
 

 
 

V Praze, 7. srpna 2020 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení zástupci obcí, 

ve čtvrtek 6. srpna 2020 se na Ministerstvu životního prostředí uskutečnila schůzka zástupců 
ministerstva, obecních svazů, provozovatelů kolektivních systémů a společnosti Samsung. 
Jejím cílem bylo vyřešit situaci způsobenou rozhodnutím jednoho kolektivního systému 
spočívající v omezení sběru a svozu vybrané značky elektrozařízení ze sběrných dvorů.  

Výsledkem společného jednání je dohoda, kdy sběr vysloužilých elektrozařízení bude i po 
1. srpnu 2020 nadále probíhat bez jakéhokoli omezení a dle zaběhlého a lety prověřeného 
postupu. Občané tak mohou i nadále odevzdávat veškerá vysloužilá elektrozařízení na 
místech, na která jsou navyknutí, včetně obecních sběrných dvorů. V situaci, kdy se Váš 
smluvní partner odmítne postarat o část vybraných vysloužilých elektrozařízení, kolektivní 
systém REMA se o jeho odvoz postará, a to na základě požadavku dané obce nebo 
provozovatele sběrného dvora i bez aktuálně uzavřené smlouvy. Takto nastavený přístup je dle 
názoru všech zúčastněných stran způsobilý zajistit, že odebraná elektrozařízení mohou být 
i nadále bez omezení odvážena k následnému ekologickému nakládání, zejména recyklaci. 

Rád bych poděkoval zástupcům Ministerstva životního prostředí, kteří v rámci konstruktivního, 
otevřeného a proaktivního řešení této situace vyjádřili jasný postoj, kdy problémy kolektivních 
systémů se nesmí dotknout obecních systémů nakládání s odpady a zpětného odběru. Předali 
také jasně formulovaný rámec, že konkurence je přípustná pouze na straně kolektivních 
systému a výrobců, ale nesmí mít jakýkoli dopad na obecní systémy. 

V neposlední řadě bych rád poděkoval i Vám, zástupcům obecních a městských samospráv, za 
Váš odpovědný přístup a za trpělivost, se kterou k nastalé situaci přistupujete. Naší snahou 
bylo vyloučit jakýkoli její dopad na obce a jejich občany. Děkuji také společnosti Samsung, 
která se do řešení vzniklé situace aktivně zapojila, byť své povinnosti vždy beze zbytku splnila.     

Za REMA tak znovu potvrzuji, že jsme stále připraveni z každé obce odvážet veškerá 
elektrozařízení, která kterýkoli kolektivní systém odmítne převzít, a to i bez uzavřených smluv. 
Pověřený zástupce každé obce či provozovatel sběrného dvora může v takovém případě 
kontaktovat bezplatný dispečink Chytré recyklace 800 976 679, kde bude jeho požadavek 
zaevidován a předán ke zpracování. REMA následně zrealizuje svoz v rozsahu standardních 
podmínek do 10 pracovních dnů. Požadavky je možné zadávat od hmotnosti 150 kg výše. 
Provoz sběrných dvorů může tedy v tuto chvíli zůstat beze změny, a ty mohou nadále odebírat 
i výrobky značky Samsung. 

Věřím, že toto sdělení pro Vás bude pozitivní informací a že společně dokážeme nastavit 
takový model spolupráce, který zajistí udržitelnou úroveň ochrany životního prostředí. 

Těším se na spolupráci s Vámi, REMA je tu pro Vás. 

V úctě, 

 

Ing. David Vandrovec  
CEO společností REMA  


