
     

        

 

 

V České republice je již 1000 „Zelených firem“  

Zaměstnanci loni odevzdali k recyklaci 780 tun elektroodpadu 

Praha 10. 5. 2011 – V Česku je již tisíc podniků a institucí, které se zapojily do projektu 

„Zelená firma“. Ten umožňuje zaměstnancům odevzdávat elektroodpad do speciálních 

boxů umístěných přímo na pracovištích.  

„Smlouvu s tisícím partnerem (společností I. T. S. Spedition Brno) jsme uzavřeli minulý 

týden,“ sdělil Petr Kubernát, výkonný ředitel společnosti REMA Systém, která má projekt na 

starosti.  

Zájem o sběr elektroodpadu v podnicích postupně roste. V loňském roce zaměstnanci 

odevzdali do sběrných nádob s logem Zelená firma 780 tun elektroodpadu, což bylo o 100 

tun více než v předcházejícím roce.  

Největší zastoupení má komunikační a výpočetní technika. „Odevzdáno bylo přes pět a půl 

tisíce vysloužilých počítačových monitorů a sedm tisíc tři sta osobních počítačů. Projekt tak 

ušetřil skoro 7 tun mědi nebo 9 kilogramů zlata,“ konstatovala Markéta Vokáčová, 

manažerka projektu Zelená firma. Nejvíce elektroodpadu loni odevzdali zaměstnanci 

společnosti Telefónica 02.  

Projekt Zelená firma zároveň výrazně přispěl k rozšíření počtu sběrných míst v tuzemsku, 

kterých je nyní přes deset tisíc.  

Společnost REMA Systém si udělala i průzkum využitelnosti kontejnerů v partnerských 

společnostech. „Téměř tři čtvrtiny zaměstnanců, kteří mají box v podniku, jej už minimálně 

jednou využily,“ uvedla Markéta Vokáčová.   
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REMA Systém, a.s. je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o 
odpadech. Systém byl založen 14. února 2005, jako první kolektivní systém v České republice. Hlavním smyslem činnosti 
REMA Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečení efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení 
(OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. 
Stěžejními projekty společnosti jsou ZELENÁ FIRMA a ZELENÁ OBEC, do kterých je v současné době zapojeno dva tisíce 
subjektů.                                                                                                          více na www.remasystem.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kontakt: 
 

Petr Kubernát 
REMA Systém, a.s. 

tel.:   +420 225 988 001 (002),  mobil:+420 602 143 434, e-mail: pkubernat@remasystem.cz 
  
 
Agentura Svengali Communications 

Marek Pražák,   
tel: 257 310 028, mobil: 731 461 212, e-mail: prazak@svencom.cz 
 
Veronika Vítková,  
tel: 257 310 028, mobil: 608 369 690, e-mail: vitkova@svencom.cz 
 


