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Informace dle z.č. 106/1999 Sb. - odpověď      

 

1. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, uzavřená mezi obcí a AOS 

EKO-KOM, a.s., nepředstavuje překážku pro navázání spolupráce mezi obcí a jinou AOS. 

Naopak, obsah smlouvy uzavřené s obcemi takovou možnost připouští, s tím, že v návaznosti 

na konkrétní podobu této spolupráce bude mezi obcí a EKO-KOM, a.s. uzavřen dodatek 

(viz výše), jehož EKO-KOM, a.s. nesmí obci 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 bude skutečně chtít 

zajišťovat zpětný odběr odpadu z obalů nebo jejich využití i pro další AOS či jiné osoby, je na 

ní, aby oslovila EKO-KOM, 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 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 společností EKO-KOM, a.s.).  Vzájemné 

závazky obce a EKO-KOM, a.s. se řídí uzavřenou smlouvou o zajištění zpětného odběru 

a využití odpadu z obalů. 

 

2.  Stanovisko obce k budoucí spolupráci závisí plně na orgánech obce a na tom, jak tyto 

orgány vyhodnotí konkrétní nabídku společnosti REMA AOS a.s. (či jiného žadatele 

o autorizaci). Spolupráce mezi obcí a jinou AOS podléhá po zformulování její konkrétní 

podoby standardnímu projednání a schválení v orgánech obce, do něhož nepřísluší třetím 

osobám zasahovat. 

 

     S pozdravem 

 

 

 

                                                                                    Bc. Zdeněk Drašnar 
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