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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

(dále jen „Smlouva")

uzavřená v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2, Občanského zákoníku

MEZI

JRK Česká republika s.r.o.

(„Poskytovatel")

A

Město Kolín

(„Uživatel")
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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

(dále jen „Smlouva")

byla níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřena v souladu s ustanoveními §
1746 odst. 2 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník)

MEZI

JRK Česká republika s.r.o.,

24853640,

CZ24853640

Bolzanova 1, Praha 1,110 00,

Raiffeisenbank a.s.

7250700001/5500

(1) POSKYTOVATEL:
IČ:

DIČ:

sídlem

zastoupená

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Korespondenční adresa pro doručování písemností:

JRK Česká republika s.r.o., Evropská 873, 664 42 Modříce

Odpovědný zástupce ve věcech technických:

(dále jen „Poskytovatel"), na straně jedně.

a

(2) UŽIVATEL

Zastoupený:

Sídlem

Město Kolín

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou

Karlovo náměstí 78, Kolín 280 12

27614433

Odpovědný zástupce ve věcech smluvních a osoba oprávněná k převzetí díla:

IČ:

Odpovědný zástupce ve věcech technických:

(dále jen „Uživatel"), na straně druhě.

(Poskytovatel a Uživatel dále společně „Smluvní strany" a jednotlivě „Smluvní strana").
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Poskytovatel a Uživatel společně prohlašují, že cílem jejich spolupráce je efektivní 
fungování odpadového hospodářství Uživatele. Za účelem dosahování společného cíle se 
Poskytovatel zavazuje při poskytování Služby postupovat svědomitě, zodpovědně, 
s odbornou péčí a pečlivostí. Uživatel se zavazuje pro účelné a řádné poskytování služby 
poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost tak, aby tento mohl dostát svého závazku 

k řádnému poskytování Služby vedoucímu ke společnému cíli.

1. 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:

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších právních předpisů;

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 17:00 hodin;

poskytování úplatného souboru služeb definovaných 
zvoleným balíčkem, sloužící k vytvoření, vedení a správě 
evidence odpadového hospodaření, přeškolování a 
předávání znalostí, vědomostí a nových trendů 

souvisejících s tříděním, sběrem a skladováním odpadu;

elektronický prostředek oniine (software), ke kterému má 

Poskytovatel výhradní licenci a je spoluvlastníkem 
majetkových práv, obsahující nástroje k evidenci 
registrovaných občanů, odpadu a majetku potřebného k 
hospodaření s odpadem a jeho skladování;

souhrnné označení pro Odměnu poskytovanou 
Uživatelem Poskytovateli za poskytování Služby;

Smluvní pokutou se rozumí vedlejší úmluva, v níž se 
jedna strana zavazuje vůči straně druhé k zvláštnímu a 
konkrétně specifikovanému plnění pro případ, že poruší 

určitou ze smluvních povinností.

jedná se o partnery Poskytovatele, kteří mu na základě • 
smluv poskytují služby za účelem řádného plnění Služby.

Občanský zákoník

Pracovní den

Služba

Aplikace ECONIT

Odměna

Smluvní pokuta

Smluvní partneři
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY \
V
\

2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout za podmínek uvedených v této 
Smlouvě Uživateli služby dle zvoleného balíčku spolupráce. Uživatel 
přijímá služby dle zvoleného balíčku spolupráce za podmínek 
uvedených v této Smlouvě a za její užívání se zavazuje uhradit 
Poskytovateli Odměnu.

2.2. Poskytovatel nabízí Uživateli balíček služeb NA MÍRU.

2.3. Uživatel si touto smlouvou od Poskytovatele objednává balíček služeb 
poskytovaných v rámci spolupráce a poskytování Služby dle této 
smlouvy, a to:

NA MÍRU, dále jen „Služba".

Obsah balíčku, jakož i jeho dílčí prvky, jsou definovány v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Poskytování služby je rozloženo do průběžného plnění po dobu 

účinnosti této smlouvy.

2.4. Služba, jakož i veškeré informace s ní související, jsou duševním 
vlastnictvím Poskytovatele. Tato Smlouva představuje pouze ujednání 
o podmínkách poskytování a užívání Služby a výstupů z ní. Uživatel je 
tak oprávněn užívat Službu v souladu s touto Smlouvou a k naplnění 
účelu této Služby, tj. zejména k využívání poskytnutých znalostí a 
vědomostí Poskytovatele k pořízení softwarových nástrojů k 

vytvoření, vedení a správě evidence odpadového hospodaření, 
zejména, nikoli však výlučně, k zavedení evidence Registrovaných 
občanů a informací souvisejících s tříděním odpadu každého 
Registrovaného občana, dále celkové hmotnosti jednotlivých druhů 
odpadů, evidenci majetku potřebného ke sběru a skladování odpadu, 

jakož i ke sledování, vyhodnocování a evidenci výsledků odpadového 

řízení.

3. ODMĚNA ZA SLUŽBU A ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Služba je poskytována za úplatu. Uživatel se tímto zavazuje za 
poskytování Služby platit Poskytovateli Odměnu.

3.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že výše Odměny Poskytovatele za 
zvolené Služby dle čl. 2 odst. 2.3. této smlouvy je:

94.000,- Kč bez DPH;
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3.3. Veškeré ceny v této Smlouvě jsou uvedeny bez DPH. DPH bude 
v rámci fakturace k cenám podle této Smlouvy připočteno v zákonné 

výši.

3.4. Odměna Poskytovateli bude hrazena ve dvou splátkách, když výše 

splátky činí:

47.000,- Kč bez DPH,

a to na základě dvou faktur vystavených Poskytovatelem. První fakturu 
Je oprávněn Poskytovatel vystavit ode dne 1.6.2022 znějící na částku
47.000,- Kč bez DPH a druhou fakturu je Poskytovatel oprávněn vystavit 
ode dne 1.9.2022 znějící na částku 47.000,- Kč bez DPH, obě se splatností 
14 dnů ode dne vystavení.

3.5. Poskytovatel fakturu v den vystavení zašle Uživateli na jeho adresu:

Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02

Do datové schránky ID PS: 9kkbs46

nebo e-mailem na adresu:

faktury@mukolin.cz

kdy uplynutím 10 dnů ode dne odeslání faktury se tato považuje za 

doručenou.

3.6. Pro případ prodlení se zaplacením Odměny nebo jakékoli její části 
vyzve Poskytovatel Uživatele ke zjednání nápravy ve lhůtě 5 
pracovních dní; pokud Uživatel v této lhůtě nezjedná nápravu je 

Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování Služby a opět jej obnovit 
až po uhrazení dlužné Odměny nebo jakékoli její části. Přerušení 
poskytování Služby dle výše uvedené věty není prodlením 
Poskytovatele. O dobu přerušení poskytování Služby se prodlužují 
všechny lhůty podle této Smlouvy.

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

4.1. Uživatel se zavazuje, že neuskuteční žádné takové jednání, které 
naruší nebo poškodí Službu, ohrozí nebo znemožní poskytování 

Služby.

4.2. Nejedná se o porušení této Smlouvy, pokud je poskytování Služby 
přerušeno nebo není Služba poskytována vůbec v důsledku toho, ' 

že Uživatel porušil podstatným způsobem podmínky této Smlouvy 
spočívající zejména v neposkytnutí součinnosti k výzvě Poskytovatele, 
nezaplacení řádně a včas Odměny nebo porušení licenčních ujednání.

r 5PRO MÉNĚ ODPADU
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v případě neposkytnutí součinnosti k výzvě Poskytovatele 
nezaplacení řádně a včas Odměny či její části nebo porušení licenčních 
ujednání, je oprávněn Poskytovatel přerušit poskytování plnění až do 
zjednání nápravy ze strany Uživatele o dobu prodlení Uživatele se 
automaticky prodlužují všechny lhůty pro plnění ze strany 

Poskytovatele.

4.3. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací od 
Poskytovatele shromážděných a poskytnutých mu při provádění 
Služby, zejměna informací, které poskytl Poskytovatel Uživateli k 
vytvoření, vedení a správě evidence odpadového hospodaření, 
nových trendů a informací směřujících k třídění, sběru a skladování 
odpadů, a to zejména nikoliv však výhradně tak, že nesmí tyto 
informace dále šířit, poskytovat bez písemného souhlasu 
Poskytovatele za úplatu ani bezplatně třetím subjektům. Není 

porušením povinnosti mlčenlivosti, pokud výsledná data a výstupy ze 
Služby od Poskytovatele budou použity či projednány v rámci 
hodnocení či vysvětlování systému nakládání s odpady v rámci orgánů 

Uživatele (obce) nebo s občany Uživatele (obce) v rámci oficiálního 
jednání Uživatele (obce), případně budou využity v rámci prezentace 
činnosti obce a současně také v případě jejich poskytnutí v rámci 
svobodného přístupu k informacím či jiného zákonného důvodu. Při 

poskytování informací je Uživatel povinen informovat o tomto 
Poskytovatele a v případě pochybností o ochraně informací tyto s ním 

konzultovat.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1. Poskytovatel je povinen poskytovat Uživateli za podmínek sjednaných 
touto Smlouvou Službu v rozsahu zvoleného balíčku dle čl. 2 odst. 2.3. 

této Smlouvy.

5.1. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací 
od Uživatele shromážděných v rámci poskytování Služby, a to 
zejména nikoliv však výhradně tak, že nesmí tyto informace dále 
šířit, poskytovat bez předchozí písemného souhlasu za úplatu ani 
bezplatně třetím subjektům, vyjma Smluvních partnerů v rámci 

fungování Služby, nesmí je používat pro vlastní marketingové účely 

ani jiným způsobem, který by byl v rozporu s touto Smlouvou.

5.2. Poskytovatel je oprávněn, veřejně za účelem referencí a propagace, 
užít obecné a veřejně známé informace o Uživateli.
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6. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ K MARKETINGU

6.1. Ujednání tohoto článku platí pouze v případě, že Uživatelem zvolený 
balíček Služby dle čl. 2 odst. 2.3. této Smlouvy v sobě zahrnuje i 
Marketing + PR.

6.2. Poskytovatel tímto prohlašuje, že je vlastníkem majetkových práv 
k produktům pro plnění Marketingu + PR, a to zejména nikoliv však 
výhradně grafiky, infografiky i obsahu všech materiálů a podkladu 
sloužících pro Marketing + PR, které budou Uživateli poskytnuty 
v rámci spolupráce podle této smlouvy (dále jen „Marketingové 
materiály"). Poskytovatel je buď autorem a vlastníkem 
Marketingových materiálů nebo jediný držitelem výhradní a časově 
neomezené licence k Marketingovým materiálům.

6.3. Poskytovatel tímto uděluje v rámci poskytování Služby a zvoleného 
balíčku licenci, resp. podlicenci k Marketingovým materiálům, a to 
nevýhradní, časově omezenou na dobu účinnosti této Smlouvy a pro 
území České republiky.

6.4. Poskytovatel předá Marketingové materiály Uživateli prostřednictvím 
jeho uživatelského účtu přes webové rozhraní.

6.5. Uživatel se zavazuje, že neuskuteční žádné takové jednání, které by 
bylo schopno narušit nebo poškodit Marketingové materiály.

6.6. Uživatel se zavazuje, že Marketingové materiály nebude rozmnožovat 

a využívat k jiným účelům, než k jakému byly určeny, upravovat nebo 
měnit jejich obsah a nezahrne je do jiného materiálu nebo díla bez 
předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

6.7. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn Marketingové materiály, 
jakkoliv měnit ani jinak do nich zasahovat. Uživatel bere na vědomí, že 
není Marketingové materiály oprávněn zcizovat ve prospěch třetích 
osob, zpřístupňovat jim je ani jinak využívat, a to za účelem 
majetkového prospěchu svého či třetích osob.

6.8. V případě, kdy Uživatel postupuje v rozporu s touto Smlouvou 
zejména ve smyslu odst. 6.5. až odst. 6.7. této Smlouvy, je 
Poskytovatel povinen Uživatele nejdříve vyzvat ke zjednání nápravy a 
poskytnout mu lhůtu alespoň 3 dnů ke sjednání nápravy nebo 
upuštění od závadného jednání; pokud Uživatel nápravu nezjedná ani 
v této dodatečné lhůtě, je Poskytovatel oprávněn odejmout Uživateli 
licenci, resp. Podlicenci k Marketingovým materiálům stím, že toto . 
odejmutí licence, resp. Podlicence nemá vliv na Odměnu 
Poskytovatele.
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7. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Smluvní strany jsou oprávněny v rámci běžného styku, a to včetně
zaslání nové výše Odměny ze strany Poskytovatele, mezi sebou
komunikovat prostřednictvím pověřených osob, případně Jiných
zaměstnanců. Ve smluvních otázkách, zejména změny Smlouvy, jsou

smluvní strany povinny jednat výhradně prostřednictvím statutárních
orgánů a v případně Poskytovatele i ředitelem společnosti.

7.2. 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:

Za Uživatele:

7.3. Za běžný provozní styk z této Smlouvy se nepovažuje změna
podmínek této Smlouvy, vyjma zaslání nové výše Odměny. K jednání
o změně této Smlouvy jsou oprávněni pouze členové statutárního

orgánu smluvních stran a za Poskytovatele také ředitel společnosti.

8. UKONČENÍ SMLOUVY

8.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 6 měsíců ode
dne účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že
Poskytovatel je oprávněn zahájit poskytování služby před nabytím
účinnosti této smlouvy, a to k výslovné žádosti Uživatele z důvodu, že
Uživatel potřebuje mít Závěrečný výstup ze Služby k dispozici v co
nejkratší době.

8.2. Poskytovatel zahájí poskytování plnění z jeho strany okamžikem
podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran, tj. k aktivaci smlouvy
dojde okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran.

8.3. Poskytovatel i Uživatel mají právo jednostranně vypovědět tuto
Smlouvu bez udání důvodu. Smlouva se považuje za ukončenou
uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty počínající prvním dnem měsíce
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následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé 

straně.

8.4. Nejedná se o porušení této Smlouvy, pokud je poskytování Služby 
přerušeno nebo není Služba poskytována vůbec v důsledku toho, 

že Uživatel porušil některou svoji povinnost této Smlouvy.
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9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tato Smlouva se řídí 
Občanským zákoníkem.

9.2. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

právním řádem České republiky, zejména

9.3. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
(dále jen „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v 
souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 
dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby 

smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží 
zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky 

e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje 
metadata a je ve formátu.pdf, označeno uznávanou elektronickou 
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany 

se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění 
smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této 
skutečnosti informován.

9.4. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla 

uvedena v přehledu
objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření 
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále 
výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv 
omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách 
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh 
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných 

ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich 
zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

9.5. Změnu této Smlouvy je možné provést pouze písemně ve formě 
číslovaného dodatku.

9.6. 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.

nazvaném Přehled smluv" vedeném

užití a

fPRO MÉNĚ ODPADU 10
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9.7. Tato Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních s platností originálu,

kdy každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1 - balíček NA MÍRU

Příloha č. 2 - objednávka + rámec služeb

^.C.^OZZ^
Praze dne V Kolíně dneV

Za Uživatele,Za Poskytovatele,

I C

: t

1.03

Doložka

Město Kolín ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění novel prohlašuje, že jsou
splněny podmínky platnosti právního úkonu dle těto smlouvy.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služby bylo schváleno usneseními č.
5162/131/RM/2022, 5163/131/RM/2022 Radou města Kolína dne 21.02.2022.

V Kolíně dne 2.6.2022
I
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Příloha Č.1 - balíček NA MÍRU

ČETNOST*POPIS SLUŽBY1. SLUŽBA

ANALÝZA

prvotní základní analýza výchozího stavu 
odpadového hospodářství komunálních 
odpadů včetně Sleté predikce vlivu nového 

zákona a návrhu dvou taktik

zdarmaVstupní analýza dat

základní vyhodnocení uplynulého roku na 
základě dat z výkazů a evidenčního systému, 

včetně závěrečné zprávy OH (do 10 str.)

Závěrečné vyhodnocení dat 1 X

Předkalkulace projektů 

infrastruktury OH
položkový rozpočet navrhovaného řešení 1 X

PORADENSTVÍ

+ PÉČE O ZÁKAZNÍKA

výstupem je návrh strategie skládající se z cílů, 

které definuje základní harmonogram 
jednotlivých akčních kroků________________

Návrh strategie a 

harmonogramu k dosažení 

legislativních cílů_________
1 X

hodnocení aktuálního stavu (pohled naPravidelné hodnocení 

současného stavu
1 hod.

odpady od minulosti do současnosti)

návrh změn pro zákazníka na míru vycházející 
z hodnocení aktuálního stavu (pohled do 

budoucnosti)___________________________

Pravidelné optimalizace 

budoucího stavu
1 hod.

možnost osobních konzultací problematiky 

OH dle individuálních potřeb zákazníka 

(Online / offiine)________________________

Pravidelné odpadové 

konzultace
2 hod.

poradenství v oblasti KO (výklad zákona, 
vyhlášky, provoz sběrných dvorů, reportování 

daných institucím atd.)___________ _______

1 hod.Legislativní poradenství

poradenství s výběrem daných produktů a 

technologií pasující do navrhovaně strategie
Produktové a technologické 

poradenství_______________
1 hod.

propojení s ověřenými zpracovatelskými 

firmami a projektanty_______________

Propojení na dotační 

poradenství
1 hod.

Zkušeností z týmu expertů 

s ZOietým evropským know- 

how

team evropských expertů, více než 20let praxe 
v EU a implementace do CZ podmínek

ANO

MARKETING + PR

podklad pro článek do obecního zpravodaje s 
různou tématikou a v různých etapách 
zaváděných změn, který slouží k informování 
občanů o aktuální situaci včetně 
obrázku/fotek

Článek do zpravodaje 3 X

grafický podklad pro tisk polepů na nádoby, 
pytlíky, sáčky formou grafické kampaně či

Infografíka - 

nádoby/pytlíky/sáčky
1 X

patří/nepatří'
podklad grafické podoby ankety (oniine i off- 
line) pro občany na dané téma formou_____

1 XAnketa pro občany

r 12PRO MÉNĚ ODPADU
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zaškrtnutí odpovědi + pomoc s vyhodnocením 
výsledků__________________________ _

Příloha Č.2 - objednávka + rámec služeb

> Příprava sběru kuchyňského odpadu
> Příprava sběrného dvora
> Optimalizace svozů
> Nastavení procesů se svozovou firmou

f 13PRO MÉNĚ ODPADU
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