OBECNÍ ÚŘAD SLANÍK
Slaník 55, 386 01 Strakonice, tel.: 383 326876, e-mail: ou@obec-slanik.cz
REMA AOS, a.s.
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4

Ve Slaníku dne 16. července 2017
Vyřizuje: Martina Spišská
Č.j.: Př/191/2017
Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážení,
dne 5. července 2017 Obecní úřad Slaník obdržel Vaši žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Předmětem žádosti bylo poskytnutí těchto
informací:
1. Zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvní ujednání či ve vazbě na současně
nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou
obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala
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;

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 (včetně poskytnutí jeho
doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu na konkrétní
právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).

Odpověď:
1. Až doposud byla v České republice udělena autorizace jediné autorizované obalové
společnosti („AOS“), a to EKO-KOM, a.s. Vzhledem k tomu tato AOS na základě
smluv s obcemi podporuje sběr a využití veškerého tříděného odpadu (jeho obalové
složky), který v obcích vzniká. Tomu odpovídají i uzavřené smlouvy mezi AOS a
obcemi (městy).
Pokud v budoucnu autorizaci získá další AOS, např. nynější žadatel REMA AOS a.s., se
sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 046 75 151, tento žadatel rovněž
bude chtít spolupracovat s obcemi a městy a tyto se rozhodnou pro tuto spolupráci, bude
logicky nezbytné přizpůsobit tomu i obsah stávajících smluv uzavřených mezi obcemi (městy)
a EKO-KOM, a.s. Forma i obsah této změny by se ale logicky musely odvíjet od konkrétní
podoby spolupráce, kterou obcím navrhne nová AOS.
2) Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, uzavřená mezi obcí
(městem) a AOS EKO-KOM, a.s., nepředstavuje překážku pro navázání spolupráce
mezi obcí a jinou AOS.
Jestliže tedy obec (město) bude skutečně chtít zajišťovat zpětný odběr odpadu z obalů nebo
jejich využití i pro další AOS či jiné osoby, je na ní, aby oslovila EKOKOM, a.s. a
informovala ji o podrobnostech takové spolupráce, aby mohlo dojít k uzpůsobení dosavadního
modelu vzájemné spolupráce. Pochopitelně přitom není nezbytné informovat EKO-KOM, a.s.
v situaci, kdy obec (město) zatím možnou spolupráci s jinou AOS pouze zvažuje, získává o
něm informace, nezávazně o něm jedná s třetí osobou, apod. Nutnost vzájemné komunikace v
této věci nastane až v případě, kdy bude nutné uzavřít dodatek ke stávající smlouvě, tak, aby
nedošlo k duplicitě vykazování odpadu (viz článek XVIII smlouvy, kterou se dnes řídí vztahy
mezi obcí a naší společností).
Vzájemné závazky obce (města) a EKO-KOM, a.s. se řídí uzavřenou smlouvou o zajištění
zpětného odběru a využití odpadu z obalů, na kterou doporučujeme odkázat; její obsah není
důvěrný a společnost EKO-KOM, a.s. pochopitelně nemá výhrady vůči jejímu poskytnutí
třetím osobám. Naopak jejím poskytnutím komukoli, kdo má zájem spolupracovat s obcí
(městem) na zajištění třídění obalů, dostojí obec (město) plně své povinnosti poskytnout v
plném rozsahu informace o podmínkách smluvního vztahu mezi obcí (městem) a společností
EKO-KOM
V příloze zasíláme kopii smlouvy s EKO-KOM včetně Dodatku č. 1.

Martina Spišská, starostka
Otisk razítka

