
SMLOUVA O PRÁVU UŽÍVÁNÍ APLIKACE ECONIT  

 

(dále jen „Smlouva“)   

byla níže uvedeného dne uzavřena v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2, Občanského 

zákoníku 

MEZI 

(1) JRK Česká republika s.r.o., IČ: 24853640, se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, 110 00, 

společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 201706, za kterou jedná jednatel Ing. Mojmír Jiřikovský  

Korespondenční adresa pro doručování písemností: JRK Česká republika s.r.o., Evropská 

873, 664 42 Modřice 

(dále jen „Poskytovatel“), na straně jedné, a  

(2) Městské služby Rýmařov, s.r.o., IČ: 60320613, se sídlem Palackého 1178/11, 795 01 

Rýmařov, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl C, vložka 11655, za kterou jedná jednatelka Ing. Irena Orságová 

 
 (dále jen „Uživatel“), na straně druhé, 

 

(Poskytovatel a Uživatel dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“). 

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: 

Admin přístup privilegovaný přístup k Aplikaci umožňující správu 

účtů jednotlivých Uživatelů, jakož i umožňující 

faktické ovládání Aplikace včetně jejího vypnutí za 

podmínek uvedených ve Smlouvě; 

Aplikace elektronický prostředek online ve výlučném 

vlastnictví Poskytovatele, , odpadu a majetku 

potřebného k hospodaření s odpadem a jeho 

skladování; 

   

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; 
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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, jakož i odměnu za služby Servisní 

podpory, to vše ve výši stanovené podle této 

Smlouvy; 

Osobní údaje informace o Uživateli, , na základě kterých lze tyto 

osoby přímo či nepřímo identifikovat; 

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 ke Službě ECONIT poskytnuto 

Poskytovatelem a následně podle podmínek Smlouvy 

změněno Uživatelem; 

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 Registrovaných občanů a 

informacemi souvisejících s tříděním odpadu 

každého Registrovaného občana, 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; 

 Poduživatel obec Jiříkov IČO:00296082, obec 

Malá Štáhle IČO:00575968, obec Velká Štáhle 

IČO:00576018, obec Tvrdkov IČO:00576000, 

kterým budou zřízeny poduživatelské účty na 

základě této smlouvy v rámci Uživatelského účtu 

Uživatelský účet účet k Aplikaci, zřízený za podmínek této Smlouvy 

výlučně za účelem užívání Služby ECONIT;  
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Registrovaný občan  registrace domácnosti je nutnou podmínkou k 

řádnému využívání Služby ECONIT Registrované 

domácnosti; Uživatel bere na vědomí, že řádná 

registrace domácnosti, která se chce zapojit do třídění 

odpadu, je podmínkou k řádnému využívání Služby 

ECONIT 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Poskytovatel poskytuje za podmínek uvedených v této Smlouvě Uživateli Službu 

ECONIT. Uživatel přijímá Službu ECONIT za podmínek uvedených v této Smlouvě 

a za její užívání se zavazuje uhradit Poskytovateli Odměnu.  

2.2. Smluvní strany se dohodly, že služba ECONIT je uživateli poskytována na základě 

této Smlouvy. 

2.3. Poskytováním Služby ECONIT se zejména rozumí: 

2.3.1. právo Uživatele užívat Službu ECONIT; 

2.3.2. právo Uživatele mít zřízen Uživatelský účet a využívat Aplikaci; 

2.3.3. právo Uživatele na správu Obsahu uživatele; 

2.4. Poskytování Služby ECONIT může být omezeno, a to ze zákonných důvodů, 

v případě Závad Aplikace, zejména v případě jakéhokoli 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; po marném uplynutí této doby a v případě, že Službu 

ECONIT nebylo možno užívat z důvodů vzniklých nikoli na straně Uživatele, vzniká 

uživateli nárok na vrácení zaplacené poměrné části odměny dle čl. 3 odst. 3.2 této 

Smlouvy.   

2.5. Není porušením Smlouvy, když v důsledku omezení nebo přerušení Služby ECONIT 

ztratí Uživatel dočasně přístup k Obsahu Služby. O přerušení Služby ECONIT bude 

Uživatel informován. 

2.6. Služba ECONIT je poskytována pro Uživatele s tím, že mu budou zřízeny 4 podúčty 

v aplikaci ECONIT, a to pro tyto subjekty: 

- obec Jiříkov IČO:00296082, 

- obec Malá Štáhle IČO:00575968, 

- obec Velká Štáhle IČO:00576018, 

- obec Tvrdkov IČO:00576000 (společně dále jen „Poduživatelé“). 

Uživatel nese odpovědnost za dodržování pravidel užívání Služby ECONIT i za tyto 

Poduživatele a jejich jednání bude považováno za jednání Uživatele. Změna 

Poduživatele je možná pouze s písemným souhlasem Poskytovatele. 

3. ODMĚNA ZA SLUŽBU ECONIT A ZPŮSOB ÚHRADY 

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

ECONIT platit Poskytovateli čtvrtletní Odměnu. 
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3.2. Výše čtvrtletní Odměny je stanovena dohodou stran na částku: 

6.000 Kč bez DPH 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, která je účtována v zákonné výši.   

3.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit Odměnu za jím poskytovanou Službu, a to 

vždy nejvýše o 10 % tak, že Uživateli zašle novou výši Odměny na příslušný rok. 

Poskytovatel je k takové změně oprávněn vždy nejpozději do 10. dne po výročí této 

Smlouvy v daném roce, pro který má nová výše Odměny platit. Účastníci této 

Smlouvy se dohodli, že Uživatel má právo od této Smlouvy odstoupit z důvodu 

neakceptace nové výše Odměny do 30 dnů ode dne doručení nové Odměny. Smluvní 

strany se dohodly, že pokud v této lhůtě Uživatel neodstoupí od této Smlouvy, 

akceptuje novou výši Odměny bez výhrad a jedná se o platně uzavřený dodatek této 

Smlouvy, kterým je nově upravena výše Odměny. Pokud Uživatel od této Smlouvy 

neodstoupí dle tohoto odstavce je nová výše odměny je platná a účinná od prvního 

dne následujícího po výročí Smlouvy pro rok, kdy byla změna výše Odměny navýšena 

(např. pokud by výročí Smlouvy bylo 1.1.2023, dne 9.1.2023 by došlo ke zvýšení 

Odměny a Uživatel neodstoupí od Smlouvy, platí nové zvýšení Odměny od 2.1.2023). 

3.4. Způsob úhrady Odměny za Službu je stanoven tak, že Odměna bude uhrazena na 

základě čtvrtletní faktury vystavené Poskytovatelem se splatností 14 dnů ode dne 

vystavení. Pro účely této Smlouvy je dnem prvního čtvrtletí vždy datum účinnosti této 

Smlouvy nebo výročí účinnosti a dále datum, kdy vyprší období tří (3), resp. šest (6), 

resp. devět (9), měsíců od data účinnosti nebo výročí účinnosti této Smlouvy. 

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

Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov 

nebo e-mailem na adresu: 

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

Uživatel upřednostňuje zasílání faktury e-mailem. 

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 odepřít Uživateli Právo užívání Aplikace 

podle této Smlouvy a opět jej obnovit až po uhrazení dlužné Odměny nebo jakékoli 

její části.  

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE 

4.1. Uživatel se zavazuje, že:  

4.1.1. neuskuteční žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit 

Aplikaci a ohrozit nebo znemožnit poskytování Služby ECONIT; 

4.1.2. změní Přístupové údaje k Aplikaci poskytnuté Poskytovatelem tak, aby splňovaly 

bezpečnostní doporučení k vlastnostem Přístupových údajů, a to neprodleně po 

jejich poskytnutí Uživateli; 

4.1.3. pro přístup ke Službě ECONIT se ani nepokusí ani nebude využívat jiné rozhraní 

než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem; 
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4.1.4. všechny identifikační údaje a hesla nezbytná pro přístup Uživatele 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.  

4.2. Uživatel 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 k softwaru a aplikaci Služby ECONIT jako např. licenční či podlicenční 

práva k softwaru, Aplikaci či jiné obdobné právo. Uživatel 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, zejména, nikoli však výlučně, k evidenci 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 k sledování, vyhodnocování a evidenci výsledků 

odpadového řízení.  

4.3. Pro případ, že Obsah uživatele bude v rozporu s pravidly podle této Smlouvy, vyzve 

Poskytovatel Uživatele ke zjednání nápravy ve lhůtě 5 dnů, pokud uživatel v této lhůtě 

nezjedná nápravu, je Poskytovatel oprávněn bez dalšího zcela a okamžitě zastavit 

poskytování Služby Uživateli.  

4.4. Uživatel je povinen si zajistit odpovídající technické vybavení, které mu umožní 

využívat vlastnosti Služby ECONIT podle této Smlouvy. 

4.5. Uživatel 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. 

4.6. Není porušením této Smlouvy, pokud není Služba poskytována v důsledku toho, 

že Uživatel porušil některou z podmínek této Smlouvy. 

4.7. Uživatel 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.  

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE A UŽIVATELE 

5.1. Poskytovatel je povinen poskytovat Uživateli za podmínek sjednaných touto 

Smlouvou službu ECONIT resp. má povinnost poskytnout Uživateli Přístupové údaje 

k Aplikaci, a to neprodleně po úhradě čtvrtletní odměny za užívání Aplikace za správu 

Obsahu uživatele 

5.2. Přístupové údaje k Aplikaci předá Poskytovatel Uživateli osobně.  

5.3. Poskytovatel má právo užívat Admin přístup k Aplikaci. 
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5.4. Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu Služby, je však 

povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném čase zajistil znovu 

zprovoznění Služby. 

5.5. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech poruch technické povahy 

na straně Uživatele či v síti Internet omezit či dočasně zastavit poskytování Služby, 

o čemž bude informovat Uživatele bez zbytečného odkladu.  

5.6. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a 

statistických údajů Poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytované Služby a 

současně i za účelem prezentace Poskytovatele. Statistické údaje a jejich sestavy 

nebudou obsahovat osobní 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. Poskytovatel je oprávněn použít 

data shromážděná aplikací pro analytické účely, kdy výstupy, nikoliv dílčí 

shromážděné údaje, z těchto analýz je Poskytovatel oprávněn užít za referenčním 

účelem a za účelem propagace jeho jména a Služby ECONIT. Poskytovatel je 

oprávněn veřejně za účelem referencí a propagace užít i obecné a veřejně známe 

informace o Uživateli pouze s písemným souhlasem statutárního orgánu Uživatele a 

příslušného Poduživatele.  

5.7. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně dat od uživatele 

shromážděných v rámci služby ECONIT nebo samotnou aplikací, a to zejména tak, že 

nesmí tato data dále šířit, poskytovat za úplatu ani bezplatně třetím subjektům vyjma 

Smluvním partnerům v rámci fungování aplikace a služby ECONIT, nesmí je používat 

pro vlastní marketingové účely ani jiným způsobem, který by byl v rozporu s touto 

Smlouvou. Pro případ úmyslného porušení této povinnosti mlčenlivosti se zavazuje 

Poskytovatel zaplatit uživateli Smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to do 3 dnů od 

výzvy. 

5.8. Poskytovatel je oprávněn veřejně za účelem referencí a propagace užít i obecné a 

veřejně známe informace o Uživateli pouze se souhlasem statutárního orgánu 

Uživatele.  

5.9. Poskytovatel má právo Službu omezit nebo neposkytnout a zablokovat Účet uživatele 

včetně jeho Obsahu, zejména pokud by: 

5.9.1. Uživatel postupoval v rozporu s touto Smlouvou;  

5.9.2. Uživatel užíval Službu ECONIT způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, 

a/nebo se i jen pokusil zneužívat, blokovat, kopírovat, modifikovat či jinak měnit 

jakoukoliv součást Aplikace; 

5.9.3. Uživatel vyvíjel jakoukoli snahu nebo se i jen pokusil Aplikaci či jakoukoli část 

Služby ECONIT poskytovat dalším subjektům vyjma Poduživatelů 

specifikovaných v odst. 2.6. této Smlouvy; 

5.9.4. Uživatel se i jen pokusil získat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů 

Služby ECONIT i služeb a produktů třetích osob; 

5.9.5. Uživatel se i jen pokusil porušovat jakákoli práva Poskytovatele nebo třetích osob 

i jiným než v této Smlouvě výslovně uvedeným způsobem.  

5.10. V případě, kdy Uživatel postupuje v rozporu s touto Smlouvou ve smyslu odst. 

5.9.1 a odst. 5.9.5. této Smlouvy, je Poskytovatel povinen Uživatele nejdříve vyzvat 

ke zjednání nápravy a poskytnout mu lhůtu alespoň 5 dnů; pokud Uživatel nápravu 

nezjedná ani v této dodatečné lhůtě, je Poskytovatel oprávněn bez dalšího 

postupovat dle odst. 5.9. této Smlouvy.  
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6. PODMÍNKY SERVISNÍ PODPORY K APLIKACI ECONIT 

6.1. Uživatel uzavřením této Smlouvy potvrzuje, že byl informován a souhlasí s 

dodržováním Podmínek servisní podpory k aplikaci ECONIT v rozsahu dokumentů 

dostupných a zveřejněných na webové stránce https://www.meneodpadu.cz/psp-sla-

econit/. 

6.2. Dokumenty upravující podmínky servisní podpory k aplikaci ECONIT má 

Poskytovatel právo změnit, přičemž aktuální znění se vždy nachází na následující 

webové stránce: https://www.meneodpadu.cz/psp-sla-econit/  (dále jen “link”). 

Dokumenty upravující Servisní podporu k aplikaci ECONIT či změněné dokumenty 

upravující servisní podporu k aplikaci ECONIT jsou závazné dnem následujícím po 

dni, v němž došlo k jejich zveřejnění Poskytovatelem na výše uvedené webové 

stránce/ linku. Uživatel uzavřením této Smlouvy potvrzuje, že dokumenty upravující 

Servisní podporu k aplikaci ECONIT na výše uvedené webové stránce/ linku nalezl.  

7. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s plněním předmětu 

této smlouvy bude probíhat písemnou formou prostřednictvím e-mailu oprávněných 

osob, přičemž se e-mailová zpráva považuje za doručenou tehdy, potvrdí-li oprávněná 

osoba druhé smluvní strany její doručení; osobním předáním, prostřednictvím držitele 

poštovní licence na adresu sídla smluvní strany nebo datovou schránkou, pokud ve 

smlouvě není stanoveno jinak. Pro případ doručování prostřednictvím pošty si 

smluvní strany sjednávají, že zásilka je druhé smluvní straně doručena desátým dnem 

ode dne jejího odeslání první smluvní stranou, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. Smluvní strany, se dohodly, že upřednostňují komunikaci prostřednictvím e-

mailových adres uvedených v odst. 7.2..  

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 provozní styk z této Smlouvy se nepovažuje změna podmínek této Smlouvy. 

K jednání o změně podmínek této smlouvy jsou oprávněni pouze členové statutárního 

orgánu Smluvních stran. 

https://www.meneodpadu.cz/psp-sla-econit/
https://www.meneodpadu.cz/psp-sla-econit/
https://www.meneodpadu.cz/psp-sla-econit/
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8. UKONČENÍ SMLOUVY 

8.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

8.2. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

8.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět bez udání důvodu 

s šestiměsíční výpovědní dobou, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího 

po doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským 

zákoníkem.  

9.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení  obdrží 

Poskytovatel a jedno vyhotovení Uživatel. 

9.3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zveřejní Uživatel v registru smluv v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy smluvními 

stranami. 

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

9.5. 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. 

9.6. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je jim jasný a srozumitelný a představuje 

projev jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 

V ___________________dne__________ V ___________________dne__________ 

 

Za Poskytovatele, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Uživatele, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


