový vztah 
mezi smluvními stranami. 

10.4 Účinnost podmínek. Podmínky nabývají účinnosti dnem 4. června 2013. 
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PŘÍLOHA Č. 1 
-- 

VZOR SPECIFIKACE STAVBY/STAVEB – SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY, VČETNĚ SPECIFIKACE 

SOLÁRNÍCH PANELŮ 

 

 

Specifikace provozovny FVE (odpovídá záznamu v databázi ERÚ) 

Číslo licence   

Evid.č. provozovny  

Název provozovny   

Adresa provozovny   

Termín zahájení 
provozu 

  

Elektrický výkon   

Umístění instalace  
(na střeše / na zemi) 

  

Katastrální území  

Vymezení (parc.č.)   

    Specifikace panelů 

Technologie Výkon panelů (Wp) 
Hmotnost panelů 
(kg) Počet panelů (ks) 

Monokrystalický a 
polykrystalický křemík       

Amorfní křemík       

Jiné       

 

Pozn.: Pro každou provozovnu se vyplňuje tabulka samostatně 
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PŘÍLOHA Č. 2 
-- 

VZOR INFORMACE PROVOZOVATELE PRO ZPRACOVATELE ELEKTROODPADŮ 

Provozovatel je povinen u všech typů solárních panelů, které jsou nainstalovány 

v jeho provozovně vyplnit tento formulář a předat jej elektronicky kolektivnímu 

systému REsolar. Poskytnuté informace budou zveřejněny pro potřeby smluvních 

zpracovatelů s ohledem na zjištění materiálového složení výrobků a obsahu 

nebezpečných látek. 

 

Specifikace typu panelů 

Číslo licence Název provozovny 
Výrobce 

panelu 

Typové 

označení 

Počet panelů 

(ks) 
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PŘÍLOHA Č. 3 
-- 

SAZEBNÍK 


