Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
v souvislosti se sdělením společnosti ASEKOL a.s., která Vám oznámila, že od 1. srpna 2020 zastavuje zpětný odběr
veškerých televizorů a počítačových monitorů značky Samsung na všech svých smluvních sběrných místech (a která toto
oznámení dokonce prostřednictvím přiloženého informačního letáčku pro občany rozšířila na všechna elektrozařízení
dané značky), si Vás dovolujeme vyzvat ke spolupráci a k vyřešení vzniklé situace a sdělit Vám potřebné informace
k překlenutí možných problémů.
Z pohledu služby občanům a ochrany životního prostředí považujeme za nepřijatelné, aby sběrná místa odmítala přijetí
vysloužilých spotřebičů určité značky, za kterou spotřebitelé zaplatili v ceně výrobku recyklační poplatek, který byl
řádně odveden příslušnému provozovateli kolektivního systému při uvádění daných výrobků na trh, a to právě pro
účely zajištění jejich budoucího zpětného odběru a ekologické likvidace. Je přitom zřejmé, že elektrozařízení, která
budou spotřebitelé odkládat od 1. 8. 2020 na sběrných místech Vašeho obecního systému, již vysloužila, tedy byla nutně
uvedena na trh v období, za které konkrétně společnost Samsung uhradila příspěvek na jejich recyklaci kolektivnímu
systému ASEKOL, do kterého byla v období od 2005 do 2019 zapojena. Tvrzení, že společnost Samsung sběr těchto
elektrozařízení nefinancuje, tak neodpovídá skutečnému právnímu stavu věci.
Vaše obec vybudovala obecní systém nakládání s odpady z poplatků svých občanů, a to mnohem dříve, než vznikly
jednotlivé kolektivní systémy. Celá desetiletí je občan vzděláván a instruován, aby pro odkládání vysloužilých
elektrozařízení primárně využíval obecního sběrného systému, který pro něj obec vybudovala. Jsme přesvědčeni, že
není, vzhledem ke zvyklosti občanů, systémově správně měnit zavedené obecní mechanismy a nutit občana, aby
zkoumal, kterou značku elektrozařízení do sběrného dvora nosit může a která bude odmítána (dnes je to značka
Samsung, ale příště to může být jakákoli jiná značka). Pokud by obce přijaly tuto v současnosti šířenou tezi změny
nastavení doposud funkčního systému sběru, který se principiálně vztahuje na všechna elektrozařízení pocházející
z domácností bez ohledu na výrobce a datum jeho uvedení na trh, vystaví se tím riziku odkládání použitých spotřebičů
u kontejnerů na tříděný odpad nebo jinde na území obce, které budou nuceny na své náklady „likvidovat“.
Z uvedeného důvodu by měla mít obec právo na svém smluvním partnerovi vyžadovat plnění povinností, ke kterým se
uzavřením smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení zavázal. Doporučujeme Vám tedy prověřit jednotlivá
ustanovení uzavřených smluv či smlouvy, která dle našeho názoru poskytují obci dostatečné mechanismy pro vymáhání
právních povinností, včetně případného práva od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody, pokud by tyto povinnosti
nebyly v rozporu se smlouvou plněny. Vzhledem k tomu, že jednostranným oznámením při nedodržení smluvního
mechanismu zakotveného pro změnu smlouvy nemůže dojít ke změně závazku ze smlouvy, máme za to, že je třeba
důkladně prověřit, zda skutečně existuje právní důvod pro informování občanů obce, že obcí provozovaný odpadový
systém nepřijímá použitá elektrozařízení určité značky.
V každém případě Vás však chceme informovat, že REMA je připravena se okamžitě napojit na stávající a funkční obecní
systém tak, aby občan nezaznamenal jakoukoliv změnu. Aby nemusel přemýšlet, jakou značku elektrospotřebiče a kam
má donést. REMA je připravena odvážet vše, co ASEKOL odmítne! REMA je připravena zajistit zpětný odběr tak, aby
zařízení byla ze sběrných dvorů kontinuálně svážena a aby byl jejich sběr obvyklým způsobem financován. Takto jsme
připraveni učinit okamžitě i v době, než dojde administrativně k uzavření smlouvy, k němuž bychom Vás tímto rádi vyzvali.
Vaše případné dotazy a požadavky jsme připraveni vyřešit v týmu regionálních zástupců na e-mailu regiony@rema.cloud
nebo na tel. číslech: 702 197 929 pro oblast Čechy a 601 276 578 pro oblast Morava a Slezsko. K dispozici je Vám i pevná
telefonní linka recepce REMA Systém, a.s.: 225 988 001(002).
Přímo pro Vaše občany jsme navíc už k 1. červenci spustili na bezplatném telefonním čísle 800 976 679 službu informační
telefonní linky Chytrá recyklace, na které každý občan dostane informaci, jak s vysloužilým elektrozařízením naložit.
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