Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. 3/2017 dle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Žádost o poskytnutí informací byla podána dne 10.7.2017.

Obsah žádosti: Poskytnutí informaci týkajících se problematiky odpadů
Dotaz:
Z uvedeného důvodu bychom se Vás chtěli zdvořile dotázat, zda by vaše obec
1. 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;
a pokud ano, zda by
2. 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.
Odpověď:
Až doposud byla v České republice udělena autorizace jediné autorizované obalové společnosti
společnosti („AOS“), a to EKO-KOM, a.s. Vzhledem k tomu tato AOS na základě smlouvy
s obcí Vikýřovice podporuje sběr a využití veškerého tříděného odpadu (jeho obalové složky),
který v obci vzniká. Tomu odpovídá i uzavřená smlouva mezi AOS a obcí Vikýřovice.
Pokud v budoucnu autorizaci získá další AOS a bude chtít spolupracovat s naší obcí a tato se
rozhodne pro spolupráci, bude logicky nezbytné přizpůsobit tomu i obsah stávající smlouvy
uzavřené mezi obcí a firmou EKO-KOM, a.s. Forma i obsah této změny by se logicky musely
odvíjet od konkrétní podoby spolupráce, kterou obcím navrhne nová AOS.

Dotaz:
1. Zda 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;
Odpověď:
Obec Vikýřovice není povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKOKOM, a.s.

Dotaz:
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:
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, uzavřená mezi obcí Vikýřovice
a AOS EKO-KOM, a.s., nepředstavuje překážku pro navázání spolupráce mezi obcí a jinou
AOS.
Vzájemné závazky obce a společnosti EKO-KOM, a.s. se řídí uzavřenou smlouvou o zajištění
zpětného odběru a využití odpadu z obalů, jejíž obsah není důvěrný.
Spolupráce mezi obcí Vikýřovice a jinou AOS se bude odvíjet od faktu, jakou smlouvu nebo
smlouvu o smlouvě budoucí by měla obec s novým žadatelem o autorizaci uzavírat nebo jaké
potvrzení by tomuto žadateli měla vydávat. Orgány obce by se rozhodovaly podle výhodnosti
nabídky od jednotlivých AOS.

Odpovědi na žádané informace byly odeslány dne 24.7.2017.

