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Dohoda o spolupráci 
při řešení pilotního projektu 

Smluvní strany

1.	EKO-KOM, a.s.
sídlem: Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
IČO: 25134701
DIČ: CZ25134701
Zastoupená: Ing. Zbyněk Kozel, generální ředitel, na základě plné moci
pracovník pověřený technickým jednáním: Maršík Václav
e-mail: marsik@ekokom.cz 
bankovní spojení: ING Bank N. V., č. účtu 1000366402/3500 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4763
(dále jen „společnost“) na straně jedné

a

2.	Karlovarský kraj
IČO: 70891168
sídlem: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
zastoupená: PaedDr. Josefem Novotným, hejtmanem kraje
zaměstnanec pověřený technickým jednáním: Ing. Vít Venhoda
e-mail: eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz" eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
(dále jen „kraj“) na straně druhé

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech s odkazem na ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto dohodu o spolupráci při řešení pilotního projektu (dále jen „dohoda“):

I.
Úvodní ustanovení
Společnost je akciovou společností, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci podle § 17 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, 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. Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j. OODP/5442/05 ze dne 29. 3. 2005 byla prodloužena platnost uvedeného rozhodnutí o autorizaci do 31. 12. 2012 a rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j. 101565/ENV/11, 6456/720/11 ze dne 22. 2. 2012 byla prodloužena platnost uvedeného rozhodnutí o autorizaci do 31. 12. 2020. Na základě této skutečnosti je společnost v rámci provozovaného systému EKO-KOM oprávněna zajišťovat sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů a k tomuto účelu uzavírat smlouvy o sdruženém plnění. 
	Společnost je oprávněna zajišťovat sdružené plnění pro spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly a pro všechny druhy obalů. Toto sdružené plnění zajišťuje ve spolupráci s obcemi a dalšími oprávněnými osobami v rámci jí provozovaného systému, kterého se dále účastní osoby povinné zajišťovat zpětný odběr a využití obalů a odpadu z obalů jakožto smluvní partneři.
	Kraj v samostatné působnosti, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), zpracovává Plán odpadového hospodářství kraje, ve kterém doporučuje pro karlovarský region zvyšovat využívání vytříděných odpadů, podporovat oddělený sběr za účelem dalšího materiálového využití odpadů a podporovat vytvoření sítě sběru a separace odpadů. 
	Společnost a kraj uzavírají tuto dohodu za účelem osvěty a propagace zpětného odběru a s cílem zajistit dosažení cílů pro zpětný odběr a využití odpadu z obalů podle zákona o obalech.

II.
Předmět dohody
Předmětem dohody je vymezení spolupráce a stanovení konkrétních postupů a úkonů obou smluvních stran při řešení a plnění cílů projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Karlovarského kraje“ (dále „jen projekt“). 
	Hlavním cílem projektu je zvýšení účinnosti systému sběru třídění a využívání komunálních odpadů včetně obalové složky na území Karlovarského kraje 
	Nosné body projektu, konkrétní cíle, výstupy, časový harmonogram a specifikace jednotlivých plnění projektu dohody pro rok 2014 jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody. 
	Pro každý další kalendářní rok trvání této dohody bude konkrétní rozsah plnění projektu na daný kalendářní rok určen vždy dodatkem k této dohodě, přičemž dodatek musí být uzavřen nejpozději do 31. 3. kalendářního roku, kterého se určení rozsahu plnění projektu týká.
	Náklady na realizaci programu se rozdělí mezi společnost a kraj v rozsahu, uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy. 

III.
Rozsah spolupráce smluvních stran
1.	Realizaci projektu kontroluje a usměrňuje řídící tým, složený ze zástupců společnosti a kraje a to tak, aby zastoupení obou smluvních stran v řídícím týmu bylo rovnocenné. Smluvní strany zajistí zastoupení v řídícím týmu zaměstnancem s patřičnou kvalifikací a se znalostí odpovídající problematiky. Řídící tým má pravomoc zjišťovat plnění programu jen v souladu s touto dohodou a v jejím rámci; tento rámec nemůže překročit; řídící tým není rovněž oprávněn smlouvu měnit či zrušit. Řídící tým se schází dle potřeby, nejméně dvakrát za rok. Setkání řídícího týmu svolává ta strana, která potřebuje projednat závažný problém. Z jednání řídícího týmu se pořizuje zápis; jedno vyhotovení zápisu bude poskytnuto každé ze smluvních stran. Veškeré dílčí dohody dosažené v rámci řídícího týmu vyžadují souhlas všech jeho členů. Každou dílčí dohodu je třeba uzavřít v písemné formě s podpisy všech členů řídícího týmu na jedné listině. Uzavření dílčí dohody s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Na jednání v řídícím týmu se nepoužije ustanovení § 1729 občanského zákoníku.
2.	Spolupracující strany se budou vzájemně informovat a budou společně postupovat při řešení jednotlivých částí projektu a budou se vyjadřovat ke všem písemným materiálům vztahujícím se k programu, k nimž si stanovisko jednotlivé spolupracující společnosti vyžádají, a to ve lhůtě do 15 pracovních dnů od jejich doručení.
3.	Řídící tým zpracuje nejpozději do 31. 12. za každý kalendářní rok spolupráce výroční zprávu, v níž každá ze stran zhodnotí plnění jednotlivých projektů, které financuje, za příslušné období. 
4.	Smluvní strany se dohodly, že budou svoji činnost provádět bez nároku na odměnu a s vlastními prostředky pro účel programu vyčleněnými.
5.	Každá ze smluvních stran vyčlení ze svého rozpočtu finanční prostředky, případně technické nebo jiné prostředky, které bude využívat k dosažení cílů projektu. Každá ze stran bude s prostředky nakládat samostatně, avšak ve shodě s druhou smluvní stranou. Žádná ze smluvních stran není povinná vyčlenit na svoji činnost více finančních, technických a jiných prostředků, než je výslovně sjednáno touto dohodou. Pokud tato dohoda neobsahuje ujednání o přesné výši nebo rozsahu určitých prostředků, které mají spolupracující strany na spolupráci každá jednotlivě vynaložit, rozsah nebo výši těchto prostředků si každá ze spolupracujících stran určí sama. 
6.	Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně, hospodárně a v souladu s dobrými mravy, v souladu s cíli této dohody.

IV.
Platnost a účinnost dohody
Dohoda je uzavírána na dobu určitou do 31. 12. 2020.
	Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami; zaniká uplynutím sjednané doby, dohodou stran, nebo výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
	Kromě důvodů stanovených zákonem nebo touto dohodou, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této dohody v případě závažného porušení smluvních závazků druhou smluvní stranou. Mezi závažná porušení smluvních závazků patří nevynaložení finančních prostředků v souladu s touto dohodou, opakovaná neúčast alespoň jednoho zástupce smluvní strany na jednání řídícího týmu bez vážných důvodů, opakované neplnění povinnosti vyjádřit se včas k písemným materiálům, opakované neposkytnutí součinnosti, přičemž podmínkou pro uplatnění práva na odstoupení je nezjednání nápravy porušující smluvní stranou ani v přiměřené době poté, co byla k nápravě druhou stranou vyzvána. Obě strany jsou oprávněny odstoupit od dohody rovněž v případě, že nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které by mohly poškodit kteroukoliv ze stran této dohody. Odstoupením zaniká tato smlouva ke dni odstoupení (ex nunc).

V.
Závěrečná ustanovení

	Právní vztahy touto dohodou výslovně neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
	Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda 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 dohoda 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 dohody jinými slovy. Také taková odpověď se považuje za novou nabídku. Smluvní strany se současně dohodly na vyloučení možnosti uzavřít tuto dohodu či kteréhokoli jejího ujednání přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.
	Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odstavce 2 tohoto článku platí také pro jakoukoli změnu či doplnění této dohody. Písemná forma se vyžaduje i pro právní jednání směřující k ukončení této dohody.

Smluvní strany prohlašují, že obě smluvní strany měly rovnocennou příležitost obsah této dohody ovlivnit, žádná z nich se nepovažuje za slabší smluvní stranu, potvrzují, že se seznámily se všemi ustanoveními této dohody včetně jejích příloh, že všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že si strany před uzavřením dohody dostatečně poskytly potřebná vysvětlení. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují žádné ustanovení této dohody za pro ně zvláště nevýhodné, hrubě odporující obchodním zvyklostem nebo zásadě poctivého obchodního styku.
	Nedílnou součást této dohody tvoří: Příloha č.1.
	Fyzické osoby, které při uzavření této dohody zastupují jednotlivé smluvní strany, prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření takovéto dohody za příslušnou smluvní stranu. 
	Kraj tímto potvrzuje, že dohoda byla projednána Radou Karlovarského kraje dne _____________ a schválena usnesením č. _______________, a že byly k uzavření dohody splněny všechny podmínky podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
	Smluvní strany si dohodu přečetly, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho jejich zástupci připojují své podpisy.
	Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž kraj obdrží dvě vyhotovení a společnost obdrží dvě vyhotovení. 



V Karlových Varech dne ______________			V Praze dne _____________





..............................................                                                      ...............................................
Karlovarský kraj	EKO-KOM, a.s.
PaedDr. Josef Novotný	Ing. Zbyněk Kozel
hejtman kraje	generální ředitel


