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Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
- sdělení
Dne 10.7.2017 obdržel Městys Suchdol nad Odrou žádost společnosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Žadatel požaduje poskytnutí informace vyplývající ze smluvního ujednání mezi Městysem Suchdol nad
Odrou a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., či jiným subjektem.
V souladu s ustanovením § 4a a §14 zákona č. 106/1999 sdělujeme k bodu:
1.

Až doposud byla v České republice udělena autorizace jediné autorizované obalové společnosti
(„AOS“), a to EKO-KOM, a.s. Vzhledem k tomu tato AOS na základě smluv s obcemi podporuje sběr
a využití veškerého tříděného odpadu (jeho obalové složky), který v obcích vzniká. Tomu odpovídají i
uzavřené smlouvy mezi AOS a obcemi (městy).
Pokud v budoucnu autorizaci získá další AOS, např. nynější žadatel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
tento žadatel rovněž bude chtít spolupracovat s obcemi a městy a tyto se rozhodnou pro tuto spolupráci,
bude logicky nezbytné přizpůsobit tomu i obsah stávajících smluv uzavřených mezi obcemi (městy) a
EKO-KOM, a.s. Forma i obsah této změny by se ale logicky musely odvíjet od konkrétní podoby
spolupráce, kterou obcím navrhne nová AOS.

2.

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 spolupráci výslovně připouští, s tím, že v návaznosti na konkrétní podobu
této spolupráce bude mezi obcí a EKO-KOM, a.s. uzavřen dodatek, jehož uzavření 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 naší společností).
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Vzájemné závazky obce a EKO-KOM, a.s. se řídí uzavřenou smlouvou o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů, viz příloha

„otisk razítka“

Ing. Richard Ehler
Starosta městyse

Přílohy:
- Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS20140002705

