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V ČR je možné staré elektro a baterie poslat k ekologické 
likvidaci zdarma balíkem, umožňuje to nová služba re:BALÍK 
 
Praha, 1. července 2016 

Unikátní řešení recyklace drobných elektrospotřebičů či baterií je od nynějška k dispozici 
v celé České republice pod záštitou společnosti REMA. Nepotřebné přístroje lze jednoduše 
zabalit do balíku, donést na poštu a zdarma pomocí služby re:BALÍK poslat k  recyklaci. 
Možnost ekologicky se zbavit vysloužilé techniky tak mají i obyvatelé menších měst a 
obcí, které nedisponují sběrnými místy, kam se běžně tento druh elektroodpadu ukládá. 

Nová služba odběru starých elektrospotřebičů a baterií z domácností je určená široké veřejnosti. Cílem 
služby re:BALÍK je umožnit pohodlnou a jednoduchou recyklaci elektrozařízení i lidem, kteří mají doma 
relativně malé množství vysloužilých elektrospotřebičů či baterií, a chtějí je k ekologické likvidaci 
odevzdat. V řadě menších měst či vesnic totiž neexistují sběrná místa, kam je možné elektroodpad 
odvézt. „Lidé tak staré baterie či drobná elektrozařízení, jako je například topinkovač, vyhazovali do 
směsného odpadu, než aby kvůli nim jezdili mnoho kilometrů daleko. Naším cílem bylo situaci změnit,“ 
popsal hlavní důvod vzniku nové služby David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá 
zpětným odběrem vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. 

Nový systém odeslání nepotřebných elektrospotřebičů včetně baterií, takzvaný re:BALÍK, funguje velmi 
jednoduše. Zájemce elektroniku zabalí jako balík a založí elektronickou objednávku. Společnost REMA 
mu následně e-mailem zašle všechny potřebné informace a také adresní štítek, který zákazník na 
zásilku nalepí. Tu pak donese na nejbližší pobočku České pošty a pošle ke zpracování. Ve chvíli, kdy 
REMA balík obdrží, pošle zákazníkovi potvrzení o jeho přijetí a následné ekologické likvidaci přístroje. 
„Služba je určená pro balíky do hmotnosti 20 kilogramů. Pro zájemce současně funguje zdarma,“ sdělil 
David Vandrovec s tím, že balíkem lze kromě baterií poslat všechny menší domácí spotřebiče, které už 
dosloužily. „Jedná se tedy například o monitory k počítačům, rádia, fény, topinkovače, menší televize, 
elektrické pily a podobně. Služba se vztahuje také na CD a DVD,“ dodal Vandrovec. 

Pro těžší balíky přijede objednaný kurýr 

Pokud vysloužilé elektro váží více než dvacet kilogramů, lze k jeho odvozu z domova využít již tradiční 
služby Buď líný. V takovém případě si pro zabalený balík přijede přímo do domácnosti kurýrní služba. 
Jeden balík přitom může vážit maximálně padesát kilogramů. Této hmotnosti odpovídá například jedna 
starší televize, nebo tiskárna s monitorem. Služba zároveň nevylučuje odvoz více balíků než jeden. 

V případě, že má zákazník ještě větší množství elektroniky nebo baterií k odvozu, je přibližně od 150 
kilogramů možné zvolit další typ odvozu. Elektrozařízení je v takovém případě nutné připravit a umístit 
v den odvozu tak, aby se k němu dalo zajet a poté naložit. Tento druh služby je vhodný například pro 
ty, kteří rekonstruují domácnost a potřebují se zbavit několika starých velkých spotřebičů najednou. 
Celkovou hmotnost nad 150 kilogramů má například velká lednice, stará televize a pračka k tomu. 
Maximální váha není v tomto případě nijak omezená. 

 
  
O skupině REMA 

Skupinu REMA tvoří v současné době 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém. 

REMA Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných 
novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a 
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výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je 
ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických 
zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a 
recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny 
elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, 
v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň 
zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu. 
 
REMA Battery je neziskově hospodařící společnost s ručením omezeným, která vznikla pro splnění 
povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem 
činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného 
odběru a recyklace baterií a akumulátorů. REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního 
systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí 
ze dne 15. 12. 2009. 

REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností 
daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností 
REMA Systém a REMA Battery. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního 
prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA 
PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních 
komponentů. 
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