
  

Magistrát města České Budějovice  

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Smlouva se společností EKO-KOM 
 

„1. Uzavřelo Město Smlouvu o zpětném odběru a využití odpadů z obalů (dále jako „Smlouva“) se společností EKO-

KOM, a.s., IČ: 25134701, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, PSČ: 140 21 (dále jako „EKO-KOM“)? 

2. Pokud Město uzavřelo Smlouvu se společností EKO-KOM, k jakému datu byla smlouva uzavřena a na jakou dlouhou 

dobu byla Smlouva uzavřena? 

3. zahájilo Město jednání se společností EKO-KOM o uzavření nové Smlouvy pro roky 2015 a následující? 

4. Pokud by na českém trhu působila víc než jedna autorizovaná obalová společnost a nabídla by Městu výhodnější 

podmínky než společnost EKO-KOM, uvažovalo by Město v rámci jednání o nové smlouvě o současném uzavření více 

Smluv s více autorizovanými obalovými společnostmi či o uzavření smlouvy výhradně s takovou jinou autorizovanou 

obalovou společností? 

5. Jaká byla celková výše příspěvku vyplaceného Městu společností EKO-KOM za rok 2011, 2012,2013 a první pololetí 

roku 2014? 

Žadatel si dále dovoluje žádat o poskytnutí aktuálně platného znění Smlouvy uzavřené mezi Městem se společností 

EKO-KOM, a to včetně všech relevantních příloh“ 

 

Statutární město Č. Budějovice má v současné době se společností EKO-KOM a.s. uzavřenou platnou smlouvu ze dne 

15.11.2005. Tato byla uzavřena na dobu neurčitou avšak v letošním roce byla městu společností EKO-KOM a.s. před-

ložena smlouva nová, která ze strany města zatím nebyla podepsána. Na znění této smlouvy se v současnosti intenzivně 

jedná. 

V případě, že by byla městu předložena jiná smlouva od jiné autorizované obalové společnosti, byla by tato pečlivě pro-

studována. Poté by byla předložena Radě města Č. Budějovice, která je kompetentní rozhodnout o uzavření či neuza-

vření takovéto smlouvy. 

 

Výše příspěvků vyplaceného statutárnímu městu Č. Budějovice společností EKO-KOM a.s. v letech 2011 – ½ 2014 či-

nila: 

 

2011 – 6.732.120 Kč 

2012 – 5.390.895 Kč 

2013 – 5.780.755 Kč 

½ 2014 – 3.078.342 Kč 

 

Aktuálně platné znění Smlouvy uzavřené mezi městem a společností EKO-KOM je dostupné v el. verzi na oficiálních 

stránkách města České Budějovice pod odkazem: 

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy/stranky/smlouvy.aspx?detail=2007000759  

http://www.c-budejovice.cz/cz/mesto/smlouvy/stranky/smlouvy.aspx?detail=2007000759

