
 

Magistrát města České Budějovice 

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

Informace o spolupráci s REMA AOS, a. s. 

 

„žádost o poskytnutí informací:: 

1. Zda je Vaše obec na základě jakéhokoliv smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené 

smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-

KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala 

a. deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění 

povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; 

b. přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění 

povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; 

c. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci 

a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci; 

2. Zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně 

obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující 

a. deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění 

povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů; 

b. jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajištění sdruženého plnění povinností 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů; 

c. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o 

spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci; 

A pokud ano, 

Co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí jeho 

doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu na konkrétní 

právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).“ 

 
K požadovanému povinný subjekt sděluje následující:  

 

Ad 1. a - c 

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřená mezi statutárním městem České 

Budějovice (dále jen „Město“) a společností EKO-KOM, a.s. (dále jen „Smlouva“) neobsahuje ujednání 

informační povinnosti Města ve vztahu k bodům 1. a. – c. žádosti. 

 

Ad 2. a - b 

Smlouva neobsahuje výslovné ujednání, které by představovalo překážku deklarovat zájem o spolupráci či 

jednat o spolupráci s jiným subjektem.   

 

Ad 2. c. 

Smlouva neobsahuje výslovné ujednání, které by představovalo překážku pro uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí či jiného typu smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve 

Městě. Samotná Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s možností podání výpovědi.  

- Cit.:  

o čl. XVI. 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). 

o čl. V. odst. 4: Obdobím se pro účely této smlouvy rozumí kalendářní čtvrtletí.  

 

 

V části žádosti, která nebyla položena ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., Vám bude odpovězeno 

pověřeným pracovníkem Odboru správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice.  
 


