Smlouva o spolupráci a o zpracování studie
Optimalizace hospodaření s komunálními odpady
včetně jejich obalové složky
uzavřená dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených
skutečnostech v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany
1. EKO-KOM, a. s.
IČO: 25134701
DIČ: CZ25134701
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 4763
se sídlem: Na Pankráci 1685/17, 140 21, Praha 4
zastoupená: Martinou Filipovou, ředitelkou oddělení regionálního provozu
pracovník pověřený technickým jednáním: Ing. Eva Drimlová,
telefon: 724549778,
e-mail: drimlova@ekokom.cz
bankovní spojení: ING Bank N. V., č. ú. 1000366402/3500
(„vyhlašovatel“) na straně jedné
a
2. Název obce/ dobrovolného svazku obcí/ MAS
IČO:
DIČ:
se sídlem:
zastoupena:
tel.:
e-mail:
bankovní spojení:
(„navrhovatel“) na straně druhé
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Vyhlašovatel je akciovou společností, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci podle § 17
zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obalech“). Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem
životního prostředí dne 28. 3. 2002, č. j. OODP/9246/1440/3/02, a jeho platnost byla
opakovaně prodloužena, naposledy rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j.
MZP/2020/720/3779, sp. zn. ZN/MZP/2020/720/103, ze dne 3. 9. 2020, kterým byla
prodloužena platnost rozhodnutí o autorizaci do 31. 12. 2024. Na základě této skutečnosti je
vyhlašovatel v rámci jím provozovaného systému EKO-KOM oprávněn zajišťovat sdružené
plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů a k tomuto účelu uzavírat
smlouvy o sdruženém plnění.
2.

Vyhlašovatel je oprávněn zajišťovat sdružené plnění pro spotřebitelské, skupinové a
přepravní obaly a pro všechny druhy obalů. Toto sdružené plnění zajišťuje ve spolupráci
s obcemi a s dalšími oprávněnými osobami v rámci jím provozovaného systému, kterého se
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dále účastní osoby povinné zajišťovat zpětný odběr a využití obalů a odpadu z obalů jakožto
smluvní partneři vyhlašovatele.
3.

Navrhovatel jako původce komunálních odpadů podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), na základě smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadu z obalů spolupracuje s vyhlašovatelem při zajištění
zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

4.

Vyhlašovatel vyhlásil soutěž o nejvhodnější nabídku, na základě které učinil výzvu
k podávání nabídek. Navrhovatel podal nabídku, která byla vyhlašovatelem přijata. Z toho
důvodu navrhovatel a vyhlašovatel uzavírají tuto smlouvu za účelem stanovení podmínek
spolupráce na vypracování optimalizační studie a jejího následného využití jak
navrhovatelem, tak i vyhlašovatelem. Cílem řešení je zajistit stanovení optimálních podmínek
pro další rozvoj odpadového hospodářství pro občany navrhovatele a zajistit vyhlašovateli
dlouhodobé plnění podmínek zpětného odběru a využití odpadu z obalů na území obce, při
zvyšování míry zpětného odběru a využití odpadu z obalů v souladu se zákonem o obalech a
rozhodnutím Ministerstva životního prostředí o autorizaci. Výsledné řešení by pak v zájmu
obou stran smlouvy mělo být ekonomicky přijatelné, tak, aby náklady na zajištění nakládání
s komunálními odpady včetně obalové složky byly pro navrhovatele i vyhlašovatele
dlouhodobě udržitelné. Tento oboustranný zájem je vyjádřen podílem obou stran na
nákladech na zpracování optimalizační studie.

Článek II.
Předmět smlouvy
1.

Navrhovatel se zavazuje společně zajistit zpracování studie „Optimalizace hospodaření
s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v _________________“ (dále též jen
„studie).

2.

Podrobná specifikace studie je uvedena v podmínkách k výzvě k podávání nabídek, které
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy („podmínky“).

3.

Smluvní strany se dohodly, že zpracování studie provede a zajistí navrhovatel. Vyhlašovatel
poskytne navrhovateli srovnávací data pro benchmarking, které navrhovatel také zahrne do
dané studie, bez zbytečného odkladu po jejich vyžádání navrhovatelem. Vyhlašovatel se
zavazuje uhradit navrhovateli sjednaný podíl na nákladech na zpracování studie za splnění
podmínek, tj. že bude studie a závěrečné vyúčtování předáno vyhlašovateli a jím akceptována
akceptačním protokolem.

4.

Smluvní strany konstatují, že podmínkou úspěšného dosažení cíle této smlouvy je
oboustranná spolupráce a výměna informací nezbytných pro zpracování studie, včetně
následného předání a akceptace této studie ze strany vyhlašovatele.
Článek III.
Doba plnění

1. Navrhovatel provede, zpracuje a předá vyhlašovateli závěrečné znění studie do 30. června
2023 v elektronické podobě (ve formátu pdf. aplikace Adobe Reader), a to v rámci
závěrečného vyúčtování.
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2. Vyhlašovatel po předání závěrečného vyúčtování včetně studie provede akceptační řízení, a to
do 60 dnů ode dne doručení. Podmínky akceptačního řízení jsou stanoveny v čl. IV. odst. 10
smlouvy.
Článek IV.
Náklady na studii
1.

Vyhlašovatel se zavazuje zaplatit navrhovateli podíl na celkových uznatelných nákladech na
zpracování studie dle podmínek ve výši, která představuje max. 15 % celkové výše
uznatelných nákladů, nejvýše však částku 60.000,- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši.
S ohledem na předpokládanou výši celkových uznatelných nákladů činí předpokládaná výše
podílu na nákladech ___________ Kč (slovy: ______________________ korun českých)
(navýšená o DPH). Zbývající část nákladů na zpracování studie nese na svůj účet navrhovatel
(viz odst. 5 tohoto článku).

2.

Obě smluvní strany výslovně konstatují, že rozdělení nákladů na zpracování studie bylo
sjednáno již s ohledem na skutečnost, že na zpracování studie mají oboustranný zájem
navrhovatel i vyhlašovatel a že studie má přispět k lepšímu a efektivnějšímu plnění
povinností navrhovatele na straně jedné a vyhlašovatele na straně druhé. Současně i
vzhledem ke skutečnosti, že studie bude vyhlašovateli poskytnuta, přičemž vyhlašovatel je
oprávněn s danou studií nakládat bez jakéhokoli omezení v souladu s čl. V odst. 6 smlouvy.

3.

Vyhlašovatel zaplatí navrhovateli podíl na nákladech podle odstavce 1 ve dvou platbách.
První zálohová platba ve výši jedné poloviny předpokládané výše podílu na nákladech dle
odst. 1 bude vyhlašovatelem uhrazena na základě zálohové faktury vystavené navrhovatelem
po podpisu této smlouvy. Ke dni přijetí platby vystaví navrhovatel a doručí vyhlašovateli
daňový doklad k platbě přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění ve smyslu zákona o
DPH. Zbylá částka podílu na nákladech bude uhrazena na základě faktury s náležitostmi
daňového dokladu ve smyslu zákona o DPH vystavené navrhovatelem po akceptaci díla
vyhlašovatelem. V této faktuře bude zúčtována poskytnutá záloha.

4.

Splatnost vystavených faktur se stanoví na 30 dnů od doručení každé jednotlivé faktury
vyhlašovateli. Navrhovatel je povinen vystavit fakturu tak, aby vyhovovala obecně závazným
právním předpisům, zejména aby měla náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
a aby odpovídala této smlouvě.

5.

Navrhovatel nemá vůči vyhlašovateli nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených se
zhotovením studie mimo dohodnutý podíl na nákladech podle odstavce 1.

6.

Navrhovatel při použití úhrady na nákladech je povinen se řídit touto smlouvou,
podmínkami projektu a právními předpisy.

7.

Navrhovatel je dále povinen
a. vrátit nevyčerpanou a poskytnutou úhradu na nákladech zpět na účet vyhlašovatele do 14
kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování, nejpozději však do 14
kalendářních dnů od termínu stanoveného pro předložení závěrečného vyúčtování;
rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpané úhrady na nákladech zpět na účet
vyhlašovatele je den jejich odepsání z účtu navrhovatele,
b. v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší z důvodu, že projekt nebude dále
uskutečňovat, do 14 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost vyhlašovateli písemně
a následně vrátit úhradu na nákladech zpět na účet vyhlašovatele v plně poskytnuté výši
do 14 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kalendářních dnů ode
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dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit; rozhodným okamžikem vrácení úhrady na
nákladech zpět na účet vyhlašovatele je den jejich odepsání z účtu navrhovatele (v tomto
případě je rovněž navrhovatel povinen vystavit a vyhlašovateli doručit příslušný opravný
daňový doklad ve smyslu zákona o DPH),
c. řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů
vztahujících se ke studii,
d. umožnit vyhlašovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících se studie
a provedení kontroly všech potřebných účetních a jiných dokladů;
e. jestliže realizace studie nebude ukončena do dne 31. prosince 2022, předložit
vyhlašovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované ke dni 31. prosince 2022
nejpozději do dne 4. 1. 2023; postačuje, pokud je průběžné vyúčtování v této lhůtě řádně
předáno k přepravě provozovateli poštovních služeb.
8. Navrhovatel je dále povinen předložit vyhlašovateli závěrečné vyúčtování celé realizované
studie, a to nejpozději do 30. června 2023, úplné a bezchybné, včetně
a) závěrečné zprávy jako slovního popisu realizace projektu s uvedením jeho výstupů
a celkového zhodnocení,
b) seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu včetně
uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů,
c) přehledu o vrácení nepoužité úhrady na nákladech vyhlašovatele, nebo informace
o neexistenci takové vracené úhrady na nákladech,
d) kopií účetních dokladů týkajících se studie včetně dokladů o jejich úhradě (v případě
nesrovnalostí může být navrhovatel vyzván k předložení kopií účetních dokladů
týkajících se ostatních uznatelných nákladů projektu),
e) čestného prohlášení osoby oprávněné zastupovat navrhovatele o úplnosti, správnosti
a pravdivosti závěrečného vyúčtování,
f) jednoho vyhotovení zpracované studie v elektronické podobě.
9. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené vyhlašovateli dnem jeho předání k přepravě
provozovateli poštovních služeb, osobním dodáním vyhlašovateli nebo zasláním
v elektronické podobě. Pokud nebude závěrečné nebo průběžné vyúčtování předloženo ve
stanoveném termínu, je vyhlašovatel oprávněn požadovat a navrhovatel povinen zaplatit
vyhlašovateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % denně z výše předpokládaného podílu na
nákladech dle odst. 1 na základě předpisu vystaveného vyhlašovatelem.
10. Po předložení závěrečného vyúčtování včetně optimalizační studie, přistoupí vyhlašovatel
k akceptačnímu řízení, tj. ke kontrole závěrečného vyúčtování a optimalizační studie. Na
dané posouzení a akceptaci má vyhlašovatel 60 dní ode dne doručení závěrečného
vyúčtování, vyhlašovatel je oprávněn prostřednictvím písemného oznámení navrhovateli tuto
lhůtu jednostranně přiměřeně prodloužit. O posouzení bude sepsán akceptační protokol, a
to buď se závěrem, že závěrečné vyúčtování včetně studie bylo akceptováno bez výhrady
nebo s výhradou, popřípadě nebylo akceptováno vůbec.
a. Pokud bude akceptováno bez výhrady, je navrhovatel oprávněn vystavit fakturu na
celkový podíl na nákladech dle čl. IV, odst. 3;
b. Pokud bude akceptováno s výhradou, vyhlašovatel výhradu uvede do protokolu.
i. Pokud je výhrada zanedbatelná, je vyhlašovatel oprávněn nežádat po navrhovateli
nápravu a akceptovat vyúčtování i studii včetně výhrady. V takovém případě je
navrhovatel oprávněn k vystavení faktury na celkový podíl na nákladech dle čl. IV,
odst. 3, a to na základě písemného pokynu vyhlašovatele.
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ii. V opačném případě vyhlašovatel poskytne navrhovateli přiměřenou lhůtu k nápravě,
jestliže dojde k nápravě ve stanovené lhůtě, postupuje se dle písm. a) tohoto
odstavce. Pokud nebude výhrada napravena ve stanovené lhůtě, je vyhlašovatel
oprávněn odstoupit od této smlouvy a požadovat vrácení zaplacené zálohy na podíl
na nákladech studie (v tomto případě je rovněž navrhovatel povinen vystavit a
vyhlašovateli doručit příslušný opravný daňový doklad ve smyslu zákona o DPH).
c. Pokud z protokolu vyplyne, že není vyúčtování a studie akceptována vůbec, je
vyhlašovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnuté úhrady
zálohy na podíl na nákladech, a to i bez poskytnutí lhůty k nápravě. Tento postup je
vyhlašovatel oprávněn použít pouze v případě zásadních pochybení či nesplnění
podmínek na straně navrhovatele. I v tomto případě je navrhovatel povinen vystavit a
vyhlašovateli doručit příslušný opravný daňový doklad ve smyslu zákona o DPH.
Článek V.
Práva a povinnosti smluvních stran
1.

Vyhlašovatel se zavazuje poskytovat navrhovateli úplné, pravdivé a včasné informace, pokud
tak stanoví tato smlouva, a poskytnout navrhovateli přiměřenou součinnost v souladu s
touto smlouvou. Vyhlašovatel současně dává tímto souhlas navrhovateli, aby poskytnuté
informace poskytl zpracovateli studie.

2.

Smluvní strany se zavazují informovat se bez zbytečného odkladu navzájem o veškerých
skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků smluvních stran a zejména
o skutečnostech, které mohou být významné pro zpracování studie a vzájemnou spolupráci
stran při zpracování studie.

3.

Navrhovatel je povinen postupovat při zpracování studie podle této smlouvy poctivě,
s vynaložením odborné péče, profesionálním způsobem, v dobré víře, nepoškozovat dobré
jméno a pověst vyhlašovatele a vždy dbát cílů této smlouvy podle čl. I odst. 4.

4.

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, které se
dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a chránit důvěrnost informací druhé strany
před jejich neoprávněným užitím třetími stranami. To se netýká informací, které je
navrhovatel povinen poskytnout podle zákonů č. 123/1998 Sb., o právu na informace o
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a informací výslovně upravených touto
smlouvou.

5.

Kromě důvodů stanovených zákonem či touto smlouvou jsou smluvní strany oprávněny
odstoupit od této smlouvy v případě porušení smlouvy druhou smluvní stranou podstatným
způsobem, pakliže druhá smluvní strana nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co
byla k nápravě vyzvána.

6.

Touto smlouvou poskytuje navrhovatel vyhlašovateli oprávnění studii užít a zcela nebo zčásti
poskytnout jakékoli třetí osobě. Licence poskytovaná touto smlouvou se poskytuje jako
licence nevýhradní. Územní rozsah licence není omezen, tj. vyhlašovatel je oprávněn dílo
libovolně užít kdekoliv v dané zemi i mimo ni. Vyhlašovatel je oprávněn k pořízení
rozmnoženin studie přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti,
jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě i měřítku. Vyhlašovatel je oprávněn studii užít a
nakládat s ní bez předchozího písemného souhlasu navrhovatele.
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Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1.

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zejména podmínkami,
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními
předpisy České republiky.

2.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pro vyhlašovatele a navrhovatele po
jednom vyhotovení.

3.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být uzavřena výhradně v písemné formě
s podpisy obou smluvních stran na téže listině, a to teprve v okamžiku, kdy se smluvní strany
dohodnou na celém jejím obsahu, včetně všech jejích náležitostí. Bude-li tato smlouva
smluvními stranami vzájemně nepřítomnými uzavírána na základě zaslání nabídky jedné
smluvní strany a její akceptace druhou smluvní stranou, pak akceptace nabídky druhou
smluvní stranou s dodatkem nebo odchylkou, ačkoliv podstatně nemění podmínky nabídky,
není přijetím nabídky, nýbrž se považuje za novou nabídku. Akceptací nabídky není ani
odpověď, která vymezuje obsah navržené cílové smlouvy jinými slovy. Také taková odpověď
se považuje za novou nabídku. Smluvní strany se současně dohodly na vyloučení možnosti
uzavřít tuto smlouvu či kteréhokoli jejího ujednání přijetím nabídky způsobem, že se podle
nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.

4.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 3 tohoto článku platí také pro jakoukoli
změnu či doplnění této smlouvy. Písemná forma se vyžaduje i pro právní jednání směřující
k ukončení této smlouvy.

5. Pakliže se na tuto smlouvu s ohledem na status navrhovatele vztahuje povinnost uveřejnění
prostřednictvím 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), ve znění pozdějších předpisů, smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv. Navrhovatel se v takovém případě zavazuje realizovat
zveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s uvedeným zákonem neprodleně po jejím
uzavření.
6.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy před jejím podpisem podrobně
seznámily a smlouvu uzavírají za svobodné vůle a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek a podepisují ji na důkaz souhlasu s jejím obsahem.

7.

Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich nepovažuje za slabší smluvní stranu, že se
seznámily se všemi ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh, že všechna tato
ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že si před uzavřením smlouvy dostatečně
poskytly potřebná vysvětlení. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují žádné ustanovení této
smlouvy za pro ně zvláště nevýhodné, hrubě odporující obchodním zvyklostem nebo zásadě
poctivého obchodního styku.

8.

Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu splatného
podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, který je
v potvrzení výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že potvrzení o splnění
dluhu splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn i dluh splatný dříve.

9.

Náhrada škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ním bude hrazena pouze
v penězích.
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10. Navrhovatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno
usnesením ____________________ ze dne ________ 2022 a k uzavření smlouvy byly
splněny všechny podmínky podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Smluvní strany si smlouvu přečetly, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své
podpisy.
Příloha:
Příloha č. 1 – Podmínky výzvy k podávaní nabídek v rámci pilotního projektu podpory
intenzifikace tříděného sběru v Moravskoslezském kraji v roce 2022
V Praze dne:

………………………………………………
EKO-KOM, a. s.
Martina Filipová
ředitelka oddělení regionálního provozu
V

dne:

………………………………………………
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