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Signer:

CN=Renáta Nakládalová
C=CZ
O=OBEC ZDOUNKY [IČ 00287938]
2.5.4.97=NTRCZ-00287938

Obec Zdounky
Zdounky čp. 27, Zdounky, 76802
Č.j.: 1008/2017
IČ: 00287938
DIČ: CZ00287938
Vyřizuje: místostarostka
Banka: ČSOB a.s. Kroměříž
Číslo účtu: 153741846/0300
Telefon: 573365108
Email: zdounky@knet.cz
Ve Zdounkách 14.7.2017

Public key:

RSA/2048 bits

REMA AOS, a.s.
Antala Staška 510
140 00 Praha 4

Věc: Sdělení k žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
V souvislosti s Vaším dopisem Vám sdělujeme následující:
Obec Zdounky by samozřejmě, v rámci vytváření konkurenčního prostředí uvítala vstup další
autorizované obalové společnosti na trh v České republice.
O spolupráci s REMA AOS, a.s. obec Zdounky v současné době nemá zájem a není ochotna
uzavírat jakýkoli typ smlouvy či potvrzení o možné spolupráci.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů Vám sdělujeme následující:
Pokud by obec Zdounky hodlala deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS,a.s., přistoupila
k jednání o spolupráci či by hodlala uzavřít jakýkoli typ smlouvy s REMA AOS,a.s., musela
by s firmou EKO – KOM, s níž má uzavřený smluvní vztah uzavřít dodatek smlouvy, nicméně
jeho obsah nelze bez znalosti konkrétního návrhu smlouvy s jinou AOS (či jiným subjektem,
který chce s obcí spolupracovat s obcí na třídění obalového odpadu) předjímat.
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, uzavřená mezi obcí Zdounky a
AOS EKO – KOM, a.s., nepředstavuje překážku pro navázání spolupráce mezi obcí Zdounky
a jinou AOS. V rámci dobrých vztahů mezi obchodními partnery je ovšem zapotřebí v takovém
případě informovat EKO – KOM, a.s. o podrobnostech takové spolupráce, aby mohlo dojít
k uzpůsobení dosavadního modelu vzájemné spolupráce, tak aby nedošlo k duplicitě
vykazování odpadu (viz článek XVIII smlouvy, kterou se řídí vztahy mezi obcí a stávající
AOS).
Vzájemné závazky obce Zdounky a AOS EKO – KOM, a.s. se řídí uzavřenou smlouvou o
zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Její obsah není důvěrný a není výhrad vůči
jejímu poskytnutí třetím osobám. Obec Zdounky tím plní své povinnosti poskytnout v plném

rozsahu informace o podmínkách smluvního vztahu mezi obcí a stávající AOS.

Ing. Jana Raczová v.r.
místostarostka obce Zdounky

Příloha:

Kopie Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
č. OS201420002661 mezi obcí Zdounky a EKO – KOM,a.s.

