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Pravidla společnosti REMA Systém, a.s. pro výběr dodavatelů poskytujících 
služby v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností 

(dále jen „Pravidla“) 

Úvodní ustanovení 
1. Společnost REMA Systém, a.s., IČO: 645 10 263, se sídlem Praha 4, Budějovická 1667/64, PSČ 

140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
B 11195 (dále jen „REMA“), je provozovatelem kolektivního systému ve smyslu § 3 odst. 1 
písm. x) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákon“), a to pro zajišťování plnění povinností výrobců elektrozařízení pro 
zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení s ukončenou životností, 
informování konečného uživatele o zpětném odběru a další povinnosti s tím související. 
 

2. Zákon ukládá společnosti REMA, coby provozovateli kolektivního systému, mj. aby: 
 zveřejnila na svých internetových stránkách informace o postupu výběru osob 

poskytujících služby v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností1; a 
 zabezpečila, že výše peněžních příspěvků stanovovaných výrobcům elektrozařízení za 

účelem zajištění kolektivního plnění nepřesáhne náklady nezbytné na poskytování 
služeb nakládání s elektrozařízeními s ukončenou životností hospodárným způsobem2. 

 
3. Za účelem splnění výše uvedených zákonných povinností společnost REMA vypracovala 

a přijala tato Pravidla, která upravují postup společnosti REMA při výběru dodavatelů 
poskytujících služby v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností3, a to konkrétně 
s odpadními elektrozařízeními4 (dále jen „Dodavatelé“), a která obsahují dílčí informace 
o formě a způsobu zveřejňování poptávek společnosti REMA, podávání a vyhodnocování 
předložených nabídek a uzavírání smluv s Dodavateli společnosti REMA. 
 

4. Pro vyloučení případných pochybností společnost REMA uvádí, že: 
 přímé oslovování potencionálních Dodavatelů, zjednodušená poptávková řízení 

ani poptávková řízení podle těchto Pravidel (tato řízení společně nebo individuálně 
dále též jako „řízení“) nejsou realizovány v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť společnost 
REMA nenaplňuje definici zadavatele ve smyslu § 4 ZZVZ a uvedená řízení nelze 
považovat ani za zadávací řízení ve smyslu § 3 ZZVZ; 

 řízení dle těchto Pravidel současně nejsou ani veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku 
či veřejnou nabídkou ve smyslu § 1772 a násl. a § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; 

  

 
1 Viz § 44 odst. 6 písm. b) Zákona. 
2 Viz § 46 odst. 5 Zákona. 
3 Nakládáním s výrobky s ukončenou životností se pro účely těchto Pravidel rozumí soustřeďování, 
shromažďování, skladování, sběr, úprava, využití, odstranění, obchodování nebo přeprava odpadních 
elektrozařízení.  
4 Odpadním elektrozařízením se pro účely těchto Pravidel rozumí v souladu s § 3 odst. 1 písm. d) Zákona 
elektrozařízení, které se stalo odpadem, včetně všech jeho komponentů, konstrukčních a spotřebních dílů. 
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 dílčí formulace a výrazy použité v Pravidlech nijak neodkazují na postupy předvídané 
ve výše uvedených zákonech a nelze z nich nikterak dovozovat zahájení zadávacího 
řízení v režimu ZZVZ, ani zahájení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku či učinění 
veřejné nabídky ve smyslu uvedeném výše. 

 
5. Dodavatelem plnění poptávaného společností REMA na základě těchto Pravidel se může stát 

jakákoliv právnická či fyzická osoba, s níž nebyla v posledních pěti (5) letech ode dne zahájení 
příslušného řízení dle těchto Pravidel ze strany společnosti REMA ukončena spolupráce 
z důvodu porušení smluvních a/nebo zákonných podmínek, resp. povinností takové osoby, 
a která nemá vůči společnosti REMA ke dni podání nabídky neuhrazené splatné závazky. 
 

6. Podle těchto Pravidel postupuje společnost REMA vždy při výběru Dodavatele, nevyplývá-li 
z těchto Pravidel výslovně něco jiného, s výjimkou případů, kdy je odměna Dodavatele hrazena 
Dodavateli na základě sazebníku odměn předem schváleného společností REMA5. 

Předpokládaná hodnota poptávaného plnění 
7. Společnost REMA stanoví předpokládanou hodnotu poptávaného plnění. Tato hodnota bude 

stanovena s ohledem na předpokládaný rozsah a předmět poptávaného plnění. Při stanovení 
předpokládané hodnoty poptávaného plnění bude společnost REMA vycházet z vlastních 
zkušeností (dosažených cen) s obdobným plněním, případně z veřejně dostupných informací 
o cenách obdobných dodávek. Pokud nebudou k dispozici relevantní informace potřebné pro 
stanovení předpokládané hodnoty poptávaného plnění, může REMA vycházet z odborných 
posudků a stanovisek, příp. může požádat o vytvoření referenční cenové nabídky. 

8. Pokud předpokládaná hodnota poptávaného plnění bude rovna nebo nižší než 300 000,- Kč (tři 
sta tisíc korun českých) bez DPH, a za předpokladu, že kumulovaná hodnota všech plnění, které 
zamýšlený Dodavatel poskytl společnosti REMA v posledních třech bezprostředně 
předcházejících kalendářních měsících je rovna nebo nižší 300 000,- Kč (tři sta tisíc korun 
českých) bez DPH, může společnost REMA oslovit Dodavatele napřímo, aniž by zahájila některé 
z řízení dle těchto Pravidel. 
 

9. Napřímo, tj. bez zahájení některého z řízení dle těchto Pravidel, může společnost REMA poptat 
plnění od Dodavatele také tehdy: 

a) potřebuje-li společnost REMA poptat plnění za účelem vyřešení krajně naléhavé 
okolnosti, kterou společnost REMA nemohla předvídat a prodlení s uzavřením smlouvy 
v důsledku realizace některého z řízení dle těchto Pravidel by mohlo vést ke vzniku 
újmy; nebo 
 

b) pokud na trhu nejsou dle veřejně přístupných informací dostupní alespoň tři (3) různí 
Dodavatelé poptávaného plnění6. 

O důvodech, které vedly společnost REMA k postupu dle odst. 9 těchto Pravidel, sepíše 
společnost REMA písemný záznam a založí ho v souladu s příslušnými archivačními postupy 
a normami do archivu společnosti REMA. 

  

 
5 Např. sazebník odměn za zajištění zpětného odběru, či sazebník odměn za zpracování odpadních 

elektrozařízení. 
6 Dostupností se rozumí přijatelná dosažitelnost nabízených služeb, a to zejména s ohledem na přepravní 

vzdálenost, bezpečnostní a provozní požadavky společnosti REMA. 
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10. V případě, že: 
a) předpokládaná hodnota poptávaného plnění přesahuje 300 000,- Kč (tři sta tisíc korun 

českých) bez DPH, a/nebo 
b) kumulovaná hodnota všech plnění, které zamýšlený Dodavatel poskytl společnosti 

REMA v posledních třech bezprostředně předcházejících kalendářních měsících 
přesahuje 300 000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) bez DPH, a zároveň 

c) předpokládaná hodnota poptávaného plnění nepřesahuje 1 000 000,- Kč (jeden milion 
korun českých) bez DPH, a/nebo 

d) kumulovaná hodnota všech plnění, které zamýšlený Dodavatel poskytl REMA 
v posledních třech bezprostředně předcházejících kalendářních měsících nepřesahuje 
1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých) bez DPH, 

vybere společnost REMA Dodavatele předmětného plnění v rámci zjednodušeného 
poptávkového řízení, popř. v rámci poptávkového řízení, pokud si takový druh řízení v daném 
případě zvolí namísto zjednodušeného poptávkového řízení. 
 

11. V případě, že: 
a) předpokládaná hodnota poptávaného plnění přesahuje 1 000 000,- Kč (jeden milion 

korun českých) bez DPH, a/nebo 
b) kumulovaná hodnota všech plnění, které zamýšlený Dodavatel poskytl společnosti 

REMA v posledních třech bezprostředně předcházejících kalendářních měsících 
přesahuje 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých) bez DPH, 

vybere společnost REMA Dodavatele předmětného plnění v rámci poptávkové řízení. 

Zjednodušené poptávkové řízení 
12. Zjednodušené poptávkové řízení vyhlašuje společnost REMA, nevyplývá-li z těchto Pravidel 

výslovně něco jiného, v případech, kdy jsou splněny podmínky uvedené v odst. 10 výše. 
 

13. Zjednodušené poptávkové řízení je zahájeno odesláním poptávky s výzvou k podání nabídky 
potencionálním Dodavatelům poptávaného plnění. 
 

14. V rámci zjednodušeného poptávkového řízení musí být přitom osloveni minimálně tři (3) 
potencionální Dodavatelé poptávaného plnění. 
 

15. Zjednodušené poptávkové řízení nemusí být zveřejněno společností REMA na internetových 
stránkách společnosti REMA ani na jiných vhodných platformách. 
 

16. Nabídky účastníků7 zjednodušeného poptávkového řízení jsou hodnoceny příslušným 
manažerem společnosti REMA, a to na základě kritérií specifikovaných v poptávce ve smyslu 
odst. 13 výše. 
 

17. O výsledku zjednodušeného poptávkového řízení a uzavření smlouvy na realizaci předmětného 
plnění informuje společnost REMA jednotlivé účastníky příslušného řízení bez zbytečného 
odkladu po uzavření smlouvy. 
 

18. Průběh zjednodušeného poptávkového řízení společnost REMA přiměřeným způsobem 
písemně zaznamená a založí ho v souladu s příslušnými archivačními postupy a normami do 
archivu společnosti REMA. 

 
7 Účastníkem se pro účely těchto Pravidel rozumí Dodavatel po podání nabídky v rámci příslušného řízení. 
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Poptávkové řízení 
19. Poptávkové řízení vyhlašuje společnost REMA, nevyplývá-li z těchto Pravidel výslovně něco 

jiného, v případech, kdy jsou splněny podmínky uvedené v odst. 11 výše. 
 

20. Poptávkové řízení je zahájeno zveřejněním poptávky s výzvou k podání nabídky (dále jen 
„Výzva“) na internetových stránkách společnosti REMA, na jiných vhodných platformách, nebo 
zasláním poptávky potencionálním Dodavatelům poptávaného plnění, přičemž v posledně 
dvou zmiňovaných případech společnost REMA současně zveřejní zahájení poptávkového 
řízení také na svých internetových stránkách, a to bez zbytečného odkladu. 
 

21. Výzva bude vždy obsahovat alespoň následující údaje: 
 identifikační údaje společnosti REMA, 
 odkaz na tato Pravidla, 
 specifikaci poptávaného plnění, 
 požadavky na osobu Dodavatele a jeho případnou kvalifikaci, 
 minimální obchodní podmínky závazné pro Dodavatele (popř. závazný návrh smlouvy), 
 kritérium/kritéria hodnocení nabídek, metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých 

kritériích, hodnocení a váhu nebo jiný matematický vztah mezi kritérii, 
 požadovaný způsob zpracování nabídek a minimální obsahové náležitosti nabídek, 
 termín, způsob a místo podání nabídek, 
 lhůtu, po kterou budou podané nabídky pro účastníky závazné, 
 kontakt pro příp. vyžádání doplňujících údajů a lhůtu do kdy je tak možné učinit – 

společnost REMA přitom upozorňuje na to, že případné doplňující údaje k dílčím 
poptávkovým řízením budou uveřejňovány toliko jen na internetových stránkách 
společnosti REMA, 

 v případě požadavku společnosti REMA na složení kauce, informace o požadované výši 
kauce, způsobu jejího složení a podmínkách jejího vrácení. 
 

22. Lhůta pro podání nabídek bude činit vždy alespoň 14 dní. 
 

23. Společnost REMA je oprávněna od účastníků jakéhokoliv řízení dle těchto Pravidel požadovat 
složení kauce, která bude určena k zajištění řádného plnění povinností účastníka 
poptávkového řízení, zejm. pak poskytnutí součinnosti společnosti REMA k uzavření smlouvy. 
Požadavky na složení kauce a podmínky vrácení kauce budou obsaženy ve Výzvě, bude-li 
společnost REMA kauci v rámci daného poptávkového řízení vyžadovat. Kauce nebude 
úročena. Bližší podmínky týkající se kauce a její výše stanoví společnost REMA při zahájení 
příslušného poptávkového řízení v příslušné Výzvě.  

Posuzování a hodnocení nabídek obdržených v rámci poptávkového 
řízení a uzavření smlouvy 

24. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek přistoupí společnost REMA k posouzení a hodnocení 
nabídek obdržených společností REMA v rámci příslušného poptávkového řízení. 
 

25. Nabídky účastníků poptávkového řízení jsou posuzovány a hodnoceny alespoň tříčlennou 
komisí jmenovanou společností REMA. Minimálně dva členové komise musí být z řad 
zaměstnanců společnosti REMA.  
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26. Všichni členové komise musí dodržovat zásady transparentnosti, rovného přístupu a zákazu 
diskriminace účastníků poptávkového řízení. Při posuzování a hodnocení nabídek musí všichni 
členové komise postupovat v souladu s interními předpisy společnosti REMA. 
 

27. Při posuzování a hodnocení nabídek je komise povinna zohlednit zejm.: 
 naplnění požadavků společnosti REMA na osobu Dodavatele a její případnou 

kvalifikaci, a to v rozsahu vyplývající z příslušné Výzvy, 
 soulad nabídky Dodavatele s Výzvou, obecně závaznými právními předpisy a dalšími 

předpisy závaznými pro společnost REMA, pokud tyto byly ve Výzvě zmíněny, 
 výhodnost jednotlivých obdržených nabídek, a to dle hodnotících kritérií a způsobu 

hodnocení nabídek specifikovaných v příslušné Výzvě. 
 

28. K uzavření smlouvy bude vyzván ten účastník poptávkového řízení, který podal nejvýhodnější 
nabídku a splnil další požadavky společnosti REMA uvedené ve Výzvě. 
Průběh poptávkového řízení společnost REMA přiměřeným způsobem písemně zaznamená 
a výsledek poptávkového řízení a založí ho v souladu s příslušnými archivačními postupy a 
normami do archivu společnosti REMA. 

Společná ustanovení k řízením dle těchto Pravidel a výhrady společnosti 
REMA 

29. Dílčí pravidla obsažená v této části Pravidel se uplatní ve vztahu ke každému řízení dle těchto 
Pravidel, nebude-li v příslušné poptávce/Výzvě uvedeno výslovně něco jiného. 
 

30. Společnost REMA bude při výběru Dodavatele postupovat v souladu se zásadami 
transparentnosti, rovnosti a nediskriminace. 
 

31. Přímo oslovení Dodavatelé, popř. účastníci řízení dle těchto Pravidel, jsou podanými nabídkami 
vázáni: 

 po dobu lhůty specifikované v poptávce/Výzvě; nebyla-li tato specifikována, pak po 
dobu dvou (2) měsíce od uplynutí lhůty pro podání nabídek v případě zjednodušeného 
poptávkového řízení a po dobu tří (3) měsíců od uplynutí lhůty pro podání nabídek 
v případě poptávkového řízení; 

 před uplynutím uvedené lhůty zaniká vázanost účastníka jeho nabídkou, došlo-li (i) 
k jeho vyloučení z účasti v příslušném řízení a tato skutečnost byla účastníkovi 
oznámena nebo (ii) uzavřením smlouvy na realizace předmětného plnění s vybraným 
Dodavatelem. 

 
32. Nabídková cena nesmí představovat jediné dílčí hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek. 

 
33. V souvislosti s řízeními dle těchto Pravidel si společnost REMA vyhrazuje následující práva: 

 uzavřít smlouvu na realizaci poptávaného plnění s jedním nebo i s více Dodavateli; 
 až do doby pro podání nabídek dodatečně měnit a doplňovat podmínky řízení; 

v takovém případě uveřejní společnost REMA oznámení o změně podmínek řízení 
stejným způsobem, jakým bylo předmětné řízení zahájeno; 

 kdykoliv zrušit jakékoliv řízení dle těchto Pravidel, a to i bez udání důvodu; v takovém 
případě uveřejní společnost REMA oznámení o zrušení příslušného řízení stejným 
způsobem, jakým bylo předmětné řízení zahájeno; 
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 vyzvat kteréhokoliv z účastníků řízení dle těchto Pravidel k objasnění nebo doplnění
jeho nabídky;

 posuzování a hodnocení nabídek provádět neveřejně a bez přítomnosti účastníků
řízení dle těchto Pravidel;

 vyloučit účastníka, jehož nabídka neodpovídá požadavkům společnosti REMA
specifikovaných v příslušné poptávce/Výzvě; a

 vést s účastníky jednání za účelem zlepšení nabídek pro společnost REMA, byla-li
taková alternativa postupu uvedena v příslušné poptávce/Výzvě; uvedeným není
dotčen závazek společnost REMA dle odst. 30 výše.

34. Veškeré informace, podklady a dokumenty poskytnuté společností REMA Dodavateli v rámci
přímého oslovení Dodavatele nebo v rámci jakéhokoliv řízení dle těchto Pravidel mohou být
použity výlučně pro vytvoření nabídky Dodavatele a jsou považovány za důvěrné, a to i po
skončení příslušného řízení/příslušné komunikace s Dodavatelem.

35. Žádný z potencionálních Dodavatelů nemá nárok na úhradu nákladů spojených s tvorbou
nabídky nebo účastí v jakémkoli řízení dle těchto Pravidel, a to ani tehdy bude-li předmětné
řízení zrušeno společností REMA bez uvedení důvodu.

36. Tato verze Pravidel je účinná od 1. ledna 2023.


