
V Praze, dne 28. 6,2O17

Vážetrá paní starosikc,
vážený pane starO§lo,

--,, _.,lr l ] ,;\, ,L

obracíme se na Vás v souvislosti s řizenim vedeným l\4inisterstvem životního prostřecií,
ve kterém naše společnost usiluje o r,rděleníautorizěc€ k zajlšťování sdrrrženóho plnění
pr:vinností zpětného odběru a využití orlpaclů z obalů ve 5myslu zákr:na č.477l2ť)a1 5b",

o i:i:alech a o zrněně některych dalších zókanů (zákon o obalech), ve znční pozciějších
předpisŮ. Toto plněnije v současnosti zajišťováno jedinou autorizovanou obalovou společr_-rosti
v České republice, kterou je siroiečnost EKO-KOM, a,s. {|ČO: 25"l 34701, se sícJlem Praha 4,

Na Pankráci 1685/17, P5Č 140 21),

Cílenr naší společnosti RřMA AůS, a.s, (lČ0: 0467515,1 , se sídlerrr Praha 4 - Krč, Antala Staška
510/38, P5Č: 140 0ů) 1e poskytnouI obcírn allernativní možnost spoiupráce při zajišťování
zpětného odběru obalů. tříděníodpadů z obalů a rozvoji sběrrré sítě pro třídĚníodpadů
z olialů.

Společnost REl\4A AO5, a,s. je připravena Várn nabicinout nové pojetí cbalové problernatiky,
a to prostřednictvím

. allernátivy k současnéntu systámu sdruženého plněni;

. rrraxirnálni eíektivity při r.yužívání finančních prr:středků;

. trůnspárentního a jeclnociuchéiro zpŮsobu financavání{ak na vstupu u povirrných
osob, tak ně výstupu u obcí, svozovýcli společností, ůpravců a zpr*covatelů odpadů);

, reálně nastavené výše přispévků pcvinnych osob cdpovídajícítržninrr,r vývolr;
. naplnění požadavku zákona o obaiech, který vyžaduje poskytnrrti služby zpětnéhcl

odběru obalrj rrbcím a je;ich občanťim bez nároku na úplatu 7a ten{o sběr; a
. ;:ccipcry dalšítro úspěšného růstu ůrovně zpélného odběru obalů.

REN4A AOS, a,s. v současnosti praci:je :ra doplnění projektu zajišťování sdružer-rého p!nění
povinností zpětného odběru a využiti ocJpadů z obal[i tak, aby provoz sysiému sdruženéhtl
p!nění rnohla zahájit bezprostřeclně po udělení příslušné autortzace. Uciěleni |et$ auiorizaťe je
vŠak dle požadavku Ministerstva životrriho prostředi podminěno doloženírrr strrluv trebo stnlltv
o smlouvách budoucích o zajištěniveřejně dostupné sběrné síté pro sběrtříděnýlh oclpadů
v obcích, či jakékoliv jiného potvrzenío možnosti zališiěníveřejr"iě dosiupné sbérne sítě
v obcích.

Z uvedeného důvociu bycham se Vás chtěli zdvořile dotázat, zca byvaše obec

'!. uvítala vstup další autorizované obalové společnosti na trh v České republice,
která by přinesla alternativu výběru při poskytování a financování služby
zpětného odběru odpadů z obalů a tříděníodpadů;

a pokud ano, zda by

2, měla zájem o spolupráci s RIMA AO§. a,§. a za tím účelem byla ochotna uzavřít
smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy n§bo potvruení o možné
spolupráci a zajištění veřejně dostupné sběrné sítě ve vaší obci, a to s účinností
od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace pro REMA AO§, a.s"

lnformace o bližších podmínkách a íormě spoiupráce s ŘEfu4AAO5, a,s. jsou ciostupné na
webových stránkách:l:_ii,l:l'l],,.t],:l;,lill,.ttl|]i:i .]i]:.ii_,, prostřednictvírrr kterých také rnůžete v§lůupií dtr
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informačního Systému REMAAos, a.s. a ověřit si administrativnía cenové podminky případné

budoucí spolupráce mezi obcí a REMA AOS, a,s,

V případě jahýchkoliv nejasností, nebo

informace a jsme připraveni se s Vámi
podrobnějšího zájmu Vám rádi poskytneme dalši

za účelem předsravenI našeho projektu i osobně setkat,

V této souvislosti nám dovolte, abychom Vás ve smyslu zákona č. rc6n999 Sb,, o svobodném

přístupukinformacím,vezněnípozdějšíchpředpisů,poŽádalioposkytnutíinformace

1.zdajeVašeobecnazákladějakéhokolismluvníhoujednáníčivevazběna
současně nastavené smluvní vztahy a závazlqt povinna informovat stávající

autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který),

pokud by hodlala

a.deklarovatzájemospoluprácisREMAAoS,a.s.přizajišťovánísdruženého
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

u, pristouiit 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.zdaexistujejakékolismluvníujednáníčijinýzávazekobcenebojakákoli
okolnostnastraněobce,kterébypředstavovalypřekážkunebookolnost
jakkoliv bránící či komplikující

a.deklarovánízájmuospoluprácisREMAAoS,a's.přizajišťovánísdruženého
plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

b.jednáníospoluprácisREMAAoS,a.s.přizajišťovánísdruženéhoplnění
povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

c.uzavřenísmlouvyosmlouvěbudoučijinýtypsmlouvynebovydánípotvrzení
o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;

a pokud ano,

coztohotoujednáníčizávazkuobcečiokolnostivyp|yvá(včetněposkytnutí
jehodoslovnécitace,resp.popisupříslušnéokolnosti'adáleposkytnutÍodkazu
nakonkrétníprávnískutečnosti,zekteqýchtutookolnostdovozujete).

za laskavé poskytnutí informací v písemné formě vám předem děkujeme a žádáme vás

o jejich zaslánido konce červen ce 2o17 , Tento termín je pro nás důležit,ý vzhledem k výše

uu"d"nenr u správnímu řízení vedeném u na M inisterstvu životn ího prostředí,

V úctě,

lng. David Beneš
předseda představenstva REMA AOS, a,s,

lng. David Vandrovec
člen představenstva REMA
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