
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor vnějších vztahů, poskytl dne 12.7.2017 žadateli 
tyto informace: 
 
 
Požadovaná informace: 
Zda je město na základě jakéhokoliv smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené 
smluvní vztahy a závazky povinno informovat stávající autorizovanou obalovou společnost 
EKO-KOM, a.s. či jiný subjekt a který, pokud by hodlalo deklarovat zájem o spolupráci 
s žadatelem při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů 
z obalů, přistoupit k jednání o spolupráci s žadatelem při zajišťování sdruženého plnění 
povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů či uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí 
či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve 
městě 

Poskytnutá informace:  
Město Slavkov u Brna má uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného sběru a využití odpadů 
z obalů se společností EKO-KOM, a.s. IČ: 25134701, na základě které se město zavazuje 
v rámci provozování odpadového systému města zajišťovat zpětný odběr odpadu z obalů a 
zajišťovat recyklaci odpadu z obalů nebo jeho další využití v souladu se zákonem o obalech 
a zákonem o odpadech, a vést o tomto evidenci. Společnost se městu za výše uvedené 
zavazuje zaplatit odměnu. Výše odměny se poskytuje na základě výkazu předaného 
společnosti městem. Pokud by mělo město deklarovat zájem o spolupráci, přistoupit 
k jednání o spolupráci či uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy s žadatelem 
nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění sběrných míst ve městě, je logickým důsledkem 
výše uvedeného, že město, pokud by se toto týkalo totožného předmětu plnění, bude druhou 
smluvní stranu o tomto informovat.    
Konkrétně ze smluvního závazku města se společností EKO-KOM, a.s. vyplývá, že 
v případě, že město 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 město povinno předem písemně 
informovat společnost a sdělit jí podrobnosti o tomto záměru, včetně uvedení odpadů, jichž 
se tato činnosti má dotýkat a osoby, o kterou se jedná. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují uzavřít dodatek, kterým bude stanoven objem služeb, jejichž poskytování má být 
nadále předmětem stávající smlouvy se společností EKO-KOM, a.s.  

Požadovaná informace: 
Zda existuje jakékoliv smluvní ujednání či jiný závazek města nebo jakákoliv okolnost na 
straně města, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující 
deklarování zájmu o spolupráci s žadatelem při zajišťování sdruženého plnění povinností 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů, jednání o spolupráci s žadatelem při zajišťování 
sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů či uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení 
sběrných míst ve městě 

Poskytnutá informace:  
Tak jako při odpovědi na předchozí otázku, logickým důsledkem výše uvedeného je, že 
město, pokud by se toto týkalo totožného předmětu plnění, by muselo své smluvní závazky 
nastavit tak, aby byly ve vzájemném souladu, a to zejména co se týká problematiky 



duplicitního vykazování odpadu a poskytovaných odměn za nakládání a využívání zpětného 
odběru odpadů. Tuto okolnost dovozujeme též z toho, že město má zájem nastavit své 
závazky ze zpětného odběru a využívání odpadů z obalů bezrozporně a přehledně.  
 

 


