
ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ  

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak 

jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.  

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se 

rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do 

kontejnerů na komunální odpad.  

Spotřebitel je informován symbolem níže, že příslušné elektrozařízení/baterie 

nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová 

elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho 

obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

 

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?  

- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je určena pro    
zpětný odběr, viz http://www.remasystem.cz/sberna-mista/ 
- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz 
https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro 
- v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu 
poté expedovat skrze službu re:Balík  
- v případě množství do 20 kg je možné využít službu re:balik  
- v případě množství nad 20 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ  
- v místě prodeje na adrese kamenné prodejny: ABI s.r.o., Pujmanové 1221, Praha 4 

Další doplňující informace k bateriím jsou dostupné:  

http://www.remasystem.cz/wp-content/uploads/documents/rema-battery/pro-verejnost/01.pdf 

 

ZPĚTNÝ ODBĚR VÝROBKŮ – 4 důvody, proč fyzicky realizovat  

• LEGISLATIVNÍ SOULAD – Každý subjekt má povinnost třídit své odpady. V případě možnosti 

aplikovat zpětný odběr jako prostředek k předcházení vzniku odpadů.  

• ÚSPORA ADMINISTRATIVY – Svoz probíhá v režimu zpětného odběru výrobku. Firma tak nevede 

evidenci odpadu, ani jej neuvádí v ročním Hlášení o produkci a nakládání s odpady  

• ÚSPORA FINANCÍ – Odvoz a ekologické zpracování veškerého firemního elektroodpadu, zářivek, 

baterií, tonerů, CD a DVD včetně nekompletních elektrozařízení zcela zdarma  

• PODPORA CSR – Ekologické téma v rámci odpadového hospodářství. Spolupráce se společnostmi – 

sběr vysloužilých elektrozařízení a baterií/akumulátorů na míru se zpětnou vazbou na úsporu 

životního prostředí ve formě ekvivalentu CO2.  

Motivační (environmentální událost) pro zákazníky a občany  

Standardizované nebo personifikované edukační materiály  

 

Zpětný odběr v praxi  

• Smluvní/nesmluvní spolupráce  

– Smluvní: Projekt Zelená firma, obec, škola, Místo zpětného odběru, Sběrný dvůr  

– Nesmluvní specifické: re:BALÍK, BUĎ LÍNÝ  

• Elektronická objednávka – 2 typy svozů  

• Svoz po domluvě do 6 pracovních dní  

• PEL – potvrzení o ekologické likvidaci 
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