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SMLOUVA 
uzavřená v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2 zák. č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
JRK Česká republika s.r.o., IČO: 24853640, se sídlem Bolzanova 1, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 201706, zastoupená jednatelem Ing. Mojmírem Jiřikovským 
(dále jen „Poskytovatel“), na straně jedné,  
a
        Město Nový Jičín, IČO: 00298212, se sídlem Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, zastoupené vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Nový Jičín Ing. Evou Bártkovou,
(dále jen „ Uživatel 1“), 
a 
        Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, IČO: 00417688, se sídlem Suvorovova 114, 741 01 Nový Jičín,  zastoupené ředitelem organizace Ing. Václavem Bukovským, 
(dále jen „Uživatel 2“),
na straně druhé,
(Poskytovatel a Uživatel 1 spolu s Uživatelem 2 dále společně „Smluvní strany“ a každý jednotlivě „Smluvní strana“),
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu tohoto znění:
pojmy a definice
Pokud není touto Smlouvou dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v této Smlouvě používány v jednotném i množném čísle v následujících významech:
Admin přístup	privilegovaný přístup k Aplikaci umožňující správu účtů jednotlivých Uživatelů včetně náhledu na účty jednotlivých Registrovaných subjektů, jakož i umožňující faktické ovládání Aplikace včetně jejího vypnutí za podmínek uvedených ve Smlouvě;
Aplikace	elektronický prostředek online ve výlučném vlastnictví Poskytovatele, obsahující nástroje k evidenci Registrovaných subjektů, odpadu a majetku potřebného k hospodaření s odpadem a jeho skladování;
Hardware	technické vybavení nutné k řádnému provozu Služby ECONIT, zejména, nikoli však výlučně mobilní terminál k načítání kódů a tiskárna čárových kódů; 
Občanský zákoník	zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů;
Obsah Uživatele	se rozumí zejména veškeré informace používané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby ECONIT, může se jednat i o díla třetích osob;
Obsah Poskytovatele	se rozumí zejména veškeré informace a díla (vč. děl autorských) předkládané Poskytovatelem jako součást Služby ECONIT, která vytvářejí funkční rámec Služby ECONIT, včetně její věcné náplně;
Obsah Služby	se rozumí soubor Obsahu Poskytovatele a Obsahu Uživatele;
Odměna	souhrnné označení pro odměnu poskytovanou Uživatelem Poskytovateli za poskytování Služby ECONIT, 
Pracovní den	jakýkoli jiný den než sobota a neděle, který není státním svátkem v České republice a ve kterém jsou banky v České republice otevřeny pro poskytování služeb veřejnosti, to vše v čase od 8:00 do 18:00 hodin;
Přístupové údaje	uživatelské jméno a heslo, které je při prvním přístupu Uživatele 1 a Uživatele 2 ke Službě ECONIT poskytnuto Poskytovatelem a následně podle podmínek Smlouvy změněno Uživateli;
Servisní podpora	jsou služby Poskytovatele poskytované jako součást Práva užívat Aplikaci v rámci poskytování Služby ECONIT;
Služba ECONIT	služba, která spočívá: v úplatném poskytnutí elektronických nástrojů k vytvoření, vedení a správě evidence odpadového hospodaření, zejména, nikoli však výlučně, k evidenci počtu registrovaných subjektů vztahujících se k adrese, k níž je vázána sběrná nádoba, dále celkové hmotnosti jednotlivých druhů odpadů, evidenci majetku potřebného ke sběru a skladování odpadu, jakož i k sledování, vyhodnocování a evidenci výsledků odpadového řízení, to vše poskytováno elektronickou formou na síti Internet;   jakož i v poskytnutí licence k aplikaci, nutné údržbě a ve správě úložiště dat, které jsou považovány za Obsah Uživatele podle této Smlouvy;
Uživatelský účet	účet k Aplikaci, zřízený za podmínek této Smlouvy výlučně za účelem užívání Služby ECONIT; 
Registrovaný subjekt                               	osoba, která odkládá komunální odpad na místa určená obcí identifikovaná číslem vytvořeným Uživatelem 1
Závady	chybové stavy bránící řádnému poskytování a užívání Služby ECONIT;

Předmět Smlouvy
Poskytovatel poskytuje za podmínek uvedených v této Smlouvě Uživateli 1 Službu ECONIT. Služba obsahuje:
	vytvoření profilu na doméně chytreodpady.cz, 
	registraci Uživatele 1 a Uživatele 2 do systému, 
	instalaci systémového nastavení,
	export adres a čísel vytvořených uživatelem do databáze, 
	propojení aplikace s hardwarem Uživatele 1 a Uživatele 2, 
	správu dat na virtuálním velkokapacitním úložišti, 
	využívání všech modulů a možností systému, 
	průběžný vývoj a aktualizace dle požadavků Uživatele 1 a Uživatele 2
	zaškolení personálu Uživatele 1 a Uživatele 2, 
	servis, odborné poradenství od Poskytovatele  oblasti odpadového hospodářství, 
	osvětovou podporu a besedu s občany. 
	Uživatel 1 přijímá Službu ECONIT za podmínek uvedených v této Smlouvě a za její užívání se zavazuje uhradit Poskytovateli Odměnu. 
	Poskytováním Služby ECONIT se zejména rozumí:
	právo Uživatele 1 a Uživatele 2 užívat Službu ECONIT;
	právo Uživatele 1 a Uživatele 2 mít zřízen Uživatelský účet a využívat Aplikaci;
	právo Uživatele 1 na správu Obsahu uživatele;
	Poskytování Služby ECONIT může být omezeno, a to ze zákonných důvodů, v případě Závad Aplikace, v případě výpadku nebo zániku některého z dodavatelů Poskytovatele, jakož i v případě nutné údržby nebo rozvoje Aplikace. Takové skutečnosti nemají vliv na výši Odměny, pokud omezení nepřesáhne 3 pracovní dny nebo v součtu 15 pracovních dnů za čtvrtletí, opačném případě má Uživatel 1 nárok na vrácení poměrné části zaplacené Odměny dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy.  

Odměna za Službu ECONIT a způsob úhrady
Služba je poskytována za úplatu. Uživatel 1 se tímto zavazuje za poskytování Služby ECONIT zaplatit Poskytovateli Odměnu.
	Odměna je stanovena v celkové výši 18 750,- Kč za jedno čtvrtletí.  Cena je uvedena bez DPH, které bude účtováno v zákonné výši.  Pro účely této smlouvy je pojmem čtvrtletí myšlen časový úsek o délce 3 měsíců, přičemž první čtvrtletí počíná běžet ode dne účinnosti této smlouvy.
	Čtvrtletní odměna je poplatkem za užívání Aplikace zahrnujícím v sobě instalaci, registraci Uživatele 1 a Uživatele 2 do systému a zaškolení personálu Uživatele 1 a Uživatele 2 v rozsahu 3 hodin, a dále poplatkem za správu Obsahu uživatele zahrnujícím v sobě pravidelný servis, nutnou údržbu a licenci vždy na 3 měsíce.
	Odměna bude uhrazena na základě faktury vystavené Poskytovatelem se splatností 14 dnů ode dne vystavení. Faktura je v den vystavení zaslána emailem Uživateli na jeho adresu: XX XX
	Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu zpětně vždy k 10. dni prvního kalendářního měsíce po uplynutí čtvrtletí, ve kterém byla Aplikace užívána. 
	Odměna se považuje za uhrazenou odepsáním peněžních prostředků v dohodnuté výši z bankovního účtu Uživatele 1. Přehled plateb a faktur je Uživateli 1 k dispozici na jeho Uživatelském účtu. 
	Pro případ prodlení se zaplacením Odměny nebo jakékoli její části vyzve Poskytovatel Uživatele 1 ke zjednání nápravy ve lhůtě 5 pracovních dní; pokud Uživatel 1 v této lhůtě nezjedná nápravu, je Poskytovatel oprávněn odepřít Uživateli 1 a Uživateli 2 Právo užívání Aplikace podle této Smlouvy a opět jej obnovit až po uhrazení dlužné Odměny nebo jakékoli její části. 
Práva a povinnosti Uživatele
Uživatel 1 a Uživatel 2 prohlašuje a zavazuje se, že 
	je plně způsobilý k právním jednáním, 
veškeré údaje, které o sobě poskytnul, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, 
nebude používat Službu ECONIT v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,
bude používat Službu ECONIT pouze k účelu, k němuž je určena,
se před zahájením užívání Služby ECONIT důkladně seznámil s podmínkami této Smlouvy a zcela s nimi souhlasí.
	Uživatel 1 a Uživatel 2 se zavazuje, že: 
	neuskuteční žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit Aplikaci a ohrozit nebo znemožnit poskytování Služby ECONIT;
	změní Přístupové údaje k Aplikaci poskytnuté Poskytovatelem tak, aby splňovaly bezpečnostní doporučení k vlastnostem Přístupových údajů, a to neprodleně po jejich poskytnutí Uživateli 1 a Uživateli 2;
	pro přístup ke Službě ECONIT se ani nepokusí ani nebude využívat jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem;
	všechny identifikační údaje a hesla nezbytná pro přístup Uživatele 1 a Uživatele 2 ke Službě ECONIT nesdělí žádné třetí osobě a pokud by zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou zjistil, neprodleně tuto skutečnost sdělí Poskytovateli. 
Uživatel 1 a Uživatel 2 je v rámci užívání Služby ECONIT povinen zachovávat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Služba, jakož i veškerý software s ní související jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele. Tato smlouva představuje pouze ujednání o podmínkách poskytování a užívání Služby ECONIT, v žádném případě nezakládá žádná jiná práva Uživatele 1 a Uživatele 2 k softwaru a aplikaci Služby ECONIT jako např. licenční či podlicenční práva k softwaru, Aplikaci či jiné obdobné právo. Uživatel a Uživatel 2 je tak oprávněn užívat Službu ECONIT resp. aplikaci Služby ECONIT v souladu s touto smlouvou a k naplnění účelu této služby, tj. k využívání poskytnutých elektronických nástrojů k vytvoření, vedení a správě evidence odpadového hospodaření v rámci poskytnuté aplikace, dále celkové hmotnosti jednotlivých druhů odpadů, evidenci majetku potřebného ke sběru a skladování odpadu, jakož i k sledování, vyhodnocování a evidenci výsledků odpadového řízení. 
	Poruší-li Uživatel 1 povinnosti podle čl. 4. této Smlouvy je povinen uhradit Poskytovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích osob vůči Poskytovateli v důsledku porušení některého z výše uvedeného závazku Uživatele. Tím není dotčen nárok Poskytovatele a třetích osob na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) vzniklé v důsledku porušení výše uvedeného závazku, kterou se Uživatel zavazuje Poskytovateli a/nebo třetím osobám uhradit.

Uživatel 1 a Uživatel 2 je povinen si zajistit odpovídající technické vybavení, které mu umožní využívat vlastnosti Služby ECONIT podle této Smlouvy.
Uživatel 1 zcela odpovídá za Obsah Uživatele, který může být do Aplikace vložen pouze tehdy, pokud odpovídá platným právním předpisům a této Smlouvě. Není porušením této smlouvy, pokud Služba není poskytována řádně z důvodu nekvalitního, neúplného nebo dokonce nelegálního Obsahu Uživatele. Uživatel odpovídá za dodržení práv třetích osob (zejména práv na ochranu osobních údajů) ve vztahu k informacím používaných při užívání Služby ECONIT.
Není porušením této Smlouvy, pokud není Služba poskytována v důsledku toho, že Uživatel 1 porušil některou z podmínek této Smlouvy.
Uživatel 1 a Uživatel 2 je povinen bezodkladně oznámit Poskytovateli jakékoli zneužití nebo i jen pokus o zneužití jeho přístupových údajů a současně je povinen zvolit si bezodkladně nové přístupové údaje k Uživatelskému účtu. 
Práva a povinnosti Poskytovatele 
Poskytovatel je povinen poskytovat Uživateli 1 za podmínek sjednaných touto Smlouvou službu ECONIT a má povinnost poskytnout Uživateli 1 a Uživateli 2 Přístupové údaje k Aplikaci nejpozději do 3 dnů po nabytí účinnosti smlouvy. 
	Přístupové údaje k Aplikaci předá Poskytovatel zástupcům Uživatele 1 a Uživatele 2 osobně. 
	Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití Přístupových údajů třetí osobou.
	Poskytovatel má právo užívat Admin přístup k Aplikaci.
	V případě výpadku provozu Služby je Poskytovatel povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném čase zajistil znovuzprovoznění Služby.
	Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech poruch technické povahy na straně Uživatele 1 či v síti Internet omezit či dočasně zastavit poskytování Služby, o čemž bude informovat Uživatele 1 bez zbytečného odkladu.
Poskytovatel má právo Službu omezit nebo neposkytnout a zablokovat Účet Uživatele 1 a Uživatele 2 včetně jeho Obsahu, zejména pokud by:
	postupoval v rozporu s touto Smlouvou; 
užíval Službu ECONIT způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, a/nebo se i jen pokusil zneužívat, blokovat, kopírovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Aplikace;
	vyvíjel jakoukoli snahu nebo se i jen pokusil Aplikaci či jakoukoli část Služby ECONIT poskytovat dalším subjektům;
	se i jen pokusil získat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů Služby ECONIT i služeb a produktů třetích osob;
se i jen pokusil porušovat jakákoli práva Poskytovatele nebo třetích osob i jiným než v této Smlouvě výslovně uvedeným způsobem. 
	V případě, kdy Uživatel 1 nebo Uživatel 2 postupuje v rozporu s touto Smlouvou ve smyslu odst. 5.7. této Smlouvy, je Poskytovatel povinen Uživatele 1 a Uživatele 2 nejdříve vyzvat ke zjednání nápravy a poskytnout mu lhůtu alespoň 5 dnů; teprve pokud Uživatel 1 nebo Uživatel 2 nápravu nezjedná ani v této dodatečné lhůtě, je Poskytovatel oprávněn bez dalšího postupovat dle odst. 5.7.  této Smlouvy. 
Vyšší moc
Smluvní strany neodpovídají za porušení povinností podle této Smlouvy způsobené vyšší mocí, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN
Smluvní strany budou komunikovat v rámci provozního styku při sjednání jakéhokoli závazku ze Smlouvy písemnou formou a prostřednictvím oprávněných osob. 
Smluvní strany se dohodly na určení odpovědných zástupců za každou Stranu pro běžný provozní styk při poskytování Služby a pro jednání o plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy prostřednictvím oprávněných osob zde uvedených:
Za Poskytovatele:
Ing. Robin LiškaXXX
robin.liska@meneodpadu.cz
+ 420 608 814 634

Za Uživatele 1:		
Mgr. Marta KiššováXXX
mkissova@novyjicin-town.cz
+ 420 556 768 365

Za Uživatele 2: 
Ing. Petr Slotík
odpady@tsnj.cz
+ 420 556 764 835XXX
	Za běžný styk z této Smlouvy se nepovažuje změna podmínek této Smlouvy. K jednání o změně této smlouvy jsou oprávněni pouze členové statutárního orgánu Smluvních stran.

Nutná údržba 
Nutnou údržbou se rozumí pravidelná údržba potřebná k zachování vlastností Aplikace. Nutná údržba je prováděna z iniciativy Poskytovatele, nejedná se o reakci na jakoukoli Závadu.
	Odměna za nutnou údržbu je zahrnuta v Odměně.
	Uživatel je povinen strpět krátkodobou odstávku v používání Služby ECONIT spočívající v jejím omezení nebo přerušení, a to po předchozím upozornění Uživatele 1 a Uživatele 2 alespoň 3 dny předem. K této odstávce nebo přerušení může dojít i bez dodržení lhůty pro předchozí upozornění, a to ze závažných důvodů ohrožujících Službu ECONIT; v takovém případě je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu informovat Uživatele 1 a Uživatele 2 o této odstávce.
	Poskytovatel se zavazuje informovat Uživatele 1 a Uživatele 2 o omezení Práva užívat Aplikaci z důvodu Nutné údržby Aplikace nejpozději 6 hodin před plánovanou údržbou, pokud by omezení práva užívat Aplikaci trvalo déle jak 3 hodiny. 
	Smluvní strany se dohodly, že krátkodobou odstávkou je pro účely této smlouvy myšlena odstávka Služby ECONIT nepřesahující časový úsek 10 hodin.
 Vady služby
Je-li Služba ECONIT poskytnuta vadně nebo není-li Uživateli poskytnuta podle této Smlouvy tím, že Aplikace ECONIT neplní svoji funkci, má Uživatel právo reklamovat vady Aplikace.
	Servisní podpora, reklamační řád, odstraňování závad aplikace jsou upraveny samostatnou Smlouvou o Servisní podpoře k aplikaci ECONIT a Reklamačním řádu, který je její přílohou.
Ukončení Smlouvy
Tato Smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců. 
	Poskytovatel i Uživatel 1 mají právo jednostranně vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu. Smlouva se považuje za ukončenou k poslednímu dni v měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně. 
Uživatel 1 souhlasí s tím, že pro případ, kdy Poskytovatel bez své viny ztratil způsobilost k poskytování Služby, tj. například změnou právních předpisů, se Smlouva považuje tímto okamžikem za ukončenou, což není považováno za porušení Smlouvy. 
V případě ukončení Smlouvy, a to jakýmkoli způsobem, má Uživatel 1 právo na vrácení poměrné části zaplacené čtvrtletní Odměny tak, že se Odměna adekvátně zkracuje, vyjma způsobů ukončení této Smlouvy dle odst. 10.5. této Smlouvy, kdy Poskytovateli vzniká nárok na celou Odměnu bez ohledu na předčasné ukončení této Smlouvy. 
	Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy okamžitě, jakmile zjistí její podstatné porušení. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména takové jednání Uživatele, které je způsobilé jakkoli ohrozit Aplikaci, nebo takové jednání Uživatele, kterým poruší Uživatel povinnosti popsané v čl. 5 odst. 5.7. Pro případ odstoupení od Smlouvy z důvodů popsaných v tomto odstavci není Poskytovatel povinen vracet již uhrazenou a nevyužitou Odměnu či její část. Pro případ jednání Uživatele Ohrožujícího Aplikaci je Poskytovatel povinen Uživatele vyzvat ke zjednání nápravy ve lhůtě 5 dnů; pokud Uživatel v této lhůtě nápravu nezjedná a závadného jednání se nezdrží, je Poskytovatel oprávněn bez dalšího od této Smlouvy odstoupit.
Důvěrné informace,Ochrana zpracovávaných údajů 
Smluvní strany jsou povinny zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které se dovědí v rámci spolupráce, a v tomto duchu řádně poučit i své zaměstnance.
Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat vůči druhé smluvní straně transparentně a čestně, a dále se zavazuje chránit dobré jméno druhé smluvní strany.
Poskytovatel i uživatel berou na vědomí, že předmětem smlouvy není  zpracování osobních údajů, když osobní údaje obyvatel nebo registrovaných obyvatel jsou nahrazeny  číslem Registrovaného subjektu. 
Poskytovatel se zavazuje:
	přijmout všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření s přihlédnutím ke stavu techniky, povaze zpracování, rozsahu zpracování, kontextu zpracování a účelům zpracování k zabránění jakéhokoli narušení poskytnutých údajů, 

nezapojit do zpracování žádné další osoby bez předchozího písemného souhlasu Uživatele 1,
po ukončení smlouvy řádně naložit se zálohovanými zpracovávanými údaji tak, že všechny údaje poskytne Uživateli 1 a existující kopie vymaže. 
	Poskytovatel se zavazuje shromažďovat a uchovávat zpracovávané zálohované údaje v zabezpečené databázi, kde jsou chráněny v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Poskytovatel zajišťuje t. č. známé technické podmínky k tomu, aby byly poskytnuté údaje zabezpečené před neoprávněnými zásahy třetích osob. 

Poskytovatel se zavazuje, že nebude bez předchozího svolení Uživatele 1 zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat zpracovávané údaje v rozporu s touto Smlouvou. 
	Poskytovatel je povinen zachovat Uživateli 1 přístup k datům i po ukončení spolupráce, ať už na cloudu a nebo ve formě exportu dat.
Uživatel souhlasí s užitím a/nebo zveřejněním statistických údajů Poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytované Služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě Uživatele kontaktovat. 
Uživatel 1 souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. 
Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 
Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
	Změnu této Smlouvy je možné provést pouze písemně ve formě číslovaného dodatku. 
	Tato Smlouva, spolu se svými přílohami, představuje úplnou dohodu Smluvních stran a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či ujednání učiněná mezi Smluvními stranami, ať již písemně, ústně či konkludentně, týkající se předmětu této Smlouvy. Pokud by se tato Smlouva či jakákoli její část z jakéhokoli důvodu stala či ukázala být neplatnou, neúčinnou či nevymahatelnou, zavazují se Smluvní strany taková ustanovení nahradit novými, která svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, předmět a obsah této Smlouvy.
	Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů smluvních stran nebo zástupců smluvních stran neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy, po znečitelnění osobních údajů.
	Mezi Poskytovatelem a Uživatelem 1 byla dne 22.3.2019 uzavřena Smlouva o servisní podpoře k aplikaci ECONIT a reklamační řád; účastníci shodně prohlašují, že se jedná o smlouvy na sobě závislé ve smyslu § 1727 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Za Poskytovatele:
V Ostravě dne 22.3.2019





Ing. Mojmír Jiřikovský, jednatel
JRK Česká republika s. r. o.



Za Uživatele 1:

V Novém Jičíně dne18.3.2019




Ing. Eva Bártková
vedoucí Odboru životního prodtředí




Za Uživatele 2:

V Novém Jičíně dne 18.3.2019



__________________________________
Ing. Václav Bukovský
ředitel Technických služeb města NJ



