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Vážení,
k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme následující:
Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů máme uzavřenou s autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM., a.s
Vzhledem k tomu, že ve Vašich konkrétních dotazech používáte jinou terminologii a jiná slovní
spojení než obsahuje smlouva, nejsme schopní bez odborného právního posouzení v takto krátkém
časovém úseku přesně odpovědět na Vaše dotazy. Navíc potřebný právní rozbor, resp. právní názor
již není informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Proto jsme přesvědčeni, že Vašemu požadavku plně vyhovíme tím, že Vám
poskytneme v plném znění příslušná ustanovení smlouvy, která mají vztah k podstatě Vaší žádosti:
čl. XVI. odst. 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
odst. 2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu kdykoliv písemně i bez
uvedení důvodu zrušit ke konci Období výpovědí podanou alespoň šest měsíců
předem (§ 1999 odst. 1 občanského zákoníku).
čl. XVII. odst. 4. 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 předem.
čl. XVIII. odst. 3. V případě, že se obec dostane do prodlení s řádným či úplným poskytnutím
údajů, podkladů či součinnosti auditorovi, společnosti nebo příslušnému orgánu
podle čl. VI odst. 10, anebo v případě prodlení se splněním informační povinnosti
obce podle čl. XVII odst. 4, je obec povinna uhradit společnosti smluvní pokutu
ve výši 15.000,- Kč za každý takový případ (tj. např. za každou zmařenou
návštěvu auditora, nikoliv např. za nepředání každého jednotlivého dokumentu).

S pozdravem,
Ing. Lubor Jenček
starosta města

