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ENERGIE

Smlouva č.
o výkupu elektřiny v OZE

Smluvní strany:
Sysel Energie a.s.
Blanická 922/25, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Korespondenční adresa:

Příborská 602, 738 01 Frýdek-Místek

IČO

092 93 507

DIČ

CZ092093507

Zastoupena

Ing. Jan Pokorný, člen představenstva

Registrace

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložka 11229

Licence

Licence ERÚ č. 142036384

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu

8777682/0800

Webový portál

www.syselenergie.cz

Kontaktní e-mail

info@syselenergie.cz

Telefonní číslo

+420 727 800 181 // 420 727 800 188
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Sídlo

jako vykupující na straně jedné (dále jen „Vykupující“), a

Obchodní jméno/jméno a příjmení
Sídlo/bydliště

Korespondenční adresa
Datum narození/IČO
Rodné číslo/DIČ
Zastoupena
Registrace

Bankovní spojení
Číslo účtu

Kontaktní e-mail
Telefonní číslo

jako výrobce na straně druhé (dále jen „Výrobce“),
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uzavírají v souladu s ust. § 50 odst. 1 zák. č. 458/2000 Sb, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energe�ckých
odvětvích a o změně některých zákonů (energe�cký zákon), v účinném (dále jen „Energe�cký zákon"), vyhl. č. 408/2015 Sb.,
pravidla trhu s elektřinou, v účinném znění, a v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o
změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o podporovaných zdrojích"), následující:

Smlouvu o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů
1. Základní ustanovení
podle § 2 písm. u) a § 10 odst. 1 Zákona o
1.1 Vykupující je držitelem licence na obchod s elektřinou. Vykupující od
podporovaných zdrojích vykupuje elektřinu od výrobců z obnovitelných zdrojů vyrobenou ve výrobnách elektřiny na
vymezeném území držitele licence na distribuci elektřiny příslušného distributora.
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1.2 Výrobce je provozovatelem výroben elektřiny ze zdroje specifikovaného v Příloze 1 této Smlouvy (dále jen „Výrobna"). Tato
Smlouva upravuje podmínky výkupu elektřiny pouze z této Výrobny.
Výrobce prohlašuje, že je vlastníkem odběrných míst uvedených v této smlouvě nebo má souhlas
vlastníka k dodávce elektřiny do těchto odběrných míst.

2. Smluvní hodnoty a doba plnění

2.1 Dodávka elektřiny Výrobcem a odběr této elektřiny Vykupujícím budou uskutečňovány ve smluvním
období od
do:
určitou 24 měsíců ode dne zahájení výkupu elektřiny/
na dobu neurčitou (zaškrtněte)

2.2 Pro zamezení pochybnos� strany uvádějí, že Vykupující je povinen odebrat jen takové množství elektřiny, které mu bylo
Výrobcem za příslušné období skutečně dodáno.

3. Předmět Smlouvy

3.1 Předmětem této Smlouvy je povinnost Výrobce dodat elektřinu Vykupujícímu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie
(dále „OZE") ve Výrobně za podmínek uvedených v této Smlouvě a povinnost Vykupujícího odebrat elektřinu za podmínek
uvedených v této Smlouvě a zapla�t za odebranou elektřinu v této Smlouvě dohodnutou cenu.
3.2 Na základě této Smlouvy tedy:

a) Výrobce se zavazuje dodávat Vykupujícímu elektřinu v množství, čase a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a dále v
kvalitě podle příslušných obecně závazných právních předpisů; a
b) Vykupující se zavazuje odebrat elektřinu v množství, čase a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě, a za dodávky
elektřiny vyhodnocené dle této Smlouvy řádně pla�t Výrobci dohodnutou cenu, specifikovanou v článku 4. této Smlouvy.
Vykupující dále touto Smlouvou přebírá závazek Výrobce dodat elektřinu do elektrizační soustavy spolu s odpovědnos� za
odchylku.
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3.3 Předávací místo je místem dodání a převze� elektřiny mezi Výrobcem a Vykupujícím, ve kterém dochází k přechodu veškerých
vlastnických práv k dodané elektřině prostých jakýchkoli nároků tře�ch osob (dále jen „Předávací místo"). Dodávka je
uskutečňována v Předávacím místě Výrobce, ve kterém Výrobce dodává elektřinu do elektrizační soustavy České republiky
(dále „ES ČR"). Specifikace předávacího místa je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
3.4 Dodávkou elektřiny se rozumí situace, kdy elektřina přechází ze zařízení Výrobce do ES ČR. Odběrem elektřiny se rozumí
situace, kdy elektřina přechází z ES ČR do zařízení Výrobce. V předávacích místech jsou dodávka a odběr měřeny a
vyhodnocovány samostatně.
3.5 Předmětem této Smlouvy není zajištění distribuce elektřiny, systémových služeb a uplatnění podpory formou zelených bonusů
Vykupujícím pro Výrobce.
3.6 Předmětem této Smlouvy není dodávka elektřiny od Vykupujícího Výrobci.
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3.7 Po dobu trvání smluvního vztahu dle této Smlouvy není Výrobce oprávněn dodávat elektřinu dodávanou do ES ČR jakékoli tře�
osobě bez předchozího písemného souhlasu Vykupujícího.
3.8 Terminologie a odborné názvy používané v této Smlouvě vycházejí zejména z pojmů definovaných a používaných v
Energe�ckém zákoně, v Zákoně o podporovaných zdrojích, a v souvisejících právních předpisech.
3.9 Výrobce ke dni podpisu smlouvy prohlašuje, že je oprávněným provozovatelem Výrobny elektřiny připojené k distribuční
soustavě místně příslušného provozovatele distribuční soustavy (dále jen „PDS"), v souladu se smlouvou o připojení v
předacím místě a uvedené do provozu. (dle Cenového rozhodnu� ERÚ).

4. Cena výkupu

4.1 Cena za výkup elektřiny je stanovena aktuální hodinovou tržní cenou elektřiny na krátkodobém denním trhu u OTE (operátor
trhu s energiemi) zveřejňovanou na stránce h�p://www.ote- cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh.
4.2 Cenou dle článku 4.1 se rozumí cena bez daně z přidané hodnoty („DPH"). Režim uplatnění DPH se řídí platnými obecně
závaznými právními předpisy.

5. Měření a odečty

5.1 Výrobce vyrábí elektřinu v zařízení o jmenovitém elektrickém výkonu ve Výrobně dle článku 3.3 této smlouvy. Výrobce není
limitován tolerančním pásmem.
5.2 Dodávka elektřiny se měří v platném čase měřicím přístrojem územně příslušného PDS, instalovaným v Předávacím místě.
Předávací místo je osazeno měřícím zařízením typu dle právních platných předpisů.
5.3 Údaje registračních přístrojů měřící soupravy v Předávacím místě jsou podkladem pro vyhodnocení dodávky elektřiny do ES
ČR. Dodaná elektřina se vyhodnocuje v MWh se zaokrouhlením na tři dese�nná místa.
5.4 Při zjištění poruchy na měřicím zařízení jsou smluvní strany povinny se neprodleně o této poruše vzájemně informovat.

Sysel Energie a.s.

IČ: 09293507 | DIČ: CZ09293507

3

+420 727 800 181

+420 727 800 188

info@syselenergie.cz

6. Fakturace a placení
Fakturačním obdobím za dodávku elektřiny je kalendářní měsíc. S ohledem na skutečnost, že Vykupující současně na základě
smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny č.
uzavřené mezi stejnými smluvními stranami dne
dodává Výrobci elektřinu, smluvní strany ujednávají, že vyúčtování ceny za vykupovanou elektřiny za příslušné fakturační
období bude provedeno Vykupujícím, a to ve vyúčtování, které Vykupující vystaví Výrobci v souvislos� s dodávkou elektřiny
podle smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny č.
. Výrobce touto smlouvou pověřuje Vykupujícího, aby
vyúčtování způsobem uvedeným v této smlouvě provedl. V tomto vyúčtování (faktuře) bude uveden nárok Výrobce na
zaplacení ceny za vykupovanou elektřinu, který bude zúčtován s nárokem Vykupujícího za dodanou elektřinu podle smlouvy o
sdružených dodávkách elektřiny č.
.
6.1 Splatnost faktury je do patnác� (15) kalendářních dnů od řádného doručení faktury Vykupujícímu.
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6.2 Vykupující bude veškeré platby dle této Smlouvy provádět bankovním převodem na účet Výrobce uvedený v záhlaví této
smlouvy/na příslušné faktuře.
6.3 Na dodávky elektřiny dle této Smlouvy nejsou sjednány zálohové platby.

6.4 Fakturovaná elektřina je osvobozena od daně z elektřiny dle čás� 47 článku LXXIV § 8 odst. 1 zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci
veřejných rozpočtů, v účinném znění, a splňuje definici ekologicky šetrné elektřiny.

7. Vyšší moc a stav nouze

7.1 Každá smluvní strana odpovídá za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnos� vyplývající ze Smlouvy nebo
z obecně závazného právního předpisu. Smluvní strany nebudou odpovědny za částečné nebo úplné neplnění povinnos�
vyplývajících z této Smlouvy v případě, kdy toto neplnění bude způsobeno vyšší mocí. Pro účely této Smlouvy rozumí smluvní
strany pod pojmem vyšší moc překážku, jak je definována v ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále jen „OZ"), a to zejména živelní událos�, svévolné jednání tře�ch osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní
výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinnos� založených Smlouvou, rušení pracovního
pořádku, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna poli�cké situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a
povinnos� založených Smlouvou, teroris�cký útok nebo jakékoli jiné podobné okolnos�. Za vyšší moc se neuznávají okolnos�,
které vznikly teprve v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním svých závazků nebo které vznikly z jejích
hospodářských poměrů.
7.2 V případě, že v důsledku vyšší moci došlo ke změně hodnot dodávky/odběru elektřiny, budou na žádost smluvní strany
odvolávající se na vyšší moc sníženy smluvené hodnoty dodávky/odběru elektřiny v odůvodněném rozsahu, a to od doby
oznámení vzniku vyšší moci. Po pominu� vyšší moci nebude smluvní strana povinna dodatečně dodat nebo odebrat tu
dodávku elektřiny nebo její část, kterou nemohla dodat nebo odebrat v důsledku vyšší moci. Předchozí věty
tohoto odstavce se uplatní pouze v případě, že smluvní strana, která se vyšší moci dovolává, splní povinnos�
uvedené v článku 8.3 této Smlouvy.
7.3 Smluvní strana, které brání ve splnění jejího závazku vyšší moc, je povinna:

a) neprodleně informovat druhou smluvní stranu o rozsahu a předpokládaném trvání nemožnos� plnit příslušnou povinnost
(za použi� veškerých přiměřených technických a finančních prostředků).
b) učinit veškerá komerčně přiměřená opatření pro snížení rozsahu a odstranění příslušné vyšší moci a pravidelně o těchto
opatřeních druhou smluvní stranu informovat společně s novým odhadem předpokládaného trvání nemožnos� plnit
příslušnou povinnost.
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7.4 Pokud bude Výrobce na základě vyšší moci zproštěn své povinnos� dodávky, bude také Vykupující zproštěn svých
odpovídajících povinnos� odběru a platby.
7.5 Podnikatelské riziko smluvních stran podnikajících v energe�ce není považováno za vyšší moc a smluvní strana, která se vyšší
moci dovolává, musí druhé straně prokázat existenci vyšší moci a její přímý vliv na plnění povinnos� dle této Smlouvy.
7.6 Dodávky/odběry elektřiny sjednané v této Smlouvě mohou být přerušeny/omezeny jen z důvodů vyšší moci dle tohoto článku
a stavu nouze ve smyslu ustanovení § 54 Energe�ckého zákona a kdy je spotřeba a dodávka elektřiny řízena v souladu s
vyhláškou č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenerge�ce a o obsahových náležitostech havarijního plánu, v účinném znění.

8. Ochrana důvěrných informací
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8.1 Smluvní strany považují informace obsažené ve Smlouvě, či na základě Smlouvy vzájemně poskytované, za důvěrné, zavazují se
chránit je před prozrazením a neposkytnout jakoukoliv formou Smlouvu jako celek, nebo její čás� jakékoliv tře� straně bez
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Toto ustanovení se nevztahuje na poskytnu� údajů vyžadovaných
zákonem a na poskytnu� údajů pro OTE, a. s. za účelem plnění Smlouvy, a pro státní ins�tuce, které mají ze zákona právo údaje
požadovat.
8.2 Poruší-li smluvní strana povinnost ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy, je druhá strana oprávněna vyúčtovat a
porušující smluvní strana pak povinna zapla�t druhé straně smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý prokázaný
případ porušení. Oprávněná strana může smluvní pokutu vyúčtovat a povinná strana je povinna řádně vyúčtovanou smluvní
pokutu uhradit do třice� (30) dnů od doručení písemného vyúčtování.
8.3 Každá ze smluvních stran má právo, přičemž obě strany zároveň �mto vyslovují souhlas, zaznamenávat telefonické rozhovory
na pevných telefonních linkách dle Přílohy vedené v souvislos� s touto Smlouvou a záznamy těchto telefonických hovorů
použít jako důkaz jen v souvislos� s touto Smlouvou.
8.4 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Vykupujícího či Výrobce na náhradu škody. Zaplacená smluvní pokuta se na
náhradu škody nezapočítává. Ustanovení § 2050 OZ se nepoužije.

9. Odstoupení od Smlouvy

9.1 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, zjis�-li, že:

a) druhá strana je v úpadku nebo jí úpadek bezprostředně hrozí nebo pro� ní bylo zahájeno insolvenční řízení, nebo
b) pro� druhé straně bylo zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebyl soudem odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost,
nebo
c) byla zahájena likvidace druhé strany, nebo

d) pro� druhé straně byl pravomocně nařízen výkon rozhodnu� nebo exekuce a vymáhaná jis�na (kumula�vně) přesahuje
polovinu splaceného základního kapitálu druhé smluvní strany;
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9.2 Odstoupení od Smlouvy z důvodu dalších porušení povinnos� stran vyplývajících ze Smlouvy nebo z obecně závazných
právních předpisů se řídí příslušnými ustanoveními OZ a Energe�ckého zákona, přičemž:
a) a podstatné porušení Smlouvy ze strany Vykupujícího je pak považováno zejména:
(i) prodlení se zaplacením peněžitého dluhu přesahující čtrnáct (14) dnů, nesplní-li Vykupující dluh ani v dodatečné lhůtě
k zaplacení ne kratší než sedm (7) dnů, stanovené v písemné výzvě Výrobce,
(ii) odběr elektřiny v rozporu se Smlouvou,
b) za podstatné porušení Smlouvy ze strany Výrobce je považováno zejména:
(i) porušení povinnos� Výrobce dle článku 3.7 Smlouvy.

10. Závěrečná ujednání
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10.1 Uzavřením Smlouvy obě smluvní strany výslovně potvrzují, že před uzavřením Smlouvy pečlivě posoudily svá možná rizika
vyplývající z plnění Smlouvy, že tato svá rizika přijímají, a dále, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolnos� ve smyslu
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.
10.2 Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat tak, aby případné spory vyplývající z této Smlouvy byly urovnány pokud
možno smírnou cestou. Zavazují se postupovat tak, aby situace byla objek�vně vyřešena a k dosažení tohoto cíle si poskytovat
potřebnou součinnost.
10.3 Spory, které se nepodaří vyřešit vzájemným jednáním smluvních stran a spadají do působnos� Energe�ckého regulačního
úřadu (dále „ERÚ"), budou předloženy k rozhodnu� ERÚ. Ostatní spory budou řešeny před obecným soudem Vykupujícího.
10.4 Smlouva nabývá platnos� a účinnos� dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky,
podepsanými smluvními stranami.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Nedílnou součás� Smlouvy je její
10.5 příloha: Specifikace výrobny elektřiny a Kontaktní osoby
10.6 Smluvní strany prohlašují, že si text této Smlouvy přečetly, jeho obsahu rozumí a plně s ním souhlasí, a tuto Smlouvu jako
určitý a srozumitelný projev své svobodné a vážné vůle podepisují. Smluvní strany zároveň prohlašují, že do této Smlouvy
vstupují v dobré víře jako subjekty, které mají rovnoprávné postavení, a že ani jedna ze smluvních stran není touto Smlouvou
znevýhodněna bez rozumného důvodu či jinak v rozporu s dobrými mravy či s veřejným pořádkem.
Příloha č. 1: Specifikace výrobny elektřiny
Příloha č. 2: Poučení o zpracovávání osobních údajů

Ve Frýdku - Místku dne

V

za Vykupujícího:

za Výrobce:

Sysel Energie a.s.
Ing. Jan Pokorný, člen představenstva

Jméno:
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Příloha č.1 ke Smlouvě o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů
1. Specifikace výrobny elektřiny
1.1 Výrobna – předávací místo
Název výrobny
Adresa výrobny
Instalovaný výkon
Typ výroby elektřiny

Fotovoltaika

Distribuční území
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EAN OPM výrobny
Typ měření

2. Kontaktní osoby na straně Vykupujícího
Vedení smluvních jednání
Jméno a příjmení, �tul

Ing. Jan Pokorný

Funkce

Člen představenstva

Telefon

+420 727 800 181

Email

info@syselenergie.cz

Vyúčtování, fakturace, reklamace

Jméno a příjmení, �tul
Funkce

Telefon
Email

Vykupující je oprávněn jednostranně změnit své pověřené zástupce, případnou změnu se však zavazuje prokazatelně oznámit druhé
smluvní straně v dostatečném předs�hu.

Sysel Energie a.s.
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