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Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
K vaší žádosti, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podáváme
následující informace na vámi zaslané dotazy
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;
V případě vzniku tržního prostředí se nebráníme spolupráci s další společností, pokud tato spolupráce bude
přínosem pro naše město.
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.
Informace o bližších podmínkách a formě spolupráce s REMA AOS, a.s. jsou dostupné na webových
stránkách http://www.remaaos.cz, prostřednictvím kterých také můžete vstoupit do informačního systému
REMA AOS, a.s. a ověřit si administrativní a cenové podmínky případné budoucí spolupráce mezi obcí a
REMA AOS, a.s.. V případě jakýchkoliv nejasností, nebo podrobnějšího zájmu Vám rádi poskytneme další
informace
a
jsme
připraveni se
s
Vámi
za
účelem
představení
našeho
projektu
i osobně setkat.
Ke smlouvě bez konkretizace podmínek nelze dát souhlas, bylo by to protiprávní a pravděpodobně v rozporu
s principem řádného hospodáře. Uzavření nové smlouvy by musely projednat orgány obce (rada a
zastupitelstvo). Domníváme se, že vyjádření jakéhokoliv stanoviska před projednáním, by mohlo být
považováno za předjímání.
V této souvislosti nám dovolte, abychom Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádali o poskytnutí informace
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 EKOKOM, 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;
ANO, současná uzavřená smlouva by musela být přizpůsobena nebo vypovězena, na základě rozhodnutí
orgánů obce.
b. přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného
odběru a využití odpadů z obalů;
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Možnost spolupráce obce s více autorizovanými společnostmi není vyloučena. Vždy bude záležet na tom,
jak bude vyhodnocena konkrétní nabídka spolupráce. Jak již bylo zmíněno výše, konečné stanovisko bude
vždy závislé na rozhodnutí orgánů obce (rada a zastupitelstvo).
c. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění
zřízení sběrných míst ve Vaší obci;
Vyjádření k tomuto bodu je totožné, jako vyjádření uvedené pod bodem 2 výše.
Na základě vzorové smlouvy o využívání sběrné sítě nádob pro zajišťování zpětného odběru obalů
a odpadu z obalů, má společnost REMA AOS, a. s. zájem o zařazení sběrných nádob vlastněných městem,
do své sběrné sítě. Město Český Brod nevlastní žádné nádoby (barevné kontejnery na třídění). Celá síť je
zapůjčena společností EKO-KOM, a.s..
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).
K celému bodu 2: Domníváme se, že vyžadování po městu provedení či zadání zpracování právního
rozboru smlouvy uzavřené se společností EKO-KOM, a.s., není relevantní, neboť ten si může společnost
REMA AOS, a.s. provést sama na základě poskytnuté smlouvy (připojené v příloze tohoto dokumentu).
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