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Věc

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
K Vašemu dopisu ze dne 28.6.2017 sdělujeme:
Naše obec spolupracuje při zajišťování zpětného odběru a využití odpadů z obalů ve smyslu
zákona č. 477/2001 Sb. s firmou EKO-KOM a.s. se sídlem 140 210Praha 4, Na Pankráci
1685/17. Jelikož naše spolupráce při zajišťování této činnosti s firmou EKO-KOM a.s. je
bezproblémová a naší obci vyhovuje, nemáme v sou časné době zájem o spolupráci s firmou
REMA AOS a.s.
Ve Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, kterou uzavřela obec Vidče
s AOS EKO-KOM a.s. není uvedeno, že navázání spolupráce s jinou AOS je pro obec
překážkou. Povinnost informovat smluvního partnera nastane pouze v případě, kdy bude

nutné uzavřít dodatek ke stávající smlouvě tak, aby nedošlo k duplicitě vykazování odpadu
(viz článek XVII. bod 4 smlouvy: V případě, že obec bude hodlat 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 a sdělit jí podrobnosti o tomto záměru, včetně

uvedení odpadů, jichž se tato činnost má týkat a osoby, o kterou se jedná. Smluvní strany se
v takovém případě zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým bude stanoven objem
služeb, jejichž poskytování má být nadále předmětem této smlouvy, ve vazbě na potřeby
Systému sdruženého plnění EKO-KOM. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ani omezeny
povinnosti smluvních stran podle ostatních ustanovení této smlouvy. Pakliže budou splněny
podmínky pro vznik informační povinnosti obce podle věty první, je společnost oprávněna
smlouvu vypovědět ke konci Období výpovědí podanou alespoň tři měsíce.)
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