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REMA AOS, a.s. 
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140 00 Praha 4 - Krč 

 

sp. značka: BE-05543/2017/02/VaŽP/Bl 
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Oprávněná úřední osoba : ing. L. Blažková    
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Věc: Žádost o poskytnutí informace 

 

Odpovídám na Vaše dotazy uvedené v žádosti o poskytnutí informace ze dne 28. 6. 2017.  

 

Zda by město Bechyně uvítalo vstup další autorizované společnosti na trh v České republice – 

konkurence je většinou vítaná a prospěšná. 

Zda by město Bechyně mělo zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. a za tím účelem bylo 

ochotno uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí – o uzavření jakékoli smlouvy rozhoduje Rada 

města Bechyně, nelze předem určit výsledek jejího usnesení. Vše by se odvíjelo od porovnání 

Vaší nabídky se stávající smlouvou města s autorizovanou společností EKO KOM, a. s. Pro 

město Bechyně je závazná stávající smlouva se společností EKO KOM a.s.. V případě úvahy 

o změnu autorizované obalové společnosti by jedním s rozhodujících hledisek byla i konečná 

odměna za vytříděné množství komodit z komunálního odpadu. Bohužel odměnu za vytříděné 

složky komodit si může autorizovaná obalová společnost určovat jednostranně, jak v uzavřené 

stávající smlouvě, tak i v návrhu smlouvy uveřejněné na Vašich stránkách. Pokud platí 

odměny, uveřejněné na Vašich webových stránkách za vytříděné složky odpadu a to papír 

1 300 Kč/t, plast 4110 Kč/t, sklo 1340 Kč/t, nápojový karton 4400 Kč/t, kov 220 Kč/t, 

odměna pro město např. za 1. čtvrtletí 2017 je od EKO KOMU pro město Bechyni 

výhodnější. Uznávám, že počítat odměnu od společnosti EKO KOM je náročnější, ale jednou 

za čtvrtletí to není až tak velký problém si výši odměny zkontrolovat. 

 

Město Bechyně má s autorizovanou obalovou společností EKO KOM, a.s. uzavřenou 

standartní smlouvu jako většina obcí v ČR. Dle této smlouvy je město povinno písemně 

informovat EKO KOM a.s. zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s.  

Ve stávající smlouvě se mimo jiné uvádí, že 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  
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uvedení odpadů, jichž se tato činnost má týkat a osoby, o kterou se jedná. Smluvní strany se v 

takovém případě zavazuji 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. 

 

Jinou smlouvu město s autorizovanou obalovou společností EKO KOM, a.s., uzavřenou 

nemá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Švejda 

vedoucí odbor výstavby a ŽP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


