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Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární 

elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů 
(dále jen „Smlouva“) 

 
       Číslo smlouvy Objednatele: ………………. 

       Číslo smlouvy Zhotovitele: ……….………. 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 

společnost: FitCraft Recyklace s.r.o.  

sídlo    Semetín 473, Vsetín, PSČ 755 01  

IČ: 286 60 501  

DIČ: CZ28660501 

statutární orgán: Miroslav Tvrzník, jednatel 

 Petr Marek, jednatel 

 Marek Haase, jednatel 

registrační číslo: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka č. 37611 

bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 259913204 / 0300  

jako provozovatel Kolektivního systému na straně jedné (dále jen „FCR“) 

 

a 

 

společnost:  …………………………………. 

sídlo:  …………………………………. 

IČ: …………………………………. 

DIČ: …………………………………. 

statutární orgán:  …………………………………. 

zmocněnec pro tech. jednání: …………………………………. 

telefon: …………………………………. 

e-mail: …………………………………. 

registrační číslo: …………………………………. 

bankovní spojení: …………………………………. 

 

jako provozovatel Solární elektrárny specifikované v příloze č. 1 na straně druhé (dále jen 

„Klient“ nebo FCR a Klient společně dále jen „Smluvní strany“). 

 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, mají níže uvedené výrazy, jsou-li uvozeny velkým 

počátečním písmenem, v této Smlouvě význam uvedený v příloze č. 2 této Smlouvy. Výrazy 

neuvozené velkým počátečním písmenem, ale definované v Zákoně o odpadech, mají význam 

uvedený v Zákoně o odpadech. 

 

 

2. Předmět Smlouvy 

2.1 FCR se zavazuje vlastním jménem na účet Klienta a pro Klienta zajišťovat 

prostřednictvím Kolektivního systému FCR a za podmínek stanovených v této Smlouvě 
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plnění Povinností Klienta, a to v maximálním rozsahu, který Zákon o odpadech a ostatní 

právní předpisy (zejména Vyhláška) vyžadují a umožňují. FCR se zejména zavazuje zajistit 

plnění povinností Klienta a poskytovat doplňkové servisní služby v rozsahu uvedeném 

v příloze č. 3. této Smlouvy. 

2.2 Klient se zavazuje hradit FCR za plnění poskytnutá na základě této Smlouvy Recyklační 

poplatek, a to ve výši, lhůtách a za podmínek stanovených dále v této Smlouvě. 

2.3 Smluvní strany se zavazují si poskytovat veškerou součinnost nezbytnou k řádnému a 

včasnému plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy, zejména dodáváním potřebných 

podkladů a informací. 

 

 

3. Výkaz 

3.1 Klient se zavazuje doručit FCR nejpozději do 30. listopadu 2013 vyplněný Výkaz, a to 

elektronickou formou prostřednictvím systému internetového výkaznictví FCR, nebude-li 

v konkrétním případě dohodnuto jinak. Za účelem přihlášení se do systému internetového 

výkaznictví FCR bude Klientovi sdělena příslušná internetová adresa a přiděleno uživatelské 

jméno a heslo.  

3.2 Zjistí-li FCR, že Výkaz nebyl vyplněn řádně, nebo že nebyla dodržena struktura Výkazu, 

bude o této skutečnosti informovat Klienta. V takovém případě je Klient povinen zaslat FCR 

nově vyplněný Výkaz do 15 (slovy: patnácti) dnů od obdržení oznámení ze strany FCR. 

 

 

4. Recyklační poplatek a Sazebník 

4.1 Výše Recyklačního poplatku se vypočte v závislosti na celkové hmotnosti a množství 

Solárních panelů uvedených ve Výkazu, a to tak, že se celková hmotnost a množství všech 

Solárních panelů v Solární elektrárně dle Výkazu vynásobí příslušnou jednotkovou sazbou 

uvedenou v Sazebníku. Sazebník platný ke dni účinnosti této Smlouvy tvoří přílohu č. 4 této 

Smlouvy. Současně je stanovena minimální částka za celé období ve výši 8,50 Kč/kg 

z hmotnosti panelů. Tato částka již obsahuje veškeré poplatky a náklady. 

4.2 FCR je oprávněna sazebník změnit tak, aby byl plně v souladu s právními předpisy. Nové 

znění Sazebníku se stává pro Klienta účinným prvním dnem následujícího kalendářního 

pololetí po jeho doručení Klientovi elektronickou formou komunikace ze strany FCR, pokud 

bude Klientovi doručeno alespoň 30 dnů před koncem právě probíhajícího kalendářního 

pololetí. V případě nedodržení této lhůty se nové znění sazebníku stane pro Klienta účinným 

až prvním dnem dalšího kalendářního pololetí. 

4.3 V případě, že výše jednotkové sazby dle čl. 4.1 bude závazně stanovena právním 

předpisem, vypočítá se výše recyklačního poplatku na základě takto úředně stanovené 

jednotkové sazby. Ustanovení čl. 4.2 výše se v takovém případě použije přiměřeně, 

ustanovení čl. 8.4 se v takovém případě nepoužije. 

4.4 Recyklační poplatek nezahrnuje DPH ani jakoukoli případnou daň či platbu vztahující se 

na služby, které FCR poskytuje Klientovi na základě této Smlouvy. K částce vypočítané dle 

předchozího čl. 4.1 této Smlouvy tak bude připočteno DPH ve výši stanovené právními 

předpisy k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

4.5 Služby, které jsou předmětem plnění FCR podle této Smlouvy, jsou ve smyslu Zákona o 

DPH poskytovány v dílčích plněních, přičemž takové služby budou z hlediska Zákona o DPH 

považovány za uskutečněné dnem vystavení faktury, resp. jiného sjednaného období dle čl. 

4.6 této Smlouvy. 
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4.6 Klient je Recyklační poplatek povinen hradit počínaje 1. lednem 2014, a to 

prostřednictvím rovnoměrných dílčích plateb poskytovaných každých 6 (slovy: šest) měsíců, 

nebude-li dohodnuto jinak. Předmětné platby bude Klient hradit na základě faktury vystavené 

FCR, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH, jež bude splatná do 

30 dnů od data jejího vystavení a která bude vystavena ve lhůtě 15 dnů od počátku každého 

kalendářního pololetí, resp. jiného stanoveného období dle předchozí věty. 

4.7 Zjistí-li Klient, že výše Recyklačního poplatku či výše jednotlivých dílčích plateb dle čl. 

4.6 výše vypočtená FCR neodpovídá údajům uvedených Klientem ve výkazu, je povinen o 

této skutečnosti informovat FCR nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, kdy mu byla 

doručena faktura FCR. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě zmeškání této lhůty 

nebude brán zřetel na případné pozdější reklamace Klienta spočívající v nesrovnalostech mezi 

výší Recyklačního poplatku či výší jednotlivých dílčích plateb dle čl. 4.6 výše vypočtených 

FCR a údaji uvedenými Klienty ve výkazu. 

 

 

5. Práva a povinnosti FCR 

5.1 FCR je povinna: 

a/ plnit své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy s odbornou péčí, 

b/ nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od dne, kdy byla Klientem uhrazena první dílčí 

platba Recyklačního poplatku dle čl. 4.6 výše, zaslat Klientovi osvědčení „Provozovatel 

Solární elektrárny řádně zajišťující financování předání elektroodpadu ze Solárních panelů 

ke zpracování, využití a odstranění daného elektroodpadu, jakož i plnění těchto 

povinností“. 

5.2 FCR je oprávněna využívat údaje poskytnuté Klientem podle této Smlouvy pro účely 

vytvoření a vedení evidence o hmotnosti, množství a výkonu Solárních panelů, k čemuž 

Klient uděluje FCR svůj výslovný souhlas. 

 

 

6. Práva a povinnosti Klienta 

6.1 Klient je povinen: 

a/ dodržovat zásady a opatření nastavené v rámci Kolektivního systému FCR a poskytovat 

FCR informace pro evidenci a fakturaci v rámci Kolektivního systému FCR způsobem 

určeným FCR, zejména formou vyplnění Výkazu na formuláři FCR, 

b/ ve Výkazu poskytnutém FCR v souladu s čl. 3 této Smlouvy uvést pravdivé a úplné 

údaje o množství a výkonu Solárních panelů, 

c/ oznámit FCR jakoukoli změnu svých údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, a to 

vždy nejpozději do 15 dnů (slovy: patnácti) dnů od účinností takové změny. 

6.2 Klient je oprávněn vyžádat si údaje o hospodaření s Recyklačním poplatkem. 

6.3 Pokud instalovaný výkon Solární elektrárny Klienta je vyšší než 30 kW, je Klient 

oprávněn vyzvat FCR k uzavření smlouvy o místě zpětného odběru. FCR je povinen na 

základě této výzvy s ním takovouto smlouvu uzavřít. 

 

 

7. Komunikace mezi Smluvními stranami 

7.1 Smluvní strany budou spolu operativně komunikovat při plnění závazků z této Smlouvy 

buď písemně na adresu stanovenou v záhlaví této Smlouvy, nebo písemně na adresy 
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oznámené příslušnou Smluvní stranou, popř. telefonem, elektronickou poštou nebo osobně 

prostřednictvím kontaktních osob výslovně uvedených v záhlaví této Smlouvy. 

7.2 Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu a/nebo veškeré její dodatky je možno uzavřít, 

měnit či rušit formou elektronického podpisu založeného na platném osobním komerčním 

certifikátu osoby oprávněné jednat jménem nebo za příslušnou Smluvní stranu, který bude 

vydán certifikát autoritou PostSignum nebo I.CA. 

 

 

8. Trvání právních vztahů a jejich zánik 

8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

8.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 25 let od data, která je stanovena 

v záhlaví této Smlouvy (jako datum vydání kolaudačního souhlasu předmětné Solární 

elektrárny nebo jako datum, od kterého je možné Solární elektrárnu dle Stavebního zákona 

trvale užívat nebo jako datum, kdy končí platnost předmětné licence na výrobu elektřiny). 

Smluvní strany jsou si vědomy a berou na vědomí, že Smlouva je uzavřena mimo jiné s cílem 

zajištění zpracování, využití a odstranění elektroodpadu (pocházejícího ze Solárních panelů). 

Smluvní strany jsou si dále vědomy a berou na vědomí, že předpokládaná doba skončení 

životnosti Solárních panelů může být delší nebo kratší než doba trvání této Smlouvy. Smluvní 

strany se v této souvislosti zavazují k potřebné součinnosti tak, aby byl naplněn smysl této 

Smlouvy. Smluvní strany se shodly, že v případě, že některá ze Smluvních stran nezašle druhé 

Smluvní straně nejméně 3 měsíce před uplynutím stávající doby platnosti Smlouvy písemné 

oznámení o tom, že nemá zájem na prodloužení doby účinnosti Smlouvy, prodlužuje se 

Smlouva vždy o další rok. 

8.3 Právní vztahy z této Smlouvy mohou zaniknout na základě písemné dohody Smluvních 

stran. Kromě toho právní vztahy z této Smlouvy zanikají: 

a/ dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o oprávnění provozování 

Kolektivního systému FCR podle Zákona o odpadech nebo dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí o zániku příslušné licence na výrobu elektrické energie v Solární elektrárně 

specifikované v záhlaví této Smlouvy, nebo 

b/ dnem, kdy bude společnosti FCR ze strany Klienta předán veškerý elektroodpad ke 

zpracování, jeho dalšímu využití a odstranění, a toto předání a převzetí bude mezi 

Smluvními stranami potvrzeno řádně podepsaným protokolem o předání a převzetí 

takového elektroodpadu. 

8.4 Klient je oprávněn v případě změny Sazebníku dle čl. 4.2 výše tuto Smlouvu vypovědět 

s účinností ke konci kalendářního pololetí, v němž byla písemná výpověď doručena FCR na 

kontaktní adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nebude-li druhé Smluvní straně 

prokazatelně sdělena jiná doručovací adresa. V případě pochybností se má za to, že dnem 

doručení je 7. den ode dne vyznačeno na otisku poštovního razítka. 

8.5 Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními 

předpisy, zejména Obchodním zákoníkem, anebo touto Smlouvou. Oznámení o odstoupení od 

Smlouvy jsou Smluvní strany povinny zaslat druhé Smluvní straně, vzniknou-li k tomu 

podmínky dle této Smlouvy či zákona, a to doporučeným dopisem na kontaktní adresu druhé 

Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy, není-li Smluvní straně prokazatelně sděleno 

druhou Smluvní stranou, aby korespondence byla doručována na jinou adresu, např. ve 

smyslu čl. 7 Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká s účinky ex nunc a 

Smluvní strany jsou povinny si vzájemně vypořádat své nároky z jejího plnění a to do 30 

(slovy: třiceti) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy s tím, že FCR je povinna plnit Klientovi 
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do výše odpovídající části dohodnutého Recyklačního poplatku jen v případě, že odstoupení 

od Smlouvy zavinila. 

8.6 FCR je oprávněna od této Smlouvy odstoupit při podstatném porušení Smlouvy ze strany 

Klienta, za které se považuje zejména: 

a/ prodlení Klienta s jakoukoli platbou vůči FCR dle této Smlouvy v délce trvání 30 

(slovy: třiceti) dnů od data její splatnosti, nebude-li dlužná částka uhrazena ani 

v dodatečné lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, kdy bude Klient k její úhradě ze strany 

FCR vyzván, za den splnění peněžitého závazku se považuje připsání dlužné částky na 

účet FCR nebo vyplacení částky ze strany Klienta společnosti FCR v hotovosti, 

b/ úmyslné uvedení nepravdivých údajů ve výkazu, 

c/ prodlení Klienta s plněním závazku dle této Smlouvy v délce trvání 15 (slovy: patnácti) 

dnů od dne, kdy bude Klient ke splnění své povinnosti ze strany FCR vyzván s uvedením 

specifikace nesplnění závazku, 

d/ prodlení Klienta s plněním závazku poskytnout FCR řádně vyplněný výkaz v délce 

trvání 30 (slovy: třiceti) dnů, nebude-li toto prodlení odstraněno ani v dodatečné lhůtě 15 

(slovy: patnácti) dnů ode dne, kdy bude Klient ke splnění této povinnosti ze strany FCR 

vyzván. 

8.7 Za podstatné porušení této Smlouvy se rovněž považuje porušení závazku mlčenlivosti dle 

této Smlouvy ze strany kterékoli Smluvní strany. 

8.8 Klient je oprávněn od této Smlouvy odstoupit při podstatném porušení Smlouvy ze strany 

FCR, za které se považuje zejména prodlení FCR s plněním povinnosti dle této Smlouvy 

v délce trvání 30 (slovy: třiceti) dnů, nebude-li toto prodlení odstraněno ani po dodatečné 

lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, kdy bude FCR k odstranění tohoto prodlení ze strany 

Klienta vyzvána s uvedením specifikace nesplněného závazku. 

 

8.9 Klient je oprávněn tuto Smlouvu bez udání důvodu vypovědět s účinností ke konci 

kalendářního čtvrtletí, v němž byla písemná výpověď doručena FCR na kontaktní adresu 

uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nebude-li druhé Smluvní straně prokazatelně sdělena jiná 

doručovací adresa. V tomto případě se FCR zavazuje k plnění pokynů Klienta při převodu 

doposud uhrazených Recyklačních poplatků. V případě pochybností s doručením se má za to, 

že dnem doručení je 7. den ode dne vyznačeno na otisku poštovního razítka. 

 

 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1 Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky, zejména Zákonem o odpadech a 

Obchodním zákoníkem. Jakékoli dodatky či změny této Smlouvy mohou být učiněny pouze 

písemně na základě dohody obou Smluvních strany. Veškeré přílohy této Smlouvy tvoří její 

nedílnou součást. 

9.2 Smluvní strany se zavazují zachovat po celou dobu platnosti této Smlouvy i po jejím 

skončení mlčenlivost o všech skutečnostech týkající se nebo souvisejících s touto Smlouvou 

či se zájmy druhé Smluvní strany. 

9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se tato Smlouva stane v jakékoli části (včetně 

jakékoli z jejich příloh) v důsledku změny Zákona o odpadech nebo jiných právních předpisů 

neplatnou či nevyhovující, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti. Smluvní strany se 

dohodly, že vyvinou maximální možné úsilí k přijetí odpovídající změny této Smlouvy. 

9.4 Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 

po jednom stejnopise. 
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9.5 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na 

důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

Přílohy: 

1. Specifikace solární elektrárny 

2. Seznam definic 

3. Poskytované a doplňkové servisní služby 

4. Sazebník 

5. Sběrná místa 

 

 

 

 

 

V …………..………….……..    dne ……….…………. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Miroslav Tvrzník Klient   

 jednatel  

 FitCraft Recyklace s.r.o.  

 

 

 

 

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

 Marek Haase Klient   

 jednatel  

 FitCraft Recyklace s.r.o.  

 

 

 

 

 

 


