Smlouva o zajištění splnění povinností výrobce
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: 2109362573/2700
Jejímž jménem jedná: Ing. Veronika Šilhová, prokuristka
Adresa elektronické pošty: info@resolar.cz
(dále jen "Společnost")
a
…………………………………………………….
se sídlem …………………………………………………………………………….,
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u

……………………………………………………….,

pod spisovou značkou ………………………
IČO:

…………………………..

DIČ: ………….………………..
Bankovní spojení: ……………………………………..
Číslo účtu: ……………………………
Jejímž jménem jedná: …………………………
Adresa elektronické pošty: ……………………………
Telefonický kontakt: ……………………………

(dále jen "Výrobce")
Společnost a Výrobce 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 výrobce (dále jen "Smlouva"):
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ČLÁNEK 1
PREAMBULE
1.1.

Pro účely této Smlouvy se konstatuje, že Společnost je právnickou osobou založenou za
účelem zajištění společného plnění povinností výrobců solárních panelů a provozovatelů
solárních elektráren ve smyslu ust. § 37h Zákona.

1.2.

Dále se konstatuje, že Výrobce ve smyslu Zákona vyrábí a prodává vlastní solární
panely, resp. prodává pod vlastní značkou solární panely vyrobené jinými dodavateli
nebo dováží do České republiky solární panely, resp. solární panely uvádí v České
republice na trh.

1.3.

Dále se uvádí, že Výrobce je povinen ve smyslu ust. § 37p Zákona zajistit financování
odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů
uvedených na trh po dni 1. ledna 2013, a to též prostřednictvím osoby zajišťující
společné plnění povinností výrobců solárních panelů a provozovatelů solárních
elektráren.

ČLÁNEK 2
PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.

Výrobce ve smyslu ust. § 37h, odst. 1, písm. c) Zákona přenáší za podmínek
stanovených touto Smlouvou a Zákonem své povinnosti týkající se financování nakládání
s elektroodpadem ze solárních panelů 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 Smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že předmět
Smlouvy se nevztahuje na povinnosti Výrobce vyplývající z ust. § 37j a 37k odst. 2
Zákona s tím, že Výrobce je povinen tyto povinnosti plnit samostatně.

2.2.

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

ČLÁNEK 3
PŘÍSPĚVEK
3.1.

Výrobce je povinen hradit za zajištění povinností vyplývajících pro Výrobce 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 výrobce
solárních panelů a nedílnou součástí této Smlouvy.
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ČLÁNEK 4
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
4.1.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4.2.

Strany jsou oprávněny Smlouvu ukončit jednostranně výpovědí bez udání důvodu
s výpovědní lhůtou tří kalendářních měsíců. Výpovědní doba začne běžet od prvního dne
následujícího kalendářního čtvrtletí po doručení písemné výpovědi druhé Straně.

4.3.

Ukončení Smlouvy nemá vliv na Příspěvky uhrazené Výrobcem Společnosti. Společnost
zajistí zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, za které
Výrobce uhradil po dobu trvání Smlouvy Příspěvky.

ČLÁNEK 5
SEZNAM VÝROBCŮ ELEKTROZAŘÍZENÍ
5.1.

Strany berou na vědomí, že Společnost podle ust. § 37i odst. 4 Zákona vkládá do
Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného Ministerstvem životního prostředí (dále jen
„Seznam“) dálkovým přístupem údaje o výrobcích (pověřených zástupcích), pro které
smluvně zajišťuje plnění povinností. Společnost se touto Smlouvou zavazuje vkládat do
Seznamu údaje týkající se Výrobce.

5.2.

Výrobce je povinen za účelem řádného plnění povinností týkajících se vkládání do
Seznamu poskytovat Společnosti nezbytnou součinnost.

5.3.

Výrobce zmocňuje Společnost ke všem úkonům, které bude třeba činit v souvislosti
se vkládáním údajů o Výrobci do Seznamu dálkovým způsobem. Bude-li pro některý
z těchto úkonů vyžadována zvláštní plná moc, Výrobce ji Společnosti udělí.

ČLÁNEK 6
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
6.1.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami. Veškeré změny a
doplnění Smlouvy je možné provádět jen písemnými datovanými a číslovanými dodatky
podepsanými oběma Stranami.

6. 2.

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

6. 3.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Společnost a Výrobce obdrží každý po jednom vyhotovení.
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6. 4.

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

V …………………

, dne

………………

Společnost:

Výrobce:

REsolar s.r.o.

Podpis:

________________________

Podpis:

Jméno:

Ing. Veronika Šilhová

Jméno:

Funkce:

prokuristka

Funkce:
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___________________________

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