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S d ě l e n í 

ve věci dotazů týkajících se vstupu další autorizované obalové společnosti na trh v České 
republice a možné budoucí spolupráce města Králíky s touto společností a dále žádosti o 
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Městský úřad Králíky, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Králíky“) obdržel dne 25.07.2017 
podání společnosti XXXXXXXXX, IČ XXXXXXX, Xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx 
xxxxxxxx (dále: „XXXXXXXXX“), obsahující následující dotazy: 

Dotaz: Zda by město Králíky uvítalo 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. 

Odpověď: Vzhledem k tomu, že dopady vstupu další autorizované obalové společnosti na trh v 
České republice můžeme jen odhadovat, lze jen těžko odpovědět na otázku, zda by město Králíky 
tento vstup uvítalo.   

Dotaz: Zda by město Králíky mělo zájem o spolupráci s XXXXXXXXX a za tím účelem bylo ochotno 
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 XXXXXXXXX 

Uzavírání smluv se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, kromě podmínek případné spolupráce 
záleží samozřejmě na rozhodnutí příslušných orgánů obce. Nelze tedy předvídat, zda k uzavření 
případných smluv dojde.  

Na výše uvedené se nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
protože v souladu s § 2 odst. 4 se jedná o dotazy na názory nebo budoucí rozhodnutí. 

 

Informace, které požadujete na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím, tedy dotazy: 

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 XXXXXXXXX při zajišťování sdruženého plnění povinností 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů; 
b. přistoupit k jednání o spolupráci s XXXXXXXXX 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; 
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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 XXXXXXXXX při zajišťování sdruženého plnění povinností 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů; 
b. jednání o spolupráci s XXXXXXXXX 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), 

Vám poskytujeme formou zaslání kopie smlouvy uzavřené mezi městem Králíky a společností 
EKO-KOM, a.s.  

 

Tímto výše uvedené informace považuje zdejší úřad za poskytnuté. 

 

 Pavel Brandejs  

referent odboru ŽP       

Příloha: 

Smlouva ev.č. 70/382  


