Smlouva o zajištění společného plnění s provozovatelem FVE
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle §37p odst. 1 a 2
a § 37h odst. 1, písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění,
(dále jen „smlouva“)
č. XXXX/2014

Smluvní strany:
OFO – recycling s.r.o.
IČ: 268 71 301
DIČ: CZ26871301
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka 11/9, 690 02 Břeclav
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73023
evidenční číslo kolektivního systému: K009/05-ECZ
bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu: 2700597177/2010
zastoupená: Dobroslava Nahodilová, na základě plné moci
(dále jen „provozovatel kolektivního systému“ nebo „OFO – recycling“)
a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: xxxxxxxxxxxxxx
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsán xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č.licence xxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „provozovatel FVE“)

Článek I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Provozovatel kolektivního systému je společnost OFO – recycling s.r.o., která zajišťuje
v souladu s ustanovením § 37h odst. 1, písm. c) a § 37n odst. 3, § 37p odst. 1., zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)
společné plnění povinností provozovatelů FVE pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování,
využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu na území České republiky.
2. Provozovatel solární elektrárny je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která
splňuje podmínky uvedené podle § 37g písm. l) zákona o odpadech.
3. Provozovatel FVE se podpisem této smlouvy stává účastníkem kolektivního
provozovaného kolektivním systémem OFO – recycling.

plnění
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Článek II
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Provozovatel FVE touto smlouvou přenáší na provozovatele kolektivního systému plnění
povinností podle části čtvrté, hlavy II, dílu 8 zákona o odpadech, stanovené pro oddělený
sběr, zpětný odběr, zpracování a využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu,
s výjimkou povinností, které je povinen plnit samostatně. Provozovatel touto smlouvou tyto
zákonné povinnosti provozovatele FVE přejímá tak, že v rámci jím provozovaného kolektivního
systému zajistí pro provozovatele FVE za dále uvedených podmínek organizačně a technicky
splnění těchto povinností v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími provádějícími
právními předpisy.
2. Přenesení povinností provozovatele FVE dle bodu 1, článku II se týká pouze skupin
elektrozařízení uvedených v příloze č. 2 k této smlouvě.

Článek III
PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU
1. Provozovatel kolektivního systému je povinen zajistit, aby provozem kolektivního systému byly
splněny všechny povinnosti provozovatele FVE, dle části čtvrté, hlavy II, dílu 8 zákona o
odpadech a ustanovení §37p odst. 1 a 2 zákona.
2. Provozovatel kolektivního systému pro provozovatele FVE zajistí zejména:
a) zpětný odběr a oddělený sběr solárních panelů prostřednictvím sítě míst zpětného odběru
na území celé České republiky, dle §37p odst. 1 a odst. 2 zákona
b) přepravu solárních panelů z míst zpětného odběru a odděleného sběru do místa
zpracování
c) využití a zpracování odpadu ze solárních panelů
d) vedení průkazné evidence zpětně odebraných solárních panelů
e) dostatečné informování provozovatelů FVE
f) provozovatel je povinen informovat o změnách prostřednictvím internetových stránek
s uvedením data, kdy změna nabývá účinnosti
g) provozovatel je povinen tyto změny oznámit všem klientům kolektivního systému alespoň
dva měsíce před účinností této změny
3. Provozovatel kolektivního systému se zavazuje vytvořit provozovatelům FVE rovné podmínky
pro jeho zapojení a působení v kolektivním systému, a to zejména tím, že zajistí, aby smluvní
vztahy všech účastníků kolektivního systému byly založeny a realizovány na stejných
principech a zásadách.
4. Provozovatel kolektivního systému vydá provozovateli FVE osvědčení týkající se jeho zapojení
do kolektivního systému.
5. Provozovatel kolektivního systému není povinen plnit povinnosti dle této smlouvy v případě, že
provozovatel FVE si neplní své finanční závazky podle této smlouvy, a to ani na základě
písemného upozornění provozovatele kolektivního systému a v dodatečné přiměřené lhůtě,
kterou mu za tímto účelem provozovatel kolektivního systému poskytne.
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Článek IV
PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE FVE
1. Provozovatel FVE odpovídá za správnost, úplnost a pravdivost poskytovaných informací.
2. Provozovatel FVE se zavazuje v případě požadavku provozovatele kolektivního systému
umožnit mu kontrolu správnosti a úplnosti poskytnutých informací dle bodu 1 tohoto článku o
množství a hmotnosti solárních panelů. Za tímto účelem poskytne provozovatel FVE
provozovateli kolektivního systému veškerou součinnost.
3. Provozovatel FVE prohlašuje, že byl seznámen s výší a výpočtem příspěvku za provozované
solární panely dle zákona o odpadech a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
energie a o změně některých zákonů, který činí 8,50 Kč/ kg a bude rovnoměrně hrazen s roční
periodicitou po dobu 5 let, tj. v období od roku 2014 do roku 2018.
4. V případě změny právní úpravy upravující výši příspěvků na solární panely a způsob jejich
stanovení, uvede provozovatel kolektivního sytému neprodleně smlouvu do souladu s těmito
právními předpisy či změnami.
5. Provozovatel FVE se zavazuje hradit řádně a včas příspěvek za služby poskytnuté mu
provozovatelem kolektivního systému podle této smlouvy, v souladu s článkem V této
smlouvy.
6. Při odstoupení od smlouvy je provozovatel FVE povinen nahlásit provozovateli kolektivního
systému nový kolektivní systém, ke kterému přestupuje a to z důvodu převodu finančních
prostředků.

Článek V
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Příspěvek podle článku IV bodu 3 pro provozovatele FVE je splatný 1x za rok a to na základě
faktury vystavené provozovatelem kolektivního systému s 30-ti denní splatností ode dne jejího
vystavení. Příspěvek je účtován s DPH podle platných právních předpisů.
2. Příspěvek provozovatele FVE musí být odveden v souladu s § 37p zákona o odpadech a
ceníkem.
3. Veškeré finanční závazky podle této smlouvy hradí provozovatel FVE provozovateli
kolektivního systému bezhotovostní platbou na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Článek VI
MLČENLIVOST A OCHRANA INFORMACÍ
1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, které jim
byly poskytnuty nebo které získaly při své činnosti podle této smlouvy a chránit důvěrnost
informací druhé strany před jejich neoprávněným použitím třetími stranami. Tím není dotčeno
oprávnění smluvních stran sdělovat tyto údaje svým advokátům, daňovým poradcům,
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auditorům nebo jiným osobám vázáným na základě zvláštního právního předpisu povinností
mlčenlivosti; tyto osoby musí být na důvěrnost údajů upozorněny.
2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se dále nepovažuje poskytování údajů Ministerstvu
životního prostředí ČR, zpracovatelům, případné jiným osobám, a to způsobem a za podmínek
sjednaných ve smlouvě, stanovených v zákoně o odpadech nebo jeho prováděcích předpisů.

Článek VII
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Každá ze smluvních stran má právo tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1
měsíc a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího měsíce, v němž byla písemná
výpověď doručena druhé smluvní straně.
3. Provozovatel kolektivního systému je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících
případech:
a) pokud je provozovatel FVE v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 2 měsíce,
b) pokud je provozovatel FVE v prodlení s plněním jakékoliv ze svých povinností dle článku IV
této smlouvy po dobu delší než 1 měsíc,
c) pokud na majetek provozovatele FVE byl prohlášen konkurz, nebo byl insolvenční návrh
zamítnut pro nedostatek majetku,
d) pokud provozovatel FVE neposkytuje provozovateli kolektivního systému přes jeho
písemné upozornění součinnost, kterou provozovatel kolektivního systému potřebuje
k plnění svých povinností podle této smlouvy.
4. Provozovatel FVE je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
a) pokud na majetek provozovatele kolektivního systému byl prohlášen konkurz, nebo byl
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
b) pokud nastala jiná závažná skutečnost prokazatelně odůvodňující závěr, že provozovatel
kolektivního systému není nadále schopen plnit povinnosti provozovatele FVE, které
převzal na základě této smlouvy
c) pokud při navržené změně smlouvy (ceník, podmínky, změna právní úpravy) nebude
souhlasit s touto změnou, má právo odstoupit do jednoho měsíce od uveřejnění oznámení
o změně (pokud po oznámení změn neodstoupí, má se zato, že akceptoval návrh změny)
d) bez udání důvodu, písemnou formou s 1-měsíční výpovědní lhůtou
5. Při ukončení této smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vzájemné vypořádání svých
závazků podle této smlouvy.
Článek IX
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami s účinnosti
dnem …………..
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat nebo zrušit jen písemnou formou a to i v případě, že si to
vyžadují právní úkony.
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3. Ve věcech touto smlouvou neupravených se postupuje podle příslušných právních předpisů
platných na území České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
zákona o odpadech a dalších souvisejících obecně platných právních předpisů.
4. Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, nebo
nevymahatelným, nemá toto vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy, pokud z povahy
smlouvy, z jejího obsahu nebo okolností, za níž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení
nelze od ostatního obsahu smlouvy oddělit. V uvedeném případě budou neplatná nebo
neúčinná ustanovení bez zbytečného odkladu nahrazena ustanoveními novými, která co
nejvíce odpovídají původnímu účelu těchto neplatných či neúčinných ustanovení.
5. V případě, že dojde ke změně právní úpravy (zákona, prováděcích předpisů) a tato změna si
vyžádá změnu této smlouvy, smluvní strany se zavazují tuto smlouvu uvést do souladu se
změněnými právními předpisy a to do jednoho měsíce o nabytí účinnosti změny.
6. Smlouva obsahuje následující přílohy, které jsou její nedělitelnou součástí:
Příloha č. 1 – Plná moc
Příloha č. 2 – Souhlas provozovatele FVE
Příloha č. 3 – Identifikační údaje provozovatele FVE
7. Tato smlouva je sepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží jedno
vyhotovení provozovatel FVE a jedno vyhotovení provozovatel kolektivního systému.
8. Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto
prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly, souhlasí
s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že se dohodly o
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za OFO – recycling s.r.o.
Dobroslava Nahodilová, na základě plné moci
Provozovatel kolektivního systému

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Provozovatel FVE

V Břeclavi dne

V XXXXXXXX dne

Strana 5 z 5

