
 

 

Všeobecné obchodní podmínky kolektivního systému ASEKOL Solar 

s.r.o. pro provozovatele solárních elektráren 
 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou 
vydány společností ASEKOL Solar s.r.o. IČ: 24243639, se sídlem: 
Československého exilu 2062/8, Praha 4, 143 00 (dále jen 
„ASEKOL Solar“), jako doplněk Smlouvy o zajištění společného 
plnění povinností provozovatele solární elektrárny (dále jen 
„Smlouva“) uzavřené mezi provozovatelem FVE a ASEKOL Solar, 
jejíž jsou nedílnou součástí.  

II. 

Výklad pojmů 

1. Pro účely Smlouvy a VOP se zavádějí tyto pojmy: 
ASEKOL Solar je společnost ASEKOL Solar s.r.o., která provozováním 

kolektivního systému zajišťuje v souladu s ustanovením § 37h odst. 1 

písm. c), § 37l odst. 1, § 37m odst. 1 a § 37p odst. 1, 2 zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), společné plnění 

povinností výrobců elektrozařízení pro zpětný odběr, oddělený sběr, 

zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu ze 

skupiny elektrozařízení 4 podle přílohy č. 7 zákona o odpadech, 

včetně společného plnění povinností provozovatelů solárních 

elektráren pro zajištění financování předání ke zpracování, využití 

a odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, jakož i plnění těchto 

povinností, a to v souladu s rozhodnutím Ministerstva životního 

prostředí o zápisu ASEKOL Solar do Seznamu výrobců 

elektrozařízení (rozhodnutí č. j. 30302/ENV/13, 2049/720/13, ze 

dne 21. května 2013, ve znění opravného rozhodnutí 

č. j. 35380/ENV/13, 2332/720/13, ze dne 23. května 2013). 

Elektroodpad je elektrozařízení, které se stalo odpadem dle § 3 odst. 

1 zákona, včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, 

které v tom okamžiku jsou součástí zařízení.  

Kolektivní systém je společností ASEKOL Solar řízená, organizačně, 
technicky a smluvně zabezpečená síť zařízení ke sběru 
elektroodpadu, míst zpětného odběru elektrozařízení a zařízení 
ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu a elektrozařízení 
s cílem zajištění sběru, zpracování a využití zpětně odebraných 
elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu ze skupiny 4 dle 
přílohy č. 7 k zákonu. 

Příspěvek je finanční částka, kterou provozovatel FVE přispívá 
do kolektivního systému na zajištění předání ke zpracování, využití a 
odstranění elektroodpadu pocházejícího z 1 kg (hmotnosti) nebo 
1 kW (jmenovitého výkonu) solárních panelů uvedených na trh před 
1. 1. 2013, a která je souhrnem dílčích rovnoměrných plateb 
příspěvků, které je povinen provozovatel FVE hradit od 1. ledna 2014 
do 1. ledna 2019. Výše příspěvku může být v souladu se Sazebníkem 
stanovena rozdílně pro různé typy solárních panelů. Stanoví-li 
prováděcí předpisy k zákonu jiný způsob výpočtu příspěvku, uplatní 
se způsob výpočtu příspěvku podle prováděcích právních předpisů a 
ASEKOL Solar uvede svůj Sazebník do souladu s nimi.  

Specifikací solárních panelů je přehled vyhotovovaný provozovatelem 
solární elektrárny a tvořící přílohu Smlouvy, jehož obsahem je 
specifikace solárních panelů tvořících ke dni podpisu Smlouvy 
součást solárních elektráren provozovaných provozovatelem FVE, 
na něž se Smlouva vztahuje, s uvedením množství solárních panelů a 

s jejich rozčleněním podle typu, jmenovitého výkonu (v kW) 
a hmotnosti (v kg). 

2. Ostatní pojmy uvedené ve Smlouvě nebo ve VOP se vykládají 
v souladu se zákonem a jeho prováděcími předpisy.  

III. 

Upřesnění a doplnění povinností 

ASEKOL Solar  

1. ASEKOL Solar pro provozovatele FVE zajistí: 
a) financování předání ke zpracování, využití a odstranění 

elektroodpadu ze solárních panelů na základě příspěvku 
obdrženého od provozovatele FVE, 

b) zpětný odběr a oddělený sběr solárních panelů 
prostřednictvím sítě míst zpětného odběru nebo 
odděleného sběru na území celé České republiky, 

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

d) zpracování a využití solárních panelů u osoby dle zákona 
k tomu oprávněné,  

e) splnění limitů pro využití elektroodpadu ze solárních 
panelů dle § 37m odst. 3 zákona, 

f) vedení průkazné evidence zpětně odebraných a odděleně 
sebraných solárních panelů, 

g) zpracování roční zprávy a její zaslání Ministerstvu 
životního prostředí dle § 37h odst. 2 zákona. 

2. Přenesení povinností provozovatele FVE dle Smlouvy a plnění 
povinností podle odstavce 1 tohoto článku se týká pouze těch 
solárních panelů, které byly uvedené na trh do dne 1. ledna 
2013, pokud ke dni podpisu Smlouvy tvoří součást solárních 
elektráren provozovaných provozovatelem FVE, na něž se 
Smlouva vztahuje, a pokud byly tyto solární panely řádně 
vykázány ve specifikaci solárních panelů, jakož i za ně byl řádně 
uhrazen sjednaný příspěvek. 

3. ASEKOL Solar je povinen mít po dobu trvání této Smlouvy 
zřízeny své internetové stránky, tyto provozovat a pečovat 
o jejich řádné a spolehlivé fungování (současná adresa těchto 
stránek je www.asekolsolar.cz) a včas na nich zveřejňovat 
aktuální znění VOP včetně jejich příloh. ASEKOL Solar je 
povinen na vyžádání provozovatele FVE zasílat provozovateli 
FVE informace o změnách VOP elektronickou poštou na adresu 
elektronické pošty provozovatele FVE uvedenou v záhlaví 
Smlouvy, popř. jinou adresu elektronické pošty uvedenou 
provozovatelem FVE, avšak i v tomto případě se za oznámení 
změny VOP ve vztahu k provozovateli FVE považuje jejich 
uveřejnění na internetových stránkách ASEKOL Solar. 

4. ASEKOL Solar je oprávněn provozovatele FVE uvést 
v prezentačních a propagačních materiálech ASEKOL Solar. 
ASEKOL Solar se zavazuje, že obchodní firmu (název) 
provozovatele FVE nebude uvádět takovým způsobem nebo za 
takových okolností, které by poškozovaly dobré jméno nebo 
oprávněné zájmy provozovatele FVE, jež jsou ASEKOL Solar 
známy.  

5. ASEKOL Solar se zavazuje poskytovat provozovateli FVE 
v přiměřeném rozsahu bezplatně odborné poradenství ve všech 
záležitostech souvisejících s  environmentálně nezávadným 
nakládáním se solárními panely.  

6. ASEKOL Solar je povinen podrobit se každoročně auditu svého 
hospodaření ze strany k tomu oprávněného nezávislého 
finančního auditora a každoročně zveřejňovat výsledky svého 
hospodaření ve formě výroční zprávy.  

http://www.asekolsolar.cz/
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7. ASEKOL Solar je povinen každoročně zveřejňovat roční zprávu 
dle § 37h odst. 2 zákona. 

8. ASEKOL Solar je povinen zachovávat mlčenlivost a chránit 
informace, které získá v souvislosti se Smlouvou, vyjma případů, 
kdy mu to zákon nebo jiný právní předpis neumožňuje.  

IV. 

Upřesnění a doplnění povinností 

provozovatele FVE  

1. Provozovatel FVE odpovídá za správnost, úplnost a pravdivost 
poskytnutých informací dle specifikace solárních panelů. 
V případě, že dodatečně vyjde najevo, že specifikace solárních 
panelů neodpovídá skutečnosti, tj. že je neúplná nebo nepřesná, 
je provozovatel FVE povinen poskytnout ASEKOL Solar 
nejpozději do pěti kalendářních dnů od zjištění nepřesných či 
neúplných údajů poskytnutých v řádné specifikaci solárních 
panelů mimořádnou specifikaci solárních panelů a to výhradně 
v elektronické formě prostřednictvím informačního systému 
ASEKOL Solar umístěného na jeho internetových stránkách 
(www.asekolsolar.cz).  

2. V případě, že dojde k ukončení životnosti solárních panelů, na 
něž se bude vztahovat Smlouva, je provozovatel FVE povinen 
oznámit tuto skutečnost prostřednictvím informačního systému 
ASEKOL Solar umístěného na jeho internetových stránkách 
(www.asekolsolar.cz) společnosti ASEKOL Solar a uvést veškeré 
požadované informace týkající se vyřazovaných solárních 
panelů (umístění, množství, typ, jmenovitý výkon a hmotnost 
atd.). Na základě zadání požadovaných údajů bude 
provozovateli FVE oznámen způsob a termín zajištění plnění 
povinností provozovatele FVE (např. zpětný odběr/oddělený 
sběr solárních panelů v určeném místě zpětného 
odběru/odděleného sběru provozovaného v rámci kolektivního 
systému ASEKOL Solar, převzetí solárních panelů instalační 
společností spolupracující s ASEKOL Solar nebo převzetí 
smluvním dopravcem spolupracujícím s ASEKOL Solar).  

3. Provozovatel FVE je při nakládání s vyřazenými solárními 
panely vždy povinen  

a) zajistit, aby vyřazené solární panely byly chráněny před 
poškozením, zničením nebo zcizením a zajistit, aby způsob 
jejich předání neztížil jejich opětovné použití nebo 
materiálové využití nebo jejich komponentů, v souladu se 
zákonem a zvláštními právními předpisy; 

b) zajistit, aby předání vyřazených solárních panelů bylo vždy 
řádně, úplně a v souladu se skutečností potvrzeno 
v potvrzení o převzetí solárních panelů; 

c) zajistit, aby byly vyřazené solární panely předávány vždy 
v kompletním stavu a pouze v místě zpětného 
odběru/odděleného sběru provozovaného v rámci 
kolektivního systému ASEKOL Solar, případně aby byly 
předávány pouze instalační společnosti spolupracující 
s ASEKOL Solar nebo smluvnímu dopravci spolupracujícímu 
s ASEKOL Solar, v souladu s pokyny ASEKOL Solar.   

4. Provozovatel FVE se zavazuje, že v případě požadavku ASEKOL 
Solar mu umožní kontrolu správnosti a úplnosti poskytnutých 
informací dle specifikace solárních panelů, a to zejména tím, že 
strpí provedení kontroly ze strany ASEKOL Solar či jí pověřené 
osoby,  za tímto účelem poskytne provozovatel FVE společnosti 
ASEKOL Solar nebo jí pověřené osobě veškerou potřebnou 
součinnost. Provozovatel FVE se zavazuje poskytnout ASEKOL 
Solar součinnost nutnou pro plnění dle Smlouvy tak, aby mohlo 
dojít k naplnění Smlouvy a ke splnění povinností podle zákona, 
včetně případného poskytnutí dalších informací nezbytných pro 
řádné zajištění financování předání ke zpracování, využití a 
odstranění elektroodpadu ze solárních panelů, jakož i ve 

všech případech, kdy bude tato součinnost vyžadována 
právními předpisy (např. zápis do evidenčního seznamu).. 

5. Provozovatel FVE je povinen oznamovat písemně ASEKOL Solar 
změnu svých údajů, které jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy 
nejpozději pak do 14 dnů od změny údaje. 

6. Provozovatel FVE se zavazuje oznámit ASEKOL Solar bez 
zbytečného odkladu zánik svého oprávnění provozovat solární 
elektrárnu (tj. zánik či změnu licence na výrobu elektřiny). 
Pokud dojde ke změně vlastnictví solárních panelů nebo ke 
změně jejich umístění, je Provozovatel FVE povinen oznámit 
ASEKOL Solar bez zbytečného odkladu název nového vlastníka a 
jejich nové umístění.   

V. 

Příspěvek a platební podmínky 

1. Výše příspěvku je stanovena v Sazebníku příspěvků tvořícím 
přílohu č. 1 VOP. 

2. Celková výše příspěvku na solární panely se v souladu se 
Sazebníkem příspěvků vypočte na základě údajů o množství, 
typu, hmotnosti, a jmenovitém výkonu solárních panelů 
(eventuálně pouze na základě některých z uvedených údajů či 
na základě kombinace všech nebo některých z těchto údajů) 
tvořících v souladu se specifikací solárních panelů součást 
solárních elektráren, na něž se vztahuje Smlouva. Výše 
příspěvku může být stanovena Sazebníkem rozlišně pro různé 
typy solárních panelů (zejména při rozlišování na krystalické a 
amorfní solární panely). V závislosti na celkové výši příspěvku a 
na sjednané periodicitě rovnoměrných dílčích plateb bude 
předpisem plateb vydaným ASEKOL Solar stanovena výše 
jednotlivých rovnoměrných dílčích plateb tak, aby financování 
předání ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadu 
ze solárních panelů bylo zajištěno v průběhu pěti kalendářních 
let, tj. v období od 1. ledna 2014 nejpozději do 1. ledna 2019. 
Stanoví-li prováděcí předpisy k zákonu jiný způsob výpočtu 
příspěvku, uplatní se způsob výpočtu příspěvku podle 
prováděcích právních předpisů a ASEKOL Solar uvede svůj 
Sazebník do souladu s nimi.  

3. Příspěvek nezahrnuje daň z přidané hodnoty, spotřební daně 
ani jiné obdobné daně či poplatky vztahující se k poskytování 
služby spočívající v zajišťování plnění podle této Smlouvy; 
jestliže ASEKOL Solar vznikne povinnost takové daně či 
poplatky při poskytnutí předmětných služeb uplatnit (ke dni 
vydání VOP se jedná o povinnost platit daň z přidané hodnoty – 
dále jen „DPH“), zavazuje se provozovatel FVE takto placené 
daně či poplatky zaplatit ASEKOL Solar nad rámec příspěvku 
podle Smlouvy. 

4. Splatnost rovnoměrných plateb příspěvku je na základě 
předpisů plateb vystavených ASEKOL Solar, nejdříve třicet (30) 
kalendářních dnů od jeho vystavení. Bude-li prováděcími 
předpisy upraven způsob hrazení příspěvku formou záloh, bude 
v případě záloh postupováno obdobně jako s příspěvkem 
a ASEKOL Solar bude mít povinnost zálohy postupem 
stanoveným právními předpisy vyúčtovat. Tím není dotčena 
možnost ASEKOL Solar vrátit poměrnou část příspěvku 
provozovateli FVE v případě, pokud nebude v plném rozsahu 
vyčerpána část příspěvku určená na recyklaci solárních panelů, 
za něž byl příspěvek uhrazen.  

5. Příspěvek se platí bezhotovostně ve prospěch účtu ASEKOL 
Solar, pokud se v případě konkrétní platby provozovatel FVE 
s ASEKOL Solar nedohodnou jinak. Smluvní strany se při 
vzájemných platbách zavazují používat příslušné variabilní 
symboly, pokud jsou uvedeny na předpisu plateb nebo na 
faktuře (daňovém dokladu). Bankovní poplatky nese každý 
účastník na své straně. 

http://www.asekolsolar.cz/
http://www.asekolsolar.cz/
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6. ASEKOL Solar je povinen do patnácti (15) dnů ode dne přijetí 
platby uhrazené na základě předpisu plateb vystavit daňový 
doklad ve smyslu zákona o DPH a zaslat ho provozovateli FVE.  
Daňový doklad může být vystaven i v elektronické podobě; 
ASEKOL Solar je povinen jej vystavit s náležitostmi stanovenými 
zvláštním předpisem.  

7. Pro případ prodlení s plněním jakéhokoliv peněžního závazku 
podle Smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. Po dobu prodlení 
provozovatele FVE se zaplacením příspěvku není ASEKOL Solar 
v prodlení s plněním. 

8. ASEKOL Solar je povinen s vybranými příspěvky nakládat 
v souladu se Smlouvou a podmínkami stanovenými prováděcím 
předpisem k zákonu. 

VI. 

Panelové konto 

1. ASEKOL Solar je povinen vést pro provozovatele FVE 
tzv. panelové konto. Prostřednictvím tohoto panelového konta 
umožní provozovateli FVE sledovat, jak jsou vynakládány 
příspěvky, které provozovatel FVE zaplatil. 

2. ASEKOL Solar je povinen evidovat údaje o svých celkových 
nákladech na plnění povinností provozovatele FVE nezbytné 
pro vypořádání podle odstavce 3 a průběžně je aktualizovat 
(alespoň jednou ročně, vždy však v návaznosti na provedené 
využití konkrétních solárních panelů) a umožnit k nim 
provozovateli FVE dálkový přístup prostřednictvím svého 
informačního systému („panelové konto“). 

3. Po zajištění splnění povinností zpětného odběru, odděleného 
sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu ze 
solárních panelů v rozsahu jedné třetiny celkové hmotnosti 
všech solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013 
z každé solární elektrárny, na níž se vztahuje Smlouva, ne však 
dříve než k 1. lednu 2019, předloží ASEKOL Solar provozovateli 
FVE průběžné finanční vypořádání, ve kterém uvede přehled 
nákladů spojených se splněním těchto povinností na jedné 
straně a poměrnou výši příspěvků přijatých od provozovatele 
FVE včetně výnosů z jejich dočasného investování, pokud jich 
bylo dosaženo, na straně druhé. Případný rozdíl mezi sebou 
vypořádají ASEKOL Solar a provozovatel FVE. Stejným 
způsobem provedou ASEKOL Solar a provozovatel FVE 
následující průběžné finanční vypořádání po zajištění splnění 
povinností podle věty první v rozsahu dvou třetin celkové 
hmotnosti všech solárních panelů uvedených na trh do dne 
1. ledna 2013 z každé solární elektrárny, na kterou se vztahuje 
Smlouva, a závěrečné finanční vypořádání po úplném zajištění 
splnění těchto povinností. 

4. Výše uvedené finanční vypořádání se provede v souladu 
s prováděcím předpisem k zákonu o odpadech a dalšími 
právními předpisy. 

VII. 

Důvěrnost a sankce  

1. ASEKOL Solar ručí provozovateli FVE za důvěrné nakládání 
s informacemi, které mu byly poskytnuty nebo které získal při 
své činnosti podle Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění 
smluvních stran sdělovat důvěrné údaje svým advokátům, 
daňovým poradcům, auditorům nebo jiným osobám vázaným na 
základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti; 
tyto osoby musí být na důvěrnost údajů upozorněny.  

2. ASEKOL Solar je povinen přijmout technická a organizační 
vnitřní opatření k ochraně důvěrných informací. ASEKOL Solar 
je povinen poučit své zaměstnance a členy svých orgánů 
o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle Smlouvy a je povinen 
zachovávání mlčenlivosti z jejich strany řádně kontrolovat. 
Za důvěrnou není považována informace o podpisu, trvání, 
změně či ukončení platnosti Smlouvy, popř. o rozsahu skupin 
elektrozařízení, na něž se Smlouva vztahuje, jakož i o rozsahu 
solární elektrárny.  

3. V případě, že ASEKOL Solar poruší nebo nesplní některou ze 
svých povinností v článku III VOP (s výjimkou čl. III odst. 3 
VOP), a nesplní ji ani dodatečně v přiměřené lhůtě na základě 
písemné výzvy provozovatele FVE, je provozovatel FVE 
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč pro každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti.  

4. V případě, že provozovatel FVE poruší nebo nesplní některou ze 
svých povinností v článku IV VOP, a nesplní ji ani dodatečně 
v přiměřené lhůtě na základě písemné výzvy provozovatele FVE, 
je ASEKOL Solar oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10 Kč 
za 1 kW instalovaného výkonu solárních elektráren 
provozovaných provozovatelem FVE, na něž se bude Smlouva 
vztahovat pro každý jednotlivý případ porušení povinnosti.  

5. Vznikem nároku na smluvní pokutu nejsou dotčeny nárok na 
náhradu škody či vrácení bezdůvodného obohacení ani nárok na 
zaplacení úroku z prodlení.  

VIII. 

Další práva a povinnosti smluvních 

stran 

1. ASEKOL Solar má právo: 
a) používat loga provozovatele FVE po dobu platnosti 

Smlouvy, avšak pouze za účelem informování třetích osob 
o zapojení provozovatele FVE do kolektivního systému, 

b) pověřit výkonem některých činností dle Smlouvy třetí 
osoby a využívat třetích osob při nakládání s vyřazenými 
solárními panely, 

2. Provozovatel FVE má právo: 
a) vznášet návrhy na úpravy provozu kolektivního systému, 

které povedou k větší efektivitě provozu kolektivního 
systému, 

b) bude-li provozovatel FVE jednorázově předávat 
k oddělenému sběru více než 10 tun solárních panelů, 
doporučit ASEKOL Solar jím vybraného zpracovatele 
s provozovnou na území ČR za účelem splnění povinnosti 
dle čl. III odst. 1 písm. d) VOP; ASEKOL Solar má povinnost 
zajistit splnění těchto povinností prostřednictvím 
doporučeného zpracovatele v případě, že celková 
garantovaná výše nákladů doporučeného zpracovatele na 
jejich splnění bude prokazatelně nižší, než výše nákladů 
zpracovatele zvoleného ASEKOL Solar, to neplatí, pokud by 
snížení nákladů na zpracování bylo spojeno s takovým 
navýšením nákladů na přepravu, že by nedošlo k celkové 
úspoře nákladů spojených se zpracováním, tj. nákladů na 
zpracování včetně přepravy. 

3. Smluvní strany si tímto vzájemně udělují výslovný souhlas se 
zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv, urgencí 
a jiných sdělení ve věci této Smlouvy a jejího plnění 
prostřednictvím elektronických prostředků, zejména 
prostřednictvím elektronické pošty, na své elektronické 
kontakty (zpravidla na adresy elektronické pošty). Tento 
souhlas se dále vztahuje i na zasílání obchodních sdělení ve věci 
zajišťování plnění podle zákona a poskytování souvisejících 
služeb.  
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IX. 

Ukončení Smlouvy 

1. ASEKOL Solar je oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto 
případech:  
a) pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku provozovatele 

FVE, nebo byl insolvenční návrh vůči provozovateli FVE 
zamítnut pro nedostatek majetku; oprávnění odstoupit od 
Smlouvy ASEKOL Solar nepřísluší, pokud bude mít 
k dispozici od provozovatele FVE veškeré příspěvky, které 
měl uhradit, a splnění povinností ASEKOL Solar nebude 
bránit ani jiná závažná překážka; 

b) pokud je provozovatel FVE v prodlení s plněním jakékoliv 
ze svých povinností dle článku IV. VOP po dobu delší než 
1 měsíc a tuto povinnost nesplní ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, kterou mu ASEKOL Solar stanoví,  

c) pokud je provozovatel FVE v prodlení s úhradou 
jakéhokoliv peněžitého plnění ASEKOL Solar po dobu delší 
než 2 měsíce,  

d) pokud provozovatel FVE opakovaně neposkytne ASEKOL 
Solar přes jeho písemné upozornění součinnost, kterou 
ASEKOL Solar potřebuje k plnění svých povinností podle 
Smlouvy.  

2. Provozovatel FVE je oprávněn odstoupit od Smlouvy v těchto 
případech:  
a) pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku ASEKOL Solar, 

nebo byl insolvenční návrh vůči ASEKOL Solar zamítnut 
pro nedostatek majetku,  

b) pokud nastala jiná závažná skutečnost, v jejímž důsledku 
ASEKOL Solar prokazatelně není nadále schopen plnit 
povinnosti provozovateli FVE, které převzal na základě 
Smlouvy. 

3. Odstoupení od Smlouvy se stává účinným okamžikem doručení 
písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní 
straně. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo 
odstupující strany na smluvní pokutu, náhradu škody ani jiná 
práva, která jí vznikla na základě Smlouvy.  

4. Odstoupení od Smlouvy se doručuje zpravidla poštou ve formě 
doporučené poštovní zásilky na korespondenční adresu 
uvedenou v záhlaví Smlouvy, ledaže druhá strana písemně 

oznámila změnu adresy. Pokud adresát zásilku nepřevezme 
nebo ji nevyzvedne v úložní době, považuje se poslední den 
úložní doby dle dohody smluvních stran za den doručení. Tím 
není vyloučena možnost doručení výpovědi či odstoupení 
prostřednictvím faxu, kurýra nebo jiným vhodným způsobem.  

5. Povinnosti ASEKOL Solar ve vztahu k solárním panelům, za 
které po dobu trvání Smlouvy obdržel příspěvek od 
provozovatele FVE v souladu se Smlouvou, nejsou zánikem 
Smlouvy dotčeny. V důsledku zániku Smlouvy nevzniká 
provozovateli FVE nárok na vrácení již uhrazených příspěvků 
na solární panely ASEKOL Solar.  

6. V případě, že dojde ke změně provozovatele solární elektrárny 
provozované provozovatelem FVE, popř. ke změně vlastnictví 
solárních panelů, zavazuje se provozovatel FVE v součinnosti 
s ASEKOL Solar učinit veškeré nutné kroky směřující k převodu 
veškerých práv a povinností ze Smlouvy na nového 
provozovatele solární elektrárny, resp. na nového vlastníka 
solárních panelů. V případě, že k jejich převodu na nového 
provozovatele nedojde, bude ze Smlouvy nadále povinen 
v plném rozsahu provozovatel FVE.  

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak 
zákonem a obchodním zákoníkem. Smluvní strany současně 
sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy jako místně příslušný 
soud příslušný podle místa sídla ASEKOL Solar v době uzavření 
Smlouvy (§ 89a obč. soud. řádu). 

2. V případě, že ASEKOL Solar na svých internetových stránkách 
v souladu se Smlouvou uveřejní oznámení o změně VOP či jejich 
příloh (včetně Sazebníku), je ASEKOL Solar povinen odeslat 
provozovateli FVE adresné upozornění na uveřejnění oznámení 
o změně VOP, a to elektronickou poštou na e-mailovou adresu 
provozovatele FVE uvedenou v záhlaví Smlouvy. Toto 
upozornění je ASEKOL Solar povinen provozovateli FVE 
prokazatelně odeslat nejpozději do tří pracovních dnů po dni, 
v němž dojde k uveřejnění oznámení o změně VOP či jejich 
příloh na jeho internetových stránkách. 

  

Příloha č. 1: Sazebník příspěvků 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2013; pro provozovatele FVE, kteří uzavřeli Smlouvu před tímto datem, nabudou účinnosti až 
k okamžiku, kdy se stanou pro ASEKOL Solar a provozovatele FVE závaznými na základě postupu upraveného Smlouvou, 
v návaznosti na učiněné oznámení o změně VOP 

  

 

Ing. Karel Krejsa 

 jednatel ASEKOL Solar s.r.o. 
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Příloha č. 1 Sazebník příspěvků 
 

 

 

Výše příspěvku (čl. V  VOP) činí 8,50 Kč na 1 kilogram hmotnosti solárních panelů, na které se 

vztahuje Smlouva. 

Uvedená výše příspěvku byla v souladu s přílohou č. 10 vyhlášky č. 178/2013 Sb. kterou se mění 

vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 

a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními 

a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 178/2013 Sb.“), stanovena 

tak, aby jeho výší byly pokryty veškeré předpokládané náklady na zajištění zpětného odběru, 

odděleného sběru, přepravy, zpracování, využití a odstranění předpokládaného množství 

elektroodpadu ze solárních panelů a na vedení související evidence. Skutečná výše nákladů bude 

v souladu s přílohou č. 10 vyhlášky č. 178/2013 Sb. doložena ve vazbě na  

 - předpokládané celkové množství zpětně odebraných a odděleně sebraných solárních 

panelů, 

 - předpokládané množství míst zpětného odběru a odděleného sběru, 

 - smlouvy s provozovateli míst zpětného odběru a odděleného sběru s uvedením ceny za 

zajištění zpětného odběru a odděleného sběru, 

 - smlouvy se zpracovateli s uvedením ceny za zpracování solárních panelů, 

 - smlouvy s dopravci s uvedením ceny za dopravu panelů. 


