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Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

níže vám zasíláme odpovědi na otázky, které nám pokládáte v  Žádosti o poskytnutí informace ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 28.6.2017.
Odpovědi z druhé části žádosti, které se opírají o uvedenou zákonnou normu vychází z písemnosti, kterou
jsme obdrželi od společnosti EKO-KOM, a.s. dne 11.7.2017.

K otázce č. 1. z vašeho dopisu ze dne 28.6.2017 uvádíme, že je podle nás přirozené a žádoucí, aby na trhu
působila další společnost, vznikla tak další alternativa a na trhu se utvářelo přirozené konkurenční prostředí.
Téma řešení likvidace odpadů je nejčastějším a nejproblematičtějším při společných diskuzích v okruhu obcí,
ve kterém se pohybujeme a každý krok, který nám pomůže náklady na odpady snižovat a zvyšovat podíl
tříděné složky, mnoho z nich ocení. K otázce č. 2. lze nyní ale uvést jen, že vše by záleželo na konkrétně
nabízených podmínkách pro naši obec.

K otázkám 1. a 2. ze strany 2/2 plně citujeme z dopisu společnosti EKO-KOM, a.s. ze dne 11.7. 2017:

„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. Naopak, obsah smlouvy
uzavřené s obcemi takovou spolupráci výslovně připouští, s tím, že v  návaznosti na konkrétní podobu této
spolupráce bude mezi obcí a EKO-KOM, a.s. uzavřen dodatek (viz výše),  jehož uzavření EKO-KOM, a.s.
nesmí obci (městu) odpírat, nicméně jeho obsah nelze bez znalosti konkrétního návrhu smlouvy s jinou AOS
(či jiným subjektem, který chce s obcí spolupracovat na třídění obalového odpadu) předjímat. 

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

Telefon:485172181 Web: www.rynoltice.cz E-mail:rynoltice@oil.cz DS: pzfawug
Bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú.:151978559/0300 IČO: 00263168

    

REMA AOS, a.s.

Antala Staška č.p. 510/38
14000 Praha 4



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
naší společností. Prosté poskytnutí celé nekomentované  smlouvy  pokládáme za vhodné zejména v  situaci,
kdy ještě  není zřejmé, jakou smlouvu nebo smlouvu o smlouvě  budoucí by měla obec (město)  s  novým
žadatelem o autorizaci uzavírat nebo jaké potvrzení by tomuto žadateli měla vydávat.“

K poskytnutí našeho vyjádření pro druhou část žádosti můžeme sdělit, že z dostupných informací nám kromě

výše uvedených podmínek nejsou známy překážky bránící v jednání s jinou AOS. Vše se ale musí odvíjet od
konkrétně nabízených podmínek a stanoviska Rady nebo Zastupitelstva obce Rynoltice.

Za poskytnutí informace nebudeme požadovat žádnou finanční kompenzaci.

S pozdravem

                          
        

              Ing. Jan Vacek
                                                                                                 starosta obce Rynoltice
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