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Vážený pane předsedo,  

dovoluji si tímto reagovat na Váš dopis ze dne 8. února 2021, v němž se uvádí, že jste nuceni navýšit cenu za 

odstranění/využití 1 tuny separovaného odpadu (plastu) o 2000 Kč bez DPH, a to s odvoláním na Článek II, 

odstavec 2.2 Přílohy č. 1 – Obchodní a platební podmínky.  

Uvádíte, že pro likvidaci plastů aktuálně chybí kapacity a zásadním způsobem byly navýšeny ceny za jejich odběr. 

Přikládáte dopis České asociace odpadového hospodářství ze 4. února 2021 s žádostí Ministerstvu životního 

prostředí o stanovisko k dostupným kapacitám pro uplatnění odpadů a k možnosti omezení dovozu odpadu ze 

zahraničí. 

S ohledem na svoji povinnost řádných hospodářů se svěřenými veřejnými prostředky jsme vždy povinni posoudit 

oprávněnost jakékoliv úpravy cenových podmínek, tj. soulad se smlouvou.  

V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že dle citované části smlouvy nemá poskytovatel právo jednostranným 

oznámením zvýšit ceny v jiných případech než při změně sazby DPH nebo změně zákonem stanovených poplatků, 

viz výňatek zde:  

 

S ohledem na výše napsané nemůžeme Vámi oznámené navýšení cen likvidace plastu akceptovat, a tímto jej 

odmítáme jako krok v rozporu s platnou smlouvou.  

Současně Vás chceme ujistit, že jako korektní a zodpovědný partner jsme v souladu se zněním této části smluvních 

podmínek otevřeni jednání o možné dohodě na úpravě jednotkových cen, pokud došlo k významným změnám ve 

vývoji na trhu druhotných surovin. Pro objektivní posouzení bychom ovšem rádi obdrželi podrobnější zdůvodnění, a 

to včetně zohlednění zapojení navýšených plateb ze systému Ekokom (viz článek v časopise Moderní obec), 

zohlednění možné dočasnosti cenového výkyvu na trhu a rovněž zohlednění právních a tržních podmínek platných 

v době výběrového řízení, ze kterého naše vzájemná smlouva vzešla.  

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Tomáš Smrčka  

         starosta  

Vážený pan 

Jaroslav Stružka, předseda 
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