Tisková zpráva

Soud zrušil monopol na likvidaci elektroodpadu
Sběr a likvidaci vysloužilých elektrozařízení mohou nyní zajišťovat všechny kolektivní systémy

Praha 18. 1. 2011 – Pražský městský soud pravomocně zrušil lukrativní stamilionovou
zakázku na sběr a likvidaci elekroodpadu, kterou před pěti lety přidělil někdejší ministr
životního prostředí Libor Ambrozek společnosti Asekol. Soud tak opakovaně potvrdil
oprávněnost žalob, které na pochybný způsob přidělení kontaktu podala společnost REMA
Systém. Rozsudkem končí monopol Asekolu na sběr a likvidaci velké části starých
elektrozařízení (rozhodnutí soudu se týká skupin elektrodopadu 3 - Informační technologie
a telekomunikace, 4– Spotřebitelská zařízení a 7 – Hračky a vybavení pro sport). Rozsudek
je vykonatelný.
Společnost RMEA Systém napadla rozhodování ministerstva ve věci přidělení zakázky u
soudů kvůli podezření na zásadní manipulace při výběrovém řízení. Podle platných
kvalifikačních kriterií totiž sběr historických elektropřístrojů měla zajišťovat u každé skupiny
firma (kolektivní systém), která sdružuje dovozce a výrobce s největším podílem na trhu.
REMA Systém tehdy doložila, že ve skupině informačních technologií a telekomunikací mají
její partnerské firmy 85 procent trhu, ministerstvo ale přesto vybralo konkurenční Asekol.
Ambrozek tento výběr poté potvrdil, přestože mu jeho odborná rozkladová komise doporučila
na základě čísel vybrat společnost REMA Systém.
Výběr firmy Asekol byl tedy nyní soudem pravomocně zrušen Soud přitom konstatoval:
„Žalovaný (MŽP) se dopustil těžké vady řízení, která mohla mít za důsledek nezákonné
rozhodnutí o věci samé a proto městský soud i bez jednání napadená rozhodnutí zrušil,“
píše se v rozsudku.
„Jde již o třetí rozhodnutí soudů z posledních měsíců, které nám dává za pravdu a vrací nám
tak ztracenou důvěru v principy fungování právního státu,“ komentuje poslední rozsudek
soudu šéf společnosti REMA Systém David Beneš.
Rozhodnutí soudu znamená, že podle platného zákona o odpadech mohou nyní sběr starých
elektrozařízení organizovat a zajišťovat bez jakýchkoli omezení všechny tuzemské
specializované kolektivní systémy. „Pro výrobce je to dobrá zpráva, neboť se mohou chovat
svobodně a podle své vůle si zvolit partnera, který jim vyhovuje. Není třeba mít obavy o
zhroucení systému sběru dosloužilých elektrozařízení, jak bylo často mylně uváděno.
Všechny kolektivní systémy plní odpovědně zpětný odběr a Česko opakovaně plní limity
stanovené Evropskou unií,“ doplnil Beneš.
Další postup pak ministerstvu stanovil samotný Městský soud. „Pevně věříme, že nové
vedení ministerstva bude chtít nastolit transparentní prostředí. Bohužel se ze strany úředníků
doposud setkáváme se snahou pomáhat konkurenci. Například někteří zaměstnanci České
inspekce životního prostředí při účelových kontrolách zastrašují naše klienty, podávají jim
zkreslené informace a nutí je přejít k jiným kolektivním systémům, paradoxně s dražšími
recyklačními poplatky,“ konstatoval David Beneš.
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