
ŽÁDOST 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Žádost o informace k smluvním podmínkám při zajišťování zpětného 

odběru obalů ze dne 4. 7. 2017 
 
Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
Smluvních ujednáních a závazcích týkajících se zajištění zpětného odběru obalů 
 
Způsob poskytnutí informace: do datové schránky 
 
Dne: 12. 7. 2017 
 
Odpověď na žádost: 
Dne 4. 7. 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace a k věci 
sdělujeme: 
 
K bodu 1. zda by naše obec uvítala vstup další autorizované obalové společnosti 
na trh v České republice, která by přinesla alternativu výběru při poskytování a 
financování služby zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů si 
dovolujeme uvést, že vstup dalšího subjektu do odvětví samozřejmě vítáme. 
Nový subjekt může zvýšit výtěžnost a upravit tržní mechanizmy v této oblasti. 
 
K bodu 2. zda by naše obec měla zájem o spolupráci s 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 
autorizace pro REMA AOS, a.s. uvádíme:  
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiného typu smlouvy podléhá schválení 
v příslušných orgánech obce dle zákona o obcích a je možné jej předložit a 
projednat pouze když jsou známé podmínky smluvního vztahu. Můžeme pouze 
deklarovat případný zájem, pokud Vaše podmínky a nabídka budou pro naši 
obec přínosné. 
 
K dotazům dále uvádíme: 
K bodu 1. (strana druhá) je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního 
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; 
 
Dle smluvního ujednání s EKO-KOM, a.s. je obec v případě, že bude hodlat 
zajišťovat zpětný odběr odpadu z obalů nebo jejich využití pro třetí osobu 
v souvislosti s plněním povinností podle zákona o obalech, anebo bude hodlat 
umožnit třetí osobě zpětný odběr odpadu z obalů nebo jejich využití pro účely 
plnění povinností podle zákona o obalech povinna předem písemně informovat 
společnost a sdělit ji podrobnosti o tomto záměru, včetně uvedení odpadů, 
jejichž se tato činnost má týkat a osoby, o kterou se jedná. 
 
K bodu 2. (strana druhá) 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 budou či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení 
o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci; 
 
Při splnění výše uvedeného – bod 1 a všech zákonem o obcích stanovených 
podmínek není na straně obce překážka uzavřít smlouvu, pokud by byla pro 
město přínosná a výhodná. 
 
 
Bc. Viera Mazalová DiS. 
vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství 
Městský úřad Moravská Třebová 
 
 
Datum zveřejnění informace: 12.7.2017 


