Obchodní podmínky
kolektivního systému provozovatele MINTES Solutions, s.r.o., se sídlem Bendova 1140/16, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí,
IČ 02189275, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 216612
pro provozovatele solárních elektráren

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky kolektivního systému pro
provozovatele solárních elektráren (dále jen „obchodní
podmínky“) upravují obchodní vztahy mezi společností
MINTES Solutions, s.r.o., se sídlem Bendova 1140/16, 301 00
Plzeň - Jižní Předměstí, IČ 02189275, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 216612(dále jen „MINTES Solutions“), a
……………………………………………..………………...
se sídlem/místem podnikání…………………………………
IČ: ………………….., zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném ..…………………………., oddíl ………., vložka
………….. (dále jen „provozovatel FVE“), a vztahují na
smluvní vztahy mezi MINTES Solutions a provozovatelem
FVE vzniklé na základě smlouvy o zajištění plnění
povinností provozovatele solární elektrárny číslo …………..
ze dne ………….. (dále jen „smlouva o zajištění plnění“).

2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o
zajištění plnění a určují část jejího obsahu, nestanoví-li
smlouva o zajištění plnění jinak.
3. Právní vztahy mezi MINTES Solutions a provozovatelem
FVE pro zajištění plnění povinností provozovatele solární
elektrárny neupravené smlouvou o zajištění plnění nebo
obchodními podmínkami se řídí právem České republiky.
4. Veškeré spory vzniklé na základě a v souvislosti s těmito
obchodními podmínkami nebo na základě a v souvislosti se
smlouvou o zajištění plnění budou s konečnou platností
rozhodnuty v soudním řízení obecnými soudy České
republiky.

Článek 2
Vymezení základních pojmů
1. MINTES Solutions
MINTES Solutions je společnost, která provozováním
kolektivního systému zajišťuje v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o odpadech“), 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.

2. Provozovatel FVE
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.
3. Elektrické nebo elektronické zařízením

Elektrické nebo elektronické zařízení (dále jen
„elektrozařízení“) je zařízení, jehož funkce závisí na
elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo
zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu
nebo elektromagnetického pole, které náleží do některé ze
skupin uvedených v příloze č. 7 k zákonu o odpadech a které
je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro
střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud, s
výjimkou zařízení určených výlučně pro účely obrany státu.

4. Elektroodpad
Elektroodpad je elektrozařízení, které se stalo odpadem,
včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů,
které v tom okamžiku jsou součástí zařízení.
5. Solární panel
Solární panel je elektrozařízení tvořené fotovoltaickými
články a určené k přímé výrobě elektřiny ze slunečního
záření.
6. Solární elektrárna
Solární elektrárna je výrobna elektřiny využívající solární
panely.
7. Kolektivní systém
Kolektivní systém je MINTES Solutions 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 o odpadech.

8. Příspěvek
Příspěvek je finanční částka, kterou provozovatel FVE
přispívá do kolektivního systému na zajištění předání ke
zpracování, využití a odstranění elektroodpadu
pocházejícího ze 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 příspěvků stanovena rozdílně pro
různé typy solárních panelů. Stanoví-li prováděcí právní
předpisy k zákonu jiný způsob výpočtu příspěvku, uplatní se
způsob výpočtu příspěvku podle prováděcích právních
předpisů, a MINTES Solutions uvede svůj sazebník
příspěvků do souladu s nimi.

9. Specifikace solární elektrárny a solárních panelů
Specifikace solární elektrárny/elektráren a solárních panelů
je přehled vyhotovovaný provozovatelem FVE, jež tvoří
přílohu smlouvy o zajištění plnění, jehož obsahem je
specifikace solární elektrárny/elektráren a solárních panelů
tvořících ke dni podpisu smlouvy o zajištění plnění součást
solárníelektrárny/elektrárenprovozovaných
provozovatelem FVE, na něž se smlouva o zajištění plnění
vztahuje, s uvedením množství solárních panelů a s jejich
rozčleněním podle typu, jmenovitého výkonu (v kW) a
hmotnosti (v kg).
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Článek 3
Práva a povinnosti MINTES Solutions
1. MINTES Solutions se pro provozovatele FVE zavazuje
zajistit plnění povinností provozovatele FVE dle zákona o
odpadech, a to zejména:
(i) financování předání ke zpracování, využití a odstranění
elektroodpadu ze solárních panelů na základě příspěvku
obdrženého od provozovatele FVE,
(ii) zpětný odběr a oddělený sběr solárních panelů
prostřednictvím sítě míst zpětného odběru nebo
odděleného sběru na území celé České republiky,
(iii) přepravu solárních panelů z míst zpětného odběru a
odděleného sběru do místa zpracování,
(iv) zpracování a využití solárních panelů u osoby dle
zákona k tomu oprávněné,
(v) splnění limitů pro využití elektroodpadu ze solárních
panelů dle § 37m odst. 3 zákona o odpadech,
(vi) vedení průkazné evidence zpětně odebraných a odděleně
sebraných solárních panelů,
(vii)zpracování roční zprávy a její zaslání Ministerstvu
životního prostředí dle § 37h odst. 2 zákona o odpadech.

2. MINTES Solutions se zavazuje postupovat při plnění
svých povinností dle smlouvy o zajištění plnění s odbornou
péčí, v souladu se zájmy provozovatele FVE. MINTES
Solutions se zavazuje informovat provozovatele FVE o
všech okolnostech, které při plnění svých povinností
vyplývajících ze smlouvy o zajištění plnění zjistí a které by
mohly mít vliv na plnění povinností provozovatele FVE
vyplývajících ze zákona o odpadech či prováděcích právních
předpisů. Zároveň se MINTES Solutions zavazuje zajistit
veškerá oprávnění a licence nezbytná pro provozování
kolektivního systému dle zákona o odpadech.

3. MINTES Solutions je oprávněn pověřit splněním svých
povinností vyplývajících ze smlouvy o zajištění plnění třetí
osobu – smluvního partnera MINTES Solutions (dále jen
„subdodavatel“). Při plnění povinností prostřednictvím
subdodavatele odpovídá MINTES Solutions, jako by
povinnost plnil sám.
4. MINTES Solutions se zavazuje poskytovat provozovateli
FVE v přiměřeném rozsahu bezplatně základní odborné
poradenství ve všech záležitostech týkající se nakládání s
elektroodpady ze solárních elektráren, zejména v návaznosti
na změnu příslušné legislativy.
Článek 4
Práva a povinnosti provozovatele FVE
1. Provozovatel FVE je povinen poskytnout MINTES
Solutions při uzavření smlouvy o zajištění plnění pravdivé,
správné a úplné informace týkající se solárních panelů,
zejména pak informace týkající se jejich množství v ks,
hmotnosti v kg, a výkonu ve Wp, a to za účelem plnění
povinností dle zákona o odpadech a prováděcích právních
předpisů.

2. Provozovatel FVE je povinen informovat MINTES
Solutions o změně jím poskytnutých informací, zejména o

pak o změně množství, hmotnosti a výkonu solárních
panelů, o změně svých identifikačních a kontaktních údajů,
jakož též o změně vlastnictví solárních panelů nebo o změně
jejich umístění, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode
dne, kdy tato skutečnost nastala. Zjistí-li MINTES Solutions
a/nebo provozovatel FVE, že provozovatelem FVE sdělené
informace týkající se solárních panelů jsou neúplné,
nesprávné či nepravdivé, je provozovatel FVE povinen
obratem, nejpozději do 5 pracovních dnů od zjištění této
skutečnosti provozovatelem FVE či výzvy MINTES
Solutions informace upřesnit či doplnit.

3. 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 MINTES Solutions učinit
veškeré nutné kroky směřující k převodu veškerých práv a
povinností ze smlouvy o zajištění plnění na nového
provozovatele solární elektrárny, resp. na nového vlastníka
solárních panelů. V případě, že k jejich převodu na nového
provozovatele nedojde, bude ze smlouvy o zajištění plnění
nadále povinen v plném rozsahu provozovatel FVE.

4. Provozovatel FVE se zavazuje na žádost MINTES
Solutions umožnit kontrolu správnosti a úplnosti
poskytnutých informací dle specifikace solárních panelů, a
to zejména tím, že strpí provedení kontroly ze strany
MINTES Solutions či jí pověřené osoby, za tímto účelem
poskytne provozovatel FVE MINTES Solutions nebo jí
pověřené osobě veškerou potřebnou součinnost.
5. Provozovatel FVE je povinen bez zbytečného odkladu
písemně informovat MINTES Solutions o ukončení
životnosti solárních panelů, na něž se vztahuje předmět
smlouvy o zajištění plnění, a to za účelem jejich zpětného
odběru či odděleného sběru, resp. za účelem převzetí
solárních panelů.
6. Při nakládání s vyřazenými solárními panely je
provozovatel FVE povinen 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 solárních panelů
a/nebo jejich komponentů, v souladu se zákonem a
zvláštními právními předpisy.
7. Provozovatel FVE je povinen předat vyřazené solární
Panely MINTES Solutions v místě zpětného
odběru/odděleného sběru provozovaného v rámci
kolektivního systému MINTES Solutions, případně zajistit,
aby byly předávány pouze subjektu spolupracujícímu s
MINTES Solutions nebo smluvnímu dopravci
spolupracujícímu s MINTES Solutions, a to vždy v souladu
s pokyny MINTES Solutions.
8. Vyřazené solární panely je provozovatel FVE povinen
předat kompletní, tj. ve stavu odpovídající běžnému a
obvyklému opotřebení způsobenému běžným a standardním
užíváním, přičemž je povinen zajistit, aby předání
vyřazených solárních panelů bylo vždy řádně, úplně a v
Parafa MINTES Solutions:

Číslo smlouvy:

__________________

Parafa provozovatele FVE:
_________________

2

Obchodní podmínky
kolektivního systému provozovatele MINTES Solutions, s.r.o., se sídlem Bendova 1140/16, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí,
IČ 02189275, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 216612
pro provozovatele solárních elektráren

souladu se skutečností potvrzeno v potvrzení o převzetí
solárních panelů.
9. Provozovatel FVE se zavazuje poskytnout MINTES
Solutions součinnost nutnou pro plnění dle smlouvy o
zajištění plnění tak, aby mohlo dojít k naplnění účelu
smlouvy o zajištění plnění a ke splnění povinností podle
zákona o odpadech, 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.

10. Provozovatel bere na vědomí, že příspěvek nezahrnuje
náklady na demontáž solární elektrárny, kterou si
provozovatel FVE zajistí sám nebo prostřednictvím třetí
osoby na vlastní náklady.

Článek 5
Příspěvek a platební podmínky
1. Výše příspěvku za zajištění plnění povinností
provozovatele FVE vyplývajících ze zákona o odpadech,
zejména pak z ustanovení § 37p odst. 2 zákona o odpadech a
z prováděcích právních předpisů, a způsob jeho určení, je
stanoven v sazebníku příspěvků tvořícím přílohu č. 1
smlouvy o zajištění plnění.
2. Celková výše příspěvku na solární panely se v souladu se
sazebníkem příspěvků vypočte na základě údajů o výkonu
solárních panelů tvořících v souladu se specifikací solárních
panelů součást solární elektrárny/elektráren, na něž se
vztahuje smlouva o zajištění plnění. Výše příspěvku může
být stanovena sazebníkem příspěvků rozlišně pro různé typy
solárních panelů. MINTES Solutions na základě sazebníku
příspěvků stanoví provozovateli FVE výši dílčích
rovnoměrných plateb příspěvků za kalendářní rok tak, aby
bylo zajištěno financování předání ke zpracování, využití a
odstranění elektroodpadu ze solárních panelů v období od 1.
ledna 2014 do 1. ledna 2019.

3. Příspěvek se platí bezhotovostně ve prospěch účtu
MINTES Solutions, pokud se v případě konkrétní platby
provozovatel FVE s MINTES Solutions nedohodnou jinak.
Příspěvek za kalendářní rok je splatný jedenkrát ročně, a to
vždy k 30.11. příslušného kalendářního roku na základě
faktury vystavené MINTES Solutions nejméně 30
kalendářních dnů před jeho splatností.
4. V případě, že provozovatel FVE nebude v kolektivním
systému MINTES Solutions zapojen od 1.1. příslušného
roku, bude první platba příspěvku poměrně snížena o počet
dnů, po které nebyl provozovatel FVE v kolektivním
systému MINTES Solutions zapojen.
5. Byl-li provozovatel FVE před zapojením do kolektivního
systému MINTES Solutions účastníkem jiného kolektivního
systému (dále jen „původní kolektivní systém“), udělí
MINTES Solutions plnou moc k zajištění převodu příspěvků
již uhrazených provozovateli původního kolektivního

systému na základě příslušné smlouvy o zajištění plnění
povinností dle § 37p zákona o odpadech ve prospěch
MINTES Solutions. V souvislosti s činností podle věty první
provozovatel FVE odevzdá MINTES Solutions veškeré
související podklady a poskytne potřebnou součinnost.
V případě, že příspěvky převedené provozovatelem
původního kolektivního systému ve prospěch MINTES
Solutions nebudou dosahovat výše příspěvků stanovených
sazebníkem MINTES Solutions, je provozovatel FVE
povinen rozdíl MINTES Solutions uhradit do 30
kalendářních dnů po obdržení výzvy MINTES Solutions.

6. Příspěvek nezahrnuje daň z přidané hodnoty, spotřební
daně ani jiné obdobné daně či poplatky vztahující se k
poskytování služby spočívající v zajišťování plnění podle
smlouvy o zajištění plnění. V případě vzniku povinnosti
MINTES Solutions takové daně či poplatky při poskytnutí
předmětných služeb uplatnit, zavazuje se provozovatel FVE
takto placené daně či poplatky zaplatit MINTES Solutions
nad rámec příspěvku podle smlouvy o zajištění plnění.
7. MINTES Solutions eviduje příspěvky hrazené
provozovatelem FVE odděleně od příspěvků hrazených
ostatními provozovateli FVE, a to až do doby dokončení
zpracování, využití a odstranění všech solárních panelů, na
něž se smlouva o zajištění plnění vztahuje. Peněžní
prostředky vybrané od provozovatele FVE v rámci plnění §
37p odst. 2 zákona o odpadech a z nich plynoucí výnosy je
MINTES Solutions oprávněn použít výhradě na zajištění
plnění dle předmětu smlouvy o zajištění plnění, tj. přímého
financování zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování,
využití a odstranění elektroodpadu z těch solárních panelů,
které byly zpětně odebrány a odděleně sebrány v České
republice a na které byly tyto peněžní prostředky určeny.

8. MINTES Solutions provede a předloží provozovateli FVE
nejpozději do 30. června kalendářního roku následujícího po
kalendářním roce, v němž MINTES Solutions zajistil
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, ne však dříve než k 1. lednu 2019,
první průběžné 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 vypořádají MINTES Solutions a
provozovatel FVE mezi sebou tak, že MINTES Solutions
vrátí provozovateli FVE do jednoho měsíce od předložení
průběžného finančního vypořádání přebytek na straně
přijatých příspěvků a výnosů z jejich dočasného investování,
nebo mu vyměří doplatek k pokrytí vynaložených nákladů
se splatností v téže lhůtě. Stejným způsobem provedou
MINTES Solutions a provozovatel FVE následující
průběžné finanční vypořádání nejpozději do 30. června
kalendářního roku následujícího po kalendářním roce,
v němž MINTES Solutions zajistila splnění povinností podle
věty první tohoto ustanovení v rozsahu dvou třetin celkové
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hmotnosti všech solárních panelů uvedených na trh do dne
1. ledna 2013 z každé solární elektrárny a závěrečné
finanční vypořádání po úplném zajištění splnění těchto
povinností.
9. MINTES Solutions si vyhrazuje právo změnit tyto
obchodní podmínky. MINTES Solutions si dále vyhrazuje
právo změnit sazebník příspěvků v závislosti na
legislativních změnách zákona o odpadech a prováděcích
právních předpisů. MINTES Solutions změnu obchodních
podmínek a sazebníku oznámí provozovateli FVE uveřejním
nejméně jeden kalendářní měsíc před účinností změny na
svých webových stránkách a písemným oznámením
zaslaným na kontaktní emailovou adresu uvedenou v příloze
č. 2 smlouvy o zajištění plnění. V případě, že provozovatel
FVE nebude souhlasit s uveřejněnou změnou obchodních
podmínek, je provozovatel FVE oprávněn z tohoto důvodu
smlouvu o zajištění plnění do patnácti kalendářních dnů ode
dne zveřejnění změn vypovědět s tříměsíční výpovědní
lhůtou počínající doručením písemné výpovědi MINTES
Solutions. V případě, že provozovatel FVE smlouvu v
uvedené lhůtě nevypoví, projevuje vůli změny přijmout a
má se za to, že změny akceptoval a jsou pro obě smluvní
strany závazné. Pro vypořádání vzájemných pohledávek a
závazků a předložení vyúčtování v souvislosti s ukončením
smlouvy o zajištění plnění platí přiměřeně čl. 7 odst. 7
těchto obchodních podmínek.

10. Pro případ prodlení s plněním jakéhokoliv peněžního
závazku podle smlouvy o zajištění plnění a/nebo těchto
obchodních podmínek se sjednává úrok z prodlení ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Po
dobu prodlení provozovatele FVE se zaplacením příspěvku
není MINTES Solutions v prodlení s plněním.
11. V případě nesplnění jakéhokoliv nepeněžitého závazku
provozovatele FVE podle smlouvy o zajištění plnění a/nebo
těchto obchodních podmínek je provozovatel FVE MINTES
Solutions povinen na výzvu uhradit smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč za každé porušení povinnosti, které provozovatel
FVE nenapraví ani v patnáctidenní lhůtě po písemném
upozornění na porušení povinnosti prostřednictvím emailové
zprávy zaslané na emailovou adresu provozovatele FVE
uvedenou v příloze č. 2 smlouvy o zajištění plnění.

Článek 6
Povinnost mlčenlivosti
1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a
utajovat před třetími osobami informace a skutečnosti
tvořící obchodní tajemství, které si vzájemně poskytnou při
plnění smlouvy o zajištění plnění. Obchodní tajemství tvoří
veškeré skutečnosti a informace obchodní, finanční či
technické povahy bez ohledu na to, zda mají skutečnou nebo
alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu,
pokud nejsou v příslušných obchodních kruzích zcela běžně
dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé.

strany při plnění smlouvy o zajištění plnění poskytnou
informace, tvořící obchodní tajemství, nesmí strana, které
byly takovéto informace poskytnuty, tyto prozradit třetí
osobě ani je použít, využít či zneužít v rozporu s jejich
účelem pro své potřeby nebo potřeby třetí osoby.
3. Stejným způsobem, jak uvedeno výše, se smluvní strany
zavazují chránit informace a skutečnosti tvořící obchodní
tajemství třetích osob, které byly třetí stranou některé ze
smluvních stran poskytnuty se svolením jejich dalšího užití.
4. Po ukončení smlouvy o zajištění plnění může každá ze
smluvních stran žádat od druhé smluvní strany vrácení všech
poskytnutých materiálů potřebných k plnění podle
obstaravatelské smlouvy, obsahujících informace tvořící
obchodní tajemství, a druhá strana je povinna tyto materiály
vč. jejich případně pořízených kopií neprodleně vrátit.

Článek 7
Ukončení smlouvy
1. Smlouva o zajištění plnění se uzavírá na dobu určitou
stanovenou ve smlouvě o zajištění plnění a končí uplynutím
této doby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. MINTES Solutions je oprávněn od smlouvy o zajištění
plnění odstoupit v těchto případech:
(i) pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku provozovatele
FVE, nebo bude insolvenční návrh vůči provozovateli
FVE zamítnut pro nedostatek majetku; oprávnění
odstoupit od smlouvy o zajištění plnění MINTES
Solutions nepřísluší, pokud bude mít k dispozici od
provozovatele FVE veškeré příspěvky, které měl
uhradit, a splnění povinností MINTES Solutions nebude
bránit ani jiná závažná překážka;
(ii) pokud je provozovatel FVE v prodlení s plněním
jakékoliv ze svých povinností dle článku 4 obchodních
podmínek po dobu delší než 1 měsíc a tuto povinnost
nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu
MINTES Solutions stanoví,
(iii) pokud je provozovatel FVE v prodlení s úhradou
jakéhokoliv peněžitého plnění MINTES Solutions po
dobu delší než 2 měsíce,
(vi) pokud provozovatel FVE opakovaně neposkytne
MINTES Solutions přes jeho písemné upozornění
součinnost, kterou MINTES Solutions potřebuje k
plnění svých povinností podle smlouvy o zajištění
plnění.

3. Provozovatel FVE je oprávněn odstoupit od smlouvy o
zajištění plnění v těchto případech:
(i) pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku MINTES
Solutions, nebo bude insolvenční návrh vůči MINTES
Solutions zamítnut pro nedostatek majetku,
(ii) pokud nastala jiná závažná skutečnost, v jejímž
důsledku MINTES Solutions prokazatelně není nadále
schopen plnit povinnosti provozovateli FVE, které
převzal na základě smlouvy o zajištění plnění.

2. Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání
skutečností tvořících obchodní tajemství. Jestliže si smluvní
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4. Odstoupení od smlouvy o zajištění plnění se děje
písemným oznámením o odstoupení od smlouvy, ve kterém
odstupující smluvní strana musí uvést důvod odstoupení od
smlouvy o zajištění plnění tak, aby tento nebylo možno
zaměnit s jiným. Písemné oznámení o odstoupení od
smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. Smluvní
strany se dohodly tak, že odstoupením od smlouvy se
smlouva o zajištění plnění ruší uplynutím dne, ve kterém
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy bylo druhé
straně doručeno, avšak nejpozději desátým dnem po jeho
doporučeném odeslání.

jednat v dobré víře, aby se dohodly na změnách nebo
doplňcích smlouvy o zajištění plnění nebo obchodních
podmínek, jež jsou nezbytné k dosažení záměru smlouvy o
zajištění plnění ve spojení s obchodními podmínkami ve
světle takovéto nevykonatelnosti či neplatnosti.

5. Smluvní strany se dohodly, že provozovatel FVE je
oprávněn změnit kolektivní systém jednou za 12 měsíců,
vždy k 31. lednu kalendářního roku. Smlouvu s MINTES
Solutions lze v takovém případě vypovědět bez jakýchkoliv
smluvních sankcí písemnou výpovědí doručenou MINTES
Solutions nejpozději do 31. října daného kalendářního roku,
k níž je třeba doložit, že provozovatel FVE uzavřel s
účinností od 1. ledna následujícího kalendářního roku
smlouvu s jiným provozovatelem kolektivního systému o
zajištění financování předání ke zpracování, využití a
odstranění elektroodpadu ze všech solárních panelů, na něž
se vztahuje vypovídaná smlouva o zajištění plnění, včetně
plnění těchto povinností.

V ………. dne …………… V …………. dne ……………

2. Smluvní strany prohlašují, že si obchodní podmínky
přečetly, že s jejich obsahem souhlasí, na důkaz čehož
připojují své podpisy.

…………………………..
Ing. Martin Müller
jednatel
MINTES Solutions, s.r.o.

……………………………

6. V případě výpovědi smlouvy o zajištění plnění dle čl. 7
odst. 5 těchto obchodních podmínek je provozovatel FVE
povinen MINTES Solutions nahradit náklady související se
zajištěním převodu příspěvků již uhrazených provozovateli
původního kolektivního systému a ukončením smluvního
vztahu s ním, a ostatní náklady vzniklé MINTES Solutions
v souvislosti s ukončením smlouvy o zajištění plnění.
7. V případě ukončení smlouvy o zajištění plnění
z jakéhokoliv jiného důvodu než uplynutím doby jejího
trvání dle čl. 4 odst. 1 smlouvy o zajištění plnění, bude
vypořádání vzájemných pohledávek a závazků ze zrušené
smlouvy o zajištění plnění provedeno k 31.12. roku, ve
kterém došlo k ukončení smlouvy o zajištění plnění.
Vyplacení přeplatku případně vyměření doplatku vzešlého z
vypořádání podle předchozí věty je MINTES Solutions
povinen zajistit do 31.3. kalendářního roku následujícího po
roce, ve kterém došlo k ukončení smlouvy o zajištění plnění.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
1. Kdykoliv to bude možné, bude každé ustanovení smlouvy
o zajištění plnění nebo obchodních podmínek vykládáno
takovým způsobem, aby bylo účinné a platné podle
rozhodného práva smlouvy o zajištění plnění nebo
obchodních podmínek, ale bude-li některé ustanovení
smlouvy o zajištění plnění nebo obchodních podmínek
nevykonatelné či neplatné podle takového práva, toto
ustanovení bude neúčinné pouze v rozsahu této
nevykonatelnosti či neplatnosti, a ostatní ustanovení
smlouvy o zajištění plnění nebo obchodních podmínek
budou nadále závazná a plně platná a účinná. V případě
takovéto nevykonatelnosti nebo neplatnosti budou strany
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