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Město Náchod 

starosta 
  
 
Vaše Čj.:        
Ze dne:  28.06.2017 
 
Sp.zn.:  KS2009/2017/KT 
Čj.(Če.): MUNAC 44326/2017/KT 
Vyřizuje:  Ing. Eva Bauerová, Ing. Ondřej Poul  
Tel./mobil: 491 405 419, 491 405 463 
E-mail:   e.bauerova@mestonachod.cz 
  o.poul@mestonachod.cz 
 
Datum:  14.07.2017 
 
 
Sdělení, poskytnutí informace 
 
Vážení, 
 
dne 04.07.2017 bylo městu Náchod doručeno Vaše podání datované dnem 28.06.2017, nadepsané jako 
Žádost o poskytnutí informace. 

V první části tohoto podání jste se po úvodním představení Vaší společnosti a jejích cílů dotázali, zda by 
naše město uvítalo vstup další autorizované společnosti v oblasti zpětného odběru odpadů z obalů na trh 
v České republice (myšleno vstup Vaší společnosti) a pokud ano, zda by město Náchod mělo zájem o 
spolupráci s Vaší společností v této oblasti. 

K tomu uvádíme následující: podle našeho názoru obecně je konkurenční prostředí v jakékoliv oblasti jistě 
žádoucí. Jak uvádíte, Vaše společnost dosud v dané oblasti na trhu nepůsobí (nebyla jí dosud udělena 
příslušná autorizace). Město Náchod tak momentálně není schopno posoudit, zda by spolupráce s Vámi 
byla, či nebyla pro město přínosná. Vzhledem ke svým zákonným povinnostem v oblasti nakládání 
s odpady není ani kompetentní závazně ubezpečit jakýkoliv subjekt teprve se chystající vstoupit do dané 
oblasti o budoucím vzájemném smluvním vztahu. V současnosti provozovaný systém zpětného odběru a 
využití odpadů z obalů zajišťovaný ve spolupráci s autorizovanou společností městu Náchod vyhovuje. 
Nicméně do budoucna se nebráníme nabídce jakéhokoliv alternativního a již konkrétního řešení. 
 
V druhé části Vašeho podání, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, jste požádali o poskytnutí informace, cit.: 

1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoliv 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. 

 
K tomuto bodu Vaší žádosti sdělujeme, že platná smlouva města Náchoda se společností  EKO-KOM, a.s. 
obsahuje povinnost města informovat tuto společnost 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. V tom případě je město povinno 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. Tato 
povinnost je začleněna do článku smlouvy, který pojednává o zamezení eventuelního duplicitního 
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vykazování odpadu, a tedy zamezení event. porušování právních předpisů a účelu zákona o obalech, resp. 
směrnice 94/62/ES, o obalech a obalových odpadech. 
 
Dále požadujete informaci, cit.: 

2. zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoliv 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 budoucí 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 bodu sdělujeme, že z výše uvedené platné smlouvy se společností EKO-KOM, a.s. vyplývá, že 
poté, co by město informovalo společnost o záměru popsaném výše k bodu 1. Vaší žádosti, byl by uzavřen 
dodatek ke smlouvě s novým vymezením poskytovaných služeb, případně je společnost oprávněna 
smlouvu s městem vypovědět se sjednanou výpovědní lhůtou. Pokud by město tuto informační povinnost 
nesplnilo, je společnost oprávněna od smlouvy odstoupit. Smluvní vztah se společností EKO-KOM, a.s. by 
tak ve dvou posledně uvedených případech zanikl. 
 
 
Zasíláme Vám tyto informace a jsme s pozdravem. 
 
 
 
 
Jan Birke 
starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 2/0/0 
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