Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele solární elektrárny
číslo smlouvy:

Tuto smlouvu o zajištění plnění povinností provozovatele solární elektrárny (dále jen
„smlouva“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Název: MINTES Solutions s.r.o.
IČ: 02189275, DIČ: CZ02189275
se sídlem: Bendova 1140/16, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni
oddíl: C, vložka: 216612
zastoupená: Ing. Martinem Müllerem/Zdeňkem Šefčíkem/Martinem Mytašem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 107-5916880207/0100
(dále jen „MINTES Solutions “) na straně jedné;
a
Název/Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………
IČ: ………………………………… DIČ: ……………………………………………….......
se sídlem/místem podnikání: …………………………………………………………………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: ……………………………………………………..
oddíl:……………………………… vložka: ………………….………………………………
zastoupená:………………………………………………..……………………………………
bankovní spojení:………………………………………………………………………………
č. účtu: …………………………………………………………………………………………
(dále jen „provozovatel FVE“) na straně druhé;

PREAMBULE
(A)

JELIKOŽ MINTES Solutions je právnickou osobou založenou za účelem zajištění
společného plnění povinností výrobců solárních panelů a provozovatelů solárních
elektráren ve smyslu ustanovení § 37h odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“).

(B)

JELIKOŽ Provozovatel FVE je držitelem licence na výrobu elektřiny ze slunečního
záření podle zvláštního právního předpisu, přičemž solární panely, které jsou součástí
solární elektrárny/elektráren provozovatele FVE, byly uvedeny na trh do 1. ledna
2013. Bližší specifikace solární elektrárny/elektráren provozovatele FVE, a v nich
umístěných solárních panelů tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

(C)

JELIKOŽ Provozovatel FVE je povinen ve smyslu ustanovení § 37p odst. 2 zákona o
odpadech zajistit financování, předání ke zpracování, využití a odstranění
elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do 1. ledna 2013, které jsou
součástí jeho solární elektrárny/elektráren prostřednictvím osoby zajišťující společné

plnění povinností výrobců solárních panelů a provozovatelů solárních elektráren dle
podle § 37h odst. 1 písm. c) zákona o odpadech.

NYNÍ PROTO Smluvní strany tímto sjednávají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o odpadech,
následující:
Článek 1
Předmět smlouvy
1.

Provozovatel FVE za podmínek stanovených dále v této smlouvě a v zákoně o odpadech
tímto přenáší na MINTES Solutions své povinnosti k zajištění financování, předání ke
zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do
1. ledna 2013, které tvoří elektrárnu/elektrárny provozovatele FVE vymezené v příloze č.
1 této smlouvy, jak tyto povinnosti vyplývají z ustanovení § 37p odst. 2 zákona o
odpadech a ze souvisejících právních předpisů, a provozovatel FVE se zavazuje za
zajištění plnění uvedených povinností MINTES Solutions uhradit příspěvek ve výši a za
podmínek stanovených dále v této smlouvě a v sazebníku tvořícím přílohu č. 2 této
smlouvy.

2.

MINTES Solutions za podmínek stanovených dále v této smlouvě tyto zákonné
povinnosti provozovatele FVE přejímá a zavazuje se za příspěvek hrazený
provozovatelem FVE v rámci jím provozovaného kolektivního systému zajistit pro
provozovatele FVE organizačně a technicky, a to zpravidla prostřednictvím třetích osob –
smluvních partnerů MINTES Solutions, splnění těchto povinností v souladu se zákonem
o odpadech a prováděcími právními předpisy.

Článek 2
Ostatní podmínky
1.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto smlouvou a definice
některých pojmů zavedených pro účely této smlouvy blíže upravují obchodní podmínky
kolektivního systému pro provozovatele solárních elektráren, které jsou vydávány
MINTES Solutions (dále jen „obchodní podmínky“) v souladu s příslušnými právními
předpisy. V případě rozporu mezi touto smlouvou a obchodními podmínkami je
rozhodující tato smlouva.

2.

Provozovatel FVE podpisem této smlouvy výslovně stvrzuje převzetí obchodních
podmínek a seznámení se s jejich obsahem.

Článek 3
Práva a povinnosti smluvních stran
1.

MINTES Solutions je povinen zajistit, aby provozem kolektivního systému byly splněny
všechny povinnosti provozovatele FVE dle zákona o odpadech, zejména všechny
povinnosti vyplývající z ustanovení § 37p odst. 2 zákona odpadech, tj. povinnosti předání

ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh
do 1. ledna 2013, které tvoří elektrárnu/elektrárny provozovatele FVE, s výjimkou
povinností, které je povinen provozovatel FVE dle zákona o odpadech plnit samostatně.
2.

Provozovatel FVE je povinen hradit MINTES Solutions příspěvek za zajištění plnění
povinností vyplývajících pro provozovatele FVE ze zákona o odpadech a souvisejících
právních předpisů, jež jsou předmětem této smlouvy.

3.

Provozovatel FVE tímto uděluje MINTES Solutions souhlas, aby MINTES Solutions
prostřednictvím svých smluvních partnerů bezplatně umístil na pozemek a/nebo
pozemky, na kterých provozuje provozovatel FVE svou solární elektrárnu/elektrárny
kontejnery v počtu dle uvážení MINTES Solutions závisejícím na velikosti solární
elektrárny provozovatele FVE k oddělenému sběru elektroodpadů ze solárních panelů ve
smyslu § 37g písm. b) zákona o odpadech o objemu až 40 m3 (dále jen „sběrné místo“),
přičemž konkrétní podmínky umístění a provozování sběrného místa MINTES Solutions
a provozovatel FVE sjednají ve vedlejším ujednání k této smlouvě.

4.

Provozovatel FVE prohlašuje, že byl seznámen s výší příspěvku podle sazebníku
příspěvků dle přílohy č. 2 k této smlouvě, a tuto výši příspěvku akceptuje.

5.

MINTES Solutions se zavazuje sazebník příspěvků vydávat v souladu s pravidly
vyplývajícími ze zákona o odpadech a z prováděcích právních předpisů. V případě, že
dojde ke změně právní úpravy upravující výši příspěvků na solární panely a způsob jejich
stanovení, uvede MINTES Solutions neprodleně sazebník příspěvků do souladu s těmito
právními předpisy či jejich změnami a obě smluvní strany se zavazují respektovat
takovéto změny sazebníku příspěvků v rozsahu vyplývajícím z těchto právních předpisů
či jejich změn. Provozovatel FVE se v takovém případě zavazuje platit příspěvek v nově
stanovené výši, která byla stanovena MINTES Solutions v souladu s tímto odstavcem.
Podrobnosti postupu při změně sazebníku jsou upraveny v obchodních podmínkách.

Článek 4
Doba trvání
1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí posledním dnem měsíce následujícího
po měsíci, v němž byly MINTES Solutions splněny povinnosti dle této smlouvy, zejména
bylo zajištěno zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze všech solárních panelů,
které tvoří elektrárnu/elektrárny provozovatele FVE dle přílohy č. 1.

2.

Žádná ze smluvních stran nemůže v průběhu trvání této smlouvy tuto smlouvu
jednostranně vypovědět, ani od smlouvy odstoupit z jiného důvodu než z důvodu
stanoveného touto smlouvou, obchodními podmínkami a/nebo zákonem.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1.

Veškerá oznámení, žádosti a jiné právní úkony jedné smluvní strany určené druhé
smluvní straně podle této smlouvy musí být učiněny v písemné formě, pokud tato

smlouva výslovně nestanoví jinak. Tato oznámení, žádosti a právní úkony se považují za
řádně doručené, pokud byly doručeny osobně, faxem, emailem nebo doporučenou poštou
na příslušnou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy a/nebo příslušným kontaktním
osobám smluvních stran uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy.
2.

Pokud to bude možné, budou veškerá ustanovení této smlouvy vykládána tak, aby byla
platná a účinná podle práva rozhodného pro tuto smlouvu. Pokud se kterékoli
z ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo nevymahatelným a pokud takové
ustanovení lze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy, neovlivní to platnost a
vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy, přičemž se smluvní strany zavazují
ihned zahájit jednání o nahrazení takového ustanovení jiným ustanovením ekonomicky a
právně shodného nebo co nejvíce podobného obsahu, které bude platné a vymahatelné.

3.

Smluvní strany prohlašují, že práva a povinnosti sjednané v této smlouvě nejsou v
rozporu s dobrými mravy, s veřejným pořádkem, s právem na ochranu osobnosti ani
neporušují právo, které se vztahuje k postavení osob.

4.

Smluvní strany, jakožto podnikatelé, pro tuto smlouvu výslovně vylučují použití
ustanovení právních předpisů o ochraně slabší smluvní strany a souhlasně prohlašují, že
žádná ze smluvních stran není vůči druhé smluvní straně v závislém postavení a/nebo v
postavení slabší smluvní strany a uzavřením této smlouvy nedošlo k nedůvodné
nerovnováze ve vzájemných právech a povinnostech smluvních stran.

5.

Smluvní strany sjednávají pro tuto smlouvu vyloučení ustanovení §1765 a § 1766
občanského zákoníku.

6.

Smluvní strany prohlašují, že žádná ze smluvních stran neutrpěla uzavřením této smlouvy
nedůvodnou újmu a práva a povinnosti smluvních stran založená touto smlouvou jsou v
souladu s obchodními zvyklostmi a zásadou poctivého obchodního styku.

7.

Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnou dohodou obou
smluvních stran.

8.

Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje veškerou
korespondenci a ústní i písemné dohody smluvních stran v jakékoliv formě, které se
týkají předmětu této smlouvy.

9.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy č. 1 až 3 a obchodní podmínky.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
12. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SOUHLASU s ustanoveními této smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

V ……………. dne ……………

V ……………. dne ……………

…………………………………
Jméno: ____________________
jednatel MINTES Solutions s.r.o.

…………………………………
Jméno: ____________________
Funkce: ____________________

Příloha č. 1: Sazebník poplatků

Minimální úhrnná výše příspěvků provozovatele solární elektrárny, který plní povinnosti
podle § 37p odst. 2 zákona o odpadech, se stanoví tak, aby byly pokryty veškeré
předpokládané náklady na zajištění předání ke zpracování, zpětného odběru, odděleného
sběru, přepravy, zpracování, využití a odstranění předpokládaného množství elektroodpadu ze
solárních panelů a na vedení související evidence, a to v Kč v závislosti na hmotnosti
elektroodpadu ze solárních panelů. U solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013,
které tvoří součást solární elektrárny, se údaj o jejich hmotnosti určí podle vzorce:
M=PxK
ve kterém:
•
•
•

M představuje hmotnost solárních panelů instalovaných v solární elektrárně pro účely
výpočtu minimální výše příspěvku uvedenou v kg.
P představuje výkon solární elektrárny podle licence na výrobu elektřiny v této solární
elektrárně vydané Energetickým regulačním úřadem uvedený ve wattech (Wp).
K představuje průměrnou hmotnost solárního panelu připadající na jednotku výkonu;
tato průměrná hmotnost činí 0,11 kg.

Sazba pro výpočet minimální úhrnné výše příspěvků provozovatele solární elektrárny, který
plní povinnosti podle § 37p odst. 2 zákona o odpadech činí 8,50 Kč.

Příloha č. 2: Seznam kontaktních osob

Kontaktní osoby MINTES Solutions:
•

Informace k provozu kolektivního systému a plnění smlouvy:
MINTES Solutions s.r.o.
Bendova 1140/16, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
k rukám Ing. Martina Müllera/Zdeňka Šefčíka/Martina Mytaše, jednatele
email: info@mintessolutions.cz, tel: 725 076 944

•

Účtárna, fakturace, dispečink:
MINTES Solutions s.r.o.
Bendova 1140/16, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
k rukám Ing. Martina Müllera/Zdeňka Šefčíka/Martina Mytaše, jednatele
email: info@mintessolutions.cz, tel: 725 076 944

Kontaktní osoby Provozovatele FVE:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
email: ……………………………….
tel: …………………………………..

Příloha č. 3: Specifikace solární elektrárny

Specifikace solární elektrárny
Číslo licence
Datum zahájení
činnosti
Ev. č. elektrárny
Adresa umístění
elektrárny
Katastrální území
Parc. č.
Celkový instalovaný
výkon elektrárny
Umístění instalace
Specifikace panelů
celkový celková celkový
počet hmotnost výkon
ks
(kg)
(Wp)
Monokrystalický a
polykrystlický
křemík
Amorfní křemík
Jiné
POZN.
POZN. Vyplňuje se pro každou solární elektrárnu provozovatele FVE zvlášť.

