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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 7.7.2017 byla na město Strakonice doručena žádost společnosti REMA AOS, a.s. o poskytnutí
informace týkající se sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru.
Dotaz společnosti: Uvítalo by město vstup další autorizované obalové společnosti na trh v ČR, která by
přinesla alternativu výběru při poskytování a financování služby zpětného odběru odpadů z obalů a třídění
odpadů.
Odpověď města: Vytvoření konkurenčního prostředí v oblasti obalových odpadů může být pro trh jenom
prospěšné. Může znamenat zlepšení poskytovaných služeb a dalších nabídek, které mohou být pro město
zajímavé. Vzhledem k tomu, že na trhu je jen jedna monopolní autorizovaná společnost, město nemá jinou
možnost, než smlouvu s touto společností uzavřít, aby nepřišlo o odměny za sběr odpadů z obalů.
Dotaz společnosti: Mělo by město zájem o spolupráci se společností REMA AOS, a.s. a za tím účelem byla
ochotna uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo potvrzení o možné spolupráci a
zajištění veřejně dostupné sběrné sítě ve vaší obci, a to s účinností od nabytí právní moci rozhodnutí o
udělení o udělení autorizace pro REMA AOS, a.s.
Odpověď města: V současné době nemůžeme sdělit, zda by město mělo zájem o spolupráci s Vaší
společností. Do dnešního dne nemáme k dispozici mnoho informací a materiálů k prostudování ani nám
nejsou známy podmínky možné spolupráce. Po obdržení autorizace, je možné se spojit s vedením města a
jednat o případné spolupráci. Na základě předložených podmínek a podkladů by byl následně vypracován
materiál do Rady města Strakonice, která by rozhodla o dalším postupu.
Dále odpovídáme na dotazy, podléhající zákonu o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.:
Dotaz společnosti 1): Zda je Vaše obec na základě jakékoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně
nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společností EKOKom, a.s.
a) deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného
odběru a využití odpadů z obalů;
b) přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností
zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
c) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění
zřízení sběrných míst ve Vaší obci
Odpověď města:
k bodům a) a b) sdělujeme, že smluvně nic nebrání jednat městu se společností REMA AOS, a.s. o případné
spolupráci.
K bodu c) dle současné smlouvy s EKO-KOMEM, a.s. Článek XVII. Zákaz duplicitního vykazování odpadu
a Druhotné suroviny jsme povinni informovat společnost EKO-KOM, a.s. o případné spolupráci s jinou
obalovou autorizovanou společností. Přímá citace bodu 4) ,,V případě, že obec bude hodlat zajišťovat
zpětný odběr odpadu z obalů nebo jejich využití i pro třetí osobu v souvislosti s plněním povinností podle
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zákona o obalech, anebo bude hodlat umožnit třetí osobě zpětný odběr odpadu z obalů nebo jejich využití
vykazovat pro účely plnění povinností podle zákona o obalech, je o tom povinna předem písemně
informovat společnost a sdělit jí podrobnosti o tomto záměru, včetně uvedení odpadů, jichž se tato činnost
má týkat a osoby, o kterou se jedná..,,
Dotaz společnosti 2): Zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na
straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující
a) deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného
odběru a využití odpadů z obalů;
b) jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a
využití odpadů z obalů;
c) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění
zřízení sběrných míst ve Vaší obci;
a pokud ano, co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá.
Odpověď města: k bodům a) a b) sdělujeme, že smluvně nic nebrání jednat městu se společností REMA
AOS, a.s. o případné spolupráci.
K bodu c) v současné smlouvě s EKO-KOMEM, a.s. je dlouhá výpovědní doba dle čl. XVI. bod 2.
,,Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu kdykoliv písemně i bez uvedení důvodu zrušit ke
konci Období (čtvrtletí) výpovědí podanou alespoň šest měsíců předem,,. Ve smlouvě není stanoveno, že
nemůžeme uzavřít smlouvu s jinou autorizovanou osobou, ale museli bychom s EKO-KOMEM, a.s. uzavřít
dodatek k této smlouvě.
Dále má město závazek ke společnosti EKO-KOM, a.s., jedná se výpůjčku 100 kusů kontejnerů na tříděný
odpad. V případě výpovědi smlouvy by město muselo kontejnery vrátit a zakoupit nádoby z vlastního
rozpočtu.

Otisk úředního razítka
........................................................
Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru životního prostředí
v.r.
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