Představitelé obecních samospráv
České republiky
Datovou schránkou

V Praze, dne 28. května 2021

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
s blížícími se letními měsíci a pozvolně se rozvolňující pandemickou situací v České republice
nastává vhodný okamžik ke zhodnocení uplynulého roku v oblasti zpětných odběrů vysloužilých
výrobků. Loňské léto bylo specifické nejen pandemií koronaviru, ale zejména komplikacemi
způsobenými jedním z kolektivních systémů, který z vlastního rozhodnutí a navzdory platné
legislativě přestal ze sběrných dvorů svážet zpětně odebraná odpadní elektrozařízení jedné
konkrétní značky.
I když tato situace rozpoutala nejednu vášnivou diskusi, přesto s sebou přinesla dva zásadní
poznatky. Jednak, že některé kolektivní systémy si sběrné dvory obcí, vybudované za obecní
prostředky, skutečně přivlastňovaly, a tím, že je dlouhodobě vydávaly za své, měly zajištěnu
nepřekonatelnou exkluzivitu zpětného odběru formou monopolní, resp. oligopolní výhody.
Uvedené nastavení je však neprospěšné jak pro obce, tak zejména pro jejich občany, protože jak
se v průběhu loňského léta ukázalo, tato výhoda kolektivního systému znamenala pro obce
nakonec zcela zásadní nevýhodu. Druhým poznáním je pak skutečnost, jakými způsoby některé
z obcí přistupují k eliminaci rizik a zajištění dlouhodobě udržitelných zpětných odběrů, resp. jak
moc se nechávaly/nechávají ovládat svými dosavadními partnery.
Nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v § 16 odst. 1 exkluzivitu
zpětného odběru v obcích přímo zakazuje. Uvádí, že výrobce (kolektivní systém) a obec
„[m]ohou za účelem zřízení místa zpětného odběru uzavřít písemnou smlouvu o využití obecního
systému odpadového hospodářství nastaveného touto obcí.“ Touto smlouvou však „[n]esmí být
sjednáno výhradní právo na využití obecního systému odpadového hospodářství pouze pro určité
výrobce či výrobky s ukončenou životností…“, a to jak v oblasti vybraných výrobků, tak také výrobců,
potažmo kolektivních systémů. V souladu se zákonem tak nově musí obce brát ohled na rovné
podmínky pro všechny, tedy i pro všechny výrobce a všechny kolektivní systémy.
V každém případě platí, že spolupráce s více kolektivními systémy může obcím zajistit efektivní
připravenost a odolnost vůči stavům obdobným létu roku 2020. Kolektivní systém provozovaný
společností REMA Systém, a.s. je připravený právě takové partnerství obcím nabídnout a zajistit
jim tak skutečnou možnost volby, a to jak při běžné agendě, tak v případě neočekávaných či
krizových situací.
Z výše uvedených důvodů si proto dovoluji obcím, které s kolektivním systémem REMA doposud
nespolupracují, případně spolupracují odlišným způsobem, v příloze zaslat nabídku přímé
smluvní kooperace na zajištění zpětného odběru odpadních elektrozařízení, přenosných
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baterií a akumulátorů. Jsem osobně přesvědčen, že řešení jakékoli problematiky
prostřednictvím více osvědčených partnerů, na které se lze spolehnout, přináší smysluplná
snížení rizik výpadku kteréhokoli z nich. Cílené zabezpečí trvale udržitelné služby sebou také
přináší minimalizaci rizika výpadků finančních příspěvků do obecních rozpočtů v případě
neočekávaných událostí.
Vaše jakékoliv dotazy jsme připraveni vyřešit v týmu regionálních zástupců prostřednictvím
bezplatné telefonické linky Chytré recyklace na čísle +420 800 976 679. K dispozici je Vám
také pevná telefonní linka +420 225 988 001 recepce společnosti REMA Systém, a.s., případně
e-mail info@rema.cloud.
Služeb kolektivního systému REMA mohou využívat všichni bez omezení sebraného množství,
velikosti či druhu nebo značky daného elektrozařízení. REMA umožňuje všem obcím uzavřít
skutečné partnerství, bez ohledu na jejich velikost či dostupnost, a nabízí všem shodné podmínky
fungování a výše příspěvků na sběr zpětně odebraných elektrozařízení.
Pevně věřím, že pro naplnění sledovaného záměru, kterým je umožnit bez zbytečného rizika
Vašim občanům odevzdávat a shromažďovat ve zpětném odběru odpadní elektrozařízení, baterie
a akumulátory tam, kde jsou zvyklí, bude náš návrh vnímán jako přínosný. Jsme tu pro Vás.
V úctě,

Ing. David Vandrovec, MBA
CEO společností REMA
REMA Systém, a.s.

Příloha:
Návrh jednotné Smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru, varianta D.2 (Zřízení místa
zpětného odběru za využití obecního systému odpadového hospodářství)
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