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Sdělení a poskytnutí informace  
 
Vážení,  
 

dne 07.07.2017 obdrželo město Příbram Vaší žádost o poskytnutí informace. 

V žádosti se dotazujete, zda by město Příbram uvítalo vstup další autorizované obalové společnosti na trh 
v České republice a pokud ano, zda by mělo zájem o spolupráci se společností REMA AOS, a. s. v oblasti 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.   

K této části uvádíme, nejsme proti, aby vznikla k výše uvedenému plnění další autorizovaná obalová 
společnost. Vzhledem k tomu, že zatím v této oblasti na trhu nepůsobíte, nejsme schopni posoudit, zda by 
Vaše nabídka byla pro město Příbram výhodná či nevýhodná. Po udělení autorizace by případnou konkrétní 
nabídku jistě město zvažovalo. Nastavený systém se společností EKO-KOM, a. s. (dále jen „společnost 
EKO-KOM“) městu vyhovuje.  
 

Dále jste požádali zaslat do konce července 2017 informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, a to:  

„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.“ 

 
V současnosti platná smlouva se společností EKO-KOM nepředstavuje překážku pro navázání spolupráce 
mezi městem Příbram a jinou AOS. V případě, že by město hodlalo zajišťovat zpětný odběr odpadu z obalů 
nebo jejich využití i 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 vykazovat pro účely plnění 
povinností podle zákona o obalech, je o tom povinna předem písemně informovat společnost EKO-KOM a 
sdělit jí podrobnosti o tomto záměru, včetně uvedení odpadů, jejichž se tato činnost má týkat a osoby, o 
kterou se jedná, a to na základě uzavřené smlouvy.  
 

„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;  
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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; 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).“ 

 
K tomuto uvádíme: z uzavřené Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů pod 
č. OS201420000497 ze dne 16.05.2014 plyne, že město je povinno informovat společnost EKO-KOM, jak 
výše uvádíme. V návaznosti na konkrétní podobu s jinou AOS by byl mezi městem a společností EKO-KOM 
uzavřen dodatek s novým vymezením poskytovaných služeb. V případě nesplnění písemné informační 
povinnosti je společnost EKO-KOM oprávněna smlouvu vypovědět ke konci Období, tj. odstoupení od 
smlouvy. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Marcel Strnad 
referent odboru životního prostředí 


