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www.meneodPadu.cz

(1) PoslťToVATEL:
tČ:

DlČ:

sídlem
zastoupená
Bankovní spojení:

Č. účtu:

(2) UŽ|VATEL

Zastoupený:

Sídlem

lČ:

DlČ:

fRK/r
Ě-.'i'+l'

{t

sMLouvA o PosKYTovÁtví sLuŽBY
(dále jen ,,Smlouva'')

byla níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřena v souladu S ustanoveními S

1746 odst. 2 ve spojení s S 2586 a násl. zákona Č.8gt2o12 Sb., občanský zákoník'

vezněnípozdějšíchpředpisů(dálejenobčanskýzákoník)

MEZI

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze'

oddíl C, vloŽka 201706

odpovědný zástupce ve věcech technických:

Eva Mífková, tel.: 

E m a i l :

(dále jen ,,Poskytovatel"), na straně jedné'

JRK česká republika s.r.o.,

24853640,

c2248s3640
Bolzanova '1, Praha 1, 1 10 00,

lng. Mojmírem Jiřikovským - JEDNATELEM

RESPONO A.S.

lng. Milan Černošek, rnýkonný ředitel

Cukrovarsk á 486116, Vyškov_město, 682 01 Vyškov

49435612

c249435612

a

odpovědný zástupce ve věcech smluvních a osoba oprávněná k převzetídíla

lng' Milan Černošek, tel. 

e-mail:

odpovědný zástupce ve věcech technických:

lng. Milan Černošek, 1g|'

e-mail: 

(dále jen ,,Uživatel"), na straně druhé,

(Poskytovatel a UŽivatel dále společně ,,Smluvní strany" a jednotlivě ,,Smluvní strana").
2



JRK česká republika s.r.o.
Bolzanova 1 I Praha 110 00

www.meneodpadu.cz
JRN

PnrRnarule

Poskytovatel a Užívatel 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 DEFTNTcE

Pokud není touto Smlouvou dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevypl1ývá
jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v této 5mlouvě pouŽíVányV jednotném
i množném čísle v následujících uýznamech:

občanský zákoník

Pracovní den

Služba

odměna

Smluvní pokuta

Harmonogram

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

jakýkolijiný den než sobota a neděle, kteý nenístátním
svátkem v České republice a ve kterém jsou banky
v České republÍce otevřeny pro poskytování služeb
veřejnosti, to vše v čase od 8:00 do 17:00 hodin;

poskytová n í ú platného sou boru s l uŽeb defi nova ných
zvoleným balíčkem, sloužící k vytvoření, vedení a správě
evidence odpadového hospodařeni proškolování a
předává n í zna lostí, vědo mostí a nor4ých trendů
souvisejících s tříděním, sběrem a skladováním odpadu;

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 p|nění pro případ, že poruší
určitou ze smluvních povinností.

Jedná se o rozpis aktivit, resp. dílčího plněníSluŽby, vždy
na po sobě 6 následujících měsíců, které bude Uživateli
poskytnuto, a to dle podmínek upravených v této
Smlouvě.
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2. PŘtotuřr Snalouw

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. UŽivatel si tímto volí balíček služeb poskytovaných v rámci spolupráce a

poskytování Služeb dle této smlouvy a to:

NA MíRu, dále jen ,,Služba"

obsah balíčku:

1. Analýza
2. Poradenstvía péče o zákazníka
3. Marketing + PR

jakoŽto i jejich dílčí prvky, které jsou definovány v Příloze č.1-

,,harmonogram" této Smlouvy.

2.3. Služba, jakoŽ i veškeré informace s nÍ související, jsou duševním
vlastnictvím Poskytovatele. Tato Smlouva představuje pouze ujednání o
podmínkách poskytování a uŽívání Služby a ýstupů 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 softwaroých nástrojů k vytvoření, vedení a
správě evidence odpadového hospodařenL zejména, nikoli však ýlučně,
k zavedení evidence Registrovaných občanů a informací souvisejících
s tříděnÍm odpadu kaŽdého Registrovaného občana, dále celkové
hmotnostijednotliých druhů odpadů, evidenci majetku potřebného ke

sběru a skladování odpadu, jakoŽ i ke sledování, vyhodnocování a

evidenci uýsled ků od padového řízen í.

3. oouĚrunza SluŽsu R zpŮsoa ÚHRnov

3.1. Služba je poskytována za úplatu. Uživatel se tímto zavazuje za

poskytová n í Slu Ž by p latit Poskytovatel i od měnu.

3.2. Smluvní strany se dohodly na tom, Že uýše odměny Poskytovatele za

zvolené Služby dle čl, 2 odst. 2'2.této smlouvy je:

231'464,- Kč bez DPH;

3'3. Veškeré ceny v této Smlouvě jsou uvedeny bez DPH. DPH bude v rámci
fakturace k cenám podle této Smlouvy připočteno v zákonné \^ýši'
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3.4. Poskytovatel si vyhrazuje práVo změnit odměnu za jím poskytovanou
Službu, a to vŽdy nejuýše o 1 0 7o tak, Že Uživateli zašle novou uýši odměny
na příslušný půlrok. Poskytovatel je k takové změně oprávněn vždy
nejpozději do 10. dne po uýročítéto Smlouvy, pro kteý má nová odměna
platit. Účastníci této smlouvy se dohodli, že Uživatel má právo od této
Smlouvy odstoupit z důvodu neakceptace nové r'nýše odměny do 15 dnů
ode dne doručení nové odměny. Smluvní strany se dohodly, že pokud
v této lhůtě Uživatel neodstoupí od této Smlouvy, akceptuje novou \nýši

odměny bez ýhrad a jedná se o platně uzavřený dodatek této Smlouvy,
kteým je nově upravena ýše odměny.

3.5. odměna Poskytovateli bude hrazena ve dvou splátkách, když kaŽdá ze
splátek číní:

115.732,- Kč bez DPH

3.6. Způsob úhrady odměny za Službu je stanoven tak, že odměna bude
uhrazena na základě Poskytovatelem vystavených faktur, a to tak Že
Poskytovatel rrystaví fakturu za první čtvrtletí nejdříve dne 1'8.2022 a za
druhé čtvrtletí nejdříve dne 1.11.2022 se splatností 14 dnů ode dne
vystavení.

3'7. Poskytovatel fakturu v den Vystavení zašle Uživateli na jeho adresu:

Cukrovarská 486/16, Vyškov_Město, 682 01

nebo e-mailem na adresu:

kdy uplynutím 3 dnů ode dne odeslánífaktury se tato považuje za doručenou.

3'8. Pro případ prodlení se zaplacením odměny nebo jakékoli její části vyzve
Poskytovatel Uživatele ke zjednání nápravy ve lhůtě 5 pracovních dnr;
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 rnýše

uvedené věty není prodlením Poskytovatele. o dobu přerušení
poskytování Služby se prodlužujívšechny lhůty podle této Smlouvy.

4. PnÁvn A PovlNNosrt UŽlvnrrlr

4.1. Uživatel se zavazuje, Že neuskutečnížádné takové jednání, které by bylo
schopno narušit, poškodit, ohrozit nebo znemožnít poskytování Služby,
a to zejména poskytnutím Služby čí jejích sloŽek třetím osobám bez
vědomí a písemného souhlasu Poskytovatele, neboť obsah sluŽby,
principy i postupy při poskytování sluŽby, jsou unikátním souborem
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znalostí a vědomostí Poskytovatele z oblasti odpadového hospodářství,
a jedná se o jeho Know-how, UŽivatel dále naruší poskytnutíslužby např.

úpravou ýstupů od Poskytovatele nebo neposkytnutím podkladových
materiálů nebo poskytováním nepravdirných či neúplných informací, čímž
znemožní Poskytovateli poskytová n í 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 některou z podmínek této Smlouvy,

4.3. UŽivateI je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací od
Poskytovatele shromáŽděných a poskytnutých mu při provádění Služby,

zejména irtfcrrrttací, které poskytl PoSkytovatel Uživateli k vytvoření,
vedení a správě evidence odpadového hospodaření, noých trendů a
informací směřujících k třídění, sběru a skladováníodpadů, a to zejména
nikoliv však r,nihradně tak, že nesmí tyto informace dále šířit, poskytovat
bez písemného souh|asu Poskytovatele za úplatu ani bezplatně třetím
subjektům. Pro případ porušenítéto povinnosti mlčenlivosti se zavazuje

UŽivatel zaplatit Poskytovateli Smluvnípokutu ve lnýši 50.000 Kč za kaŽdé

jedno porušenímlčenlivosti, a to do 3 dnů od r,nýzvy. Zaplacením Smluvní
pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody. Není
porušením povinnosti mlčenlivosti, pokud uýsIedná data a vystupy ze

SluŽby od Poskytovatele budou pouŽity či projednány v rámci hodnocení
či vysvětlová n í systé mu na kládá n í-rod pady'v rá mei or'gán ů LJživatel e

(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 pochybnostío ochraně informacítyto s ním konzultovat.

5. PnÁvn A PoVlNNosrl PosrYtovnrele

5'1. Poskytovatel je povinen poskytovat Uživateli za podmínek sjednaných
touto Smlouvou Službu v rozsahu zvoleného balíčku dle čl. 2 odst' 2.2.

této smloUVy.

5.2. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací od

Uživatele shromážděných v rámci poskytování SluŽby, a to zejména

nikoliv však r'nýhradně tak, že nesmítyto informace dále šířit, poskytovat

bez předchozí písemného souhlasu za úplatu ani bezplatně třetím
subjektům, Wma Smluvním partnerům v rámci fungování SluŽby, nesmí
je používat pro vlastnímarketingové účely anijiným způsobem, kteý by

byl v rozporu s touto Sm|ouvou. Pro případ úmyslného porušení této
povinnosti mlčenlivosti se zavazuje Poskytovatel zaplatit Uživateli
Smluvní pokutu ve lnýši 50.000 Kč, a to do 3 dnů od uýzvy.
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5.3. Poskytovatel je oprávněn, Veřejně za účelem referencí a propagace, užít
obecné a Veřejně známé informace o Uživateli.

6. llceručruí u;rouÁruÍ K MARKETINGU

6'1. Ujednání tohoto článku platí pouze v případě, že UŽivatelem zvolený
balíček SluŽby dle čl. 2 odst. 2.2' této Smlouvy v sobě zahrnuje i

Marketing + Pft.

6.2. Poskytovatel tímto prohlašuje, že je vlastníkem majetkoých práv
k produktům pro plnění Marketingu + PR, a to zejména nikoliv však
ýhradně 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 materiálý,).
Poskytovatel je bud'autorem a vlastníkem Marketingoých materiálů
nebo jediný drŽitelem r,nýhradní a časově neomezené licence
k Marketingorným materiálům.

6.3. Poskytovatel tímto uděluje v rámci poskytování SluŽby a zvoleného
balíčku licenci, resp' podlicenci k Marketingovym materiálům, a to
neýhradnr, 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. UžÍvatel se zavazuje, že neuskuteční žádné takové jednání, které by bylo
schopno narušit nebo poškodit Marketingové materiály, a to zejména
změnou Marketingoých materiálů, jejich úpravou bez písemného
souhlasu Poskytovatele nebo jejich poskytnutím třetíosobě (bez ohledu
na úplatnost takového jednání), která je využije ve svůj prospěch atd.

6.6' Uživatel se zavazuje. že Marketingové materiály nebude rozmnožovat a
vyuŽÍvat kjiným účelům, než k jakému byly určeny, upravovat nebo měnit
jejich obsah a nezahrne je do jiného materiálu nebo díla bez předchozího
písemného sou hlasu 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 čitřetích 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 sjednánínápravy nebo upuštěníod závadného jednání;

7



JRK Česká republika s.r.o.
Bolzanova 1 I Praha 110 00

www.meneodpadu.cz
)Rn

pokud Uživatel nápravu nezjedná ani V této dodatečné lhůtě, je
Poskytovatel oprávněn odejmout Uživateli licenci, resp. Podlicenci
k Marketingovym materiálům s tím, že toto odejmutí lÍcence, resp.
Podlicence nemá vliv na odměnu Poskytovatele'

7. KoMuNlKAcE sMluvNícl srnRnt

7.1 . Smluvní strany jsou oprávněny v rámci běžného styku, a to včetně zaslání
nové uy'še odměny ze strany Poskytovatele, mezi sebou komunikovat
prostředníctvím pověřených osob, případně jiných zaměstnanců. Ve
smluvních otázkách, zejména změny Smlouvy, jsou sm|uvní strany
povinny jednat uýhradně prostřednictvím statutárních orgánů a V
přípacl ně Poskytovate le i řecl itelem spol ečnosti.

7.2. Smluvní strany se dohodly na určeníodpovědných 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:

odpovědný zástupce ve věcech technických:
Eva Mífková, tel.: 

E mai Í:

Za Uživatele:

odpovědný zástupce ve věcech technických
lng. Milan Černošek, tel. 
e-mail: 

7.3' Za běŽný provoznÍ styk z této Smlouvy se nepovažuje změna podmínek
této Smlouvy, Vyjma zaslání nové ýše odměny. K jednání o změně této
Smlouvy jsou oprávněni pouze členové statutárhího orgánu smluvních
stran a za Poskytovatele také ředítel společnosti.

8. UxoručeruíSMLoU\ÍY

8.]. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 1..2023.
Poskytovatel je oprávněn SluŽbu dokončit a předat před ukončením
doby účinnosti této smlouvy.

8'2. Nejedná se o porušení této Smlourry, 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. ZÁvĚnečruÁ UsTANovENí

9.1. Tato Smlouva se rídí právním řádem České republiky, zejména
občanským zákoníkem.

9.2.Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami'

9.3' Tato Smlouva nab}ivá Účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
Pro případ, že Uživatel je povinným subjektem zákona č.340t2o15 Sb.,
zvláštnÍch podmínkách účinnostÍ něktených smluv, uveřejňování těchto
smluv a o regístru smluv, tak tato smlouva nabývá účinnosti až
zveřejněním této smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra ve smyslu zákona č. 34012015 Sb., zvláštních podmínkách
účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Vtakovém případě však požaduje uživatel, aby Poskytovatel započal
s plněnÍ SluŽby nejpozději ke dni 1.8.2022 s tím, že se zavazuje případně
uhradit Cenu služby dle odst. 3.2. této smlouyy jako dohodnuté
bezdůvodné obohacení za poskytnuté plnění.

9.4. Změnu této smlouvy je možné provést pouze písemně ve formě
číslovaného dodatku.

9.5. Tato Smlouva, spolu se sými 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, týkajícíse předmětu této SmÍouvy. Pokud by se
tato smlouva čijakákolijejíčást z jakéhokoli důvodu stala či ukázala b1ýt

neplatnou, neúčinnou či nevymahatelnou, zavazují se Smluvní strany
taková ustanovení nahradit noými, která sr4im účelem, předmětem a
obsahem co nejpřesněji naplní účel, předmět a obsah této Smlouvy.

9.6' Tato Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, kdy
kaŽdá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V 4,P brí on"l't'uQ L
n

Za Poskytovatele,

JRK česká republika s.r.o.
lng. Mojmír

ZaU le,

RESPO a.s.
Č

I

Jednatel
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Příloha č.1 - Harmonogram

PR0JEKT SBĚRU KUCHYŇSKÉHo oDPADU VE MĚsrrcH

Slavkov u Brna a lvanovice na Hané

25._29.7.2022- scHŮzKA s MĚsw stAvKov U BRNA A lvANovtcE NA HANÉ (JRK +

RESPONOI

r definice lokalit pro projektu (počet domácností)
r cJefinice rozsahu spolupráce s delegáty (vylepení plakátů, distribuce letáků do schránek,

rozesílka e-mailu)
r definice místa pro dodatečné vyzvednutí KlWl setů (když nebudou domácnosti při distribuci

zastiženy), sáčků (když domácnosti sáčky v průběhu času dojdou)

e termín získání podkladů pro distribuci (adresy BD, počty bytů, seznam nájemníků ?)

1._ 5. 8. 2o2z - DoDÁNÍ PoDKLADŮ K DlsTRlBucI (městolRESPoNo)

o seznam BD včetně počtu domácností/bytů - případně číslo bytu + jméno nájemníka

Nejpozději do 10. 8.2022- oBJEDNÁVKA KošíKů, PoLEPŮ A sÁčKŮ (REsPoNo)

oBJEDNÁvKA NÁDoB A VÝRoBA rlíčů ou PoČrU DoMÁcNosrí_ po vlastní linil (RESPONo)

Do 17. 8.2oz2- DoDÁvKA BAIíčKU INFoRMAčNí rnruparuĚ 0nr)

grafika veškerých tiskových materiálů - plakáty do vchodu a letáky do schránky občanům
informující o distribuci, leták po distribuci (pokyny pro občany, kteří nebyli zastiženi při

distribuci), grafika polepu košíku, článkydo zpravodajů měst, status na sociálních sítích,

brožurka určená k distribuci kiwi setů, materiál s instrukcemi pro distribuční četu,

22. až26,8.2022 _ DoDÁvKA KlWl sETŮ spo|ečnosti REsPoNo (košíky + polepy, sáčkY} (JRK)

5.až 9. g.2022- TlsK PRoPAGAčNíCH MATERňLů (JRK}

r předání plakátů, letáků pro distribuci v BD na schůzkách s SVJ a zástupcí města ].6. a 2L.9

16. a 2í..9. 2022 - PREZENTACE PRo DELEGÁTY SVJ (na úřadě města) (JRK)

prezentace pro delegáty SVJ a seznámení s průběhem projektu. Doporučujeme rozdat

a

a

včetně tiskovin ohledně kampané a seznámit je s harmonogramem výlepů info

diŠtribuce košÍků do domácností a nádob k doňům: 'g.tt !,f p,;,;,o
I 

r '."t \

.: t -t'i

lů,
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(RESPONO)

)Rn
19. a 26. 9.2oz2 - VYIEPENÍ PLAKÁTŮ o SBĚRU KUcHYŇsKÉHo oDPADU s TERMíNEM DlsTRtBucE

KošÍKŮ (zástupci města/delegáti)

r delegáti vylepí plakáty ve společných prostorách, dodají letáček do schránek. Materiály
obsahují informaci, že bude zahájen pilotní svoz kuchyňského odpadu a termíny
d istrib u ce košíků/sá čků / br ožur / kličků do jed notl ivýc h domácností.

23.9.2022 - ZAŠKoLENí BRIGÁDNíKŮ NA DlsTR!BUcl (JRIo

Nejpozději do 26. 9.2ozzozNAčENí t(ošíxŮ PoLEPY (dodávka Responu do 26. 8.zo2z|(REsPoNol

28.9. a 5.to.2022 - EMAIL DoMÁcNosTEM s PŘIPoMENUríu renruíruU DIsTRlBUcE (zÁsTUPcI
svJ)

r delegáti rozešlou předpřipravený email domácnostem, ktený naváže na doručené tiskoviny a
připomene termín distribuce.

30. 9. a 7. to' 2022 ráno - DlsTRtBucE A PoLEPENÍ sBĚRNÝcH NÁDoB (REsPoNo}

o Při umístění nádob vyhodnotit donáškovou vzdálenost od BD a výtěžnost nádoby' Umístění
nádoby zaznačit do mapy, aby bylo možné informaci předat domácnostem při distribuci.

30.9 - L.to 2022 a 7. ' 8. Lo.2022 - DlsTRlBucE KIWI sETŮ Do JEDNoTLlvÝcH DoMÁcNosTÍ (košík
s polepem, 2-3 ? role sáčků, klíč a brožura) (brigádníci, supervize JRK)

- PRVNí svoz KucHYŇsrÉno oDPADu - po týdnu od prvního dne distribuce

leden 2023 _ VYHoDNocENí PRoJEKTU
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