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Vyřízení žádosti č.j. OBAL 390/2017 ze dne 4.7.2017 a poskytnutí informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Specifikace požadavku:
Chtěli bychom Vás 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:
První dva dotazy uvedené v žádosti, nejsou v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. Jedná se spíše o jakousi nabídku, ke které
sdělujeme, že nabídku je možné předložit zastupitelstvu obce. Není předem známé, zda
se bude chtit k tomu zastupitelstvo vyjádřit.
Další požadavky v žádosti :
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;
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 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).
Za laskavé poskytnutí informací v písemné formě Vám předem děkujeme a žádáme Vás
o jejich zaslání do konce července 2017. Tento termín je pro nás důležitý vzhledem
k výše uvedenému správnímu řízení vedenému na Ministerstvu životního prostředí.
Odpověď:
Pokud jde o další dva dotazy v žádosti, tyto již jsou v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím , v žádosti provádíte prověření, zda nějaká stávající
smlouva obci nezakazuje vstoupit do jednání s vámi. 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.. Rozhodnutí o
možném uzavření dodatku ke smlouvě nebo uzavření smlouvy s novým smluvním
partnerem má v pravomoci zastupitelstvo obce a jeho rozhodnutí není možné
předjímat.
Vámi uvedený termín poskytnutí informací do konce července 2017, který je uveden v
závěru žádosti je v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění. Lhůta na vyřízení žádosti je 15 dnů, ode dne doručení
žádosti.
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