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Vážení čtenáři,
prosinec, měsíc zimy, se chýlí ke svému konci a blíží se nejkrásnější svátky roku. 
Za několik dní usedneme ke svátečně prostřenému stolu a naše domovy osvěží 
vůně jehličí, purpury a tradičního cukroví. Pro mnohé nastává čas bilancování a 
přemýšlení. Ani u nás tomu letos nebude jinak. Pojďme si shrnout, co důležitého 
se za posledních 12 měsíců v naší společnosti událo. Již loni byla pod každým 
třetím vánočním stromkem elektronika. Kromě telefonů a notebooků kupovali 
lidé i nové televize, ledničky a kávovary. S novými spotřebiči v domácnosti Češi 
řeší, co s těmi starými. Řada lidí přitom neví, že je může bezplatně odevzdat v 
obchodech nebo je nechat odvézt přímo z domácnosti. K tomu můžete využít 
naši službu Buď líný Na jaře jsme vám poradili, jak na jarní úklid a přizvali jsme 
k tomu i naše Zelené školy, které odevzdaly v rámci výzvy k recyklaci téměř 
30 tun elektra. V létě se má ale odpočívat, a proto jsme Vám naši službu “Buď 
líný” ještě více usnadnili a spustili jsme projekt re:BALÍK. Jde o unikátní řešení 
recyklace drobných elektrospotřebičů či baterií, které lze jednoduše zabalit do 
balíku, donést na poštu a zdarma pomocí této služby poslat k recyklaci. Léto 
se nám pak pomalu přehouplo do podzimu, který ovládlo heslo: Trendově a 
ekologicky. Kdo měl možnost navštívit největší přehlídku designu Designblok, 
ten se jistě rád nechal inspirovat naší letošní kolekcí Trash Made, která byla 
věnována tématu “Svět pod hladinou moře”. 
Všechny další důležité informace se dozvíte, pokud se začtete do tohoto 
zpravodaje. Přejeme Vám krásné a pohodové prožití vánočních svátků, hodně 
zdraví, lásky a úspěchů novém roce!

Váš tým REMA

http://www.remasystem.cz/bud-liny/
http://www.remasystem.cz/wp-content/uploads/documents/tiskove-zpravy/Tipy_na_jarni_uklid_MJ.pdf
www.remasystem.cz/zelena-skola/
http://www.remasystem.cz/re-balik/
http://www.remasystem.cz/wp-content/uploads/documents/tiskove-zpravy/REMA_Tipy_Trendove_a_ekologicky.pdf
http://www.remasystem.cz/wp-content/uploads/documents/tiskove-zpravy/REMA_Tipy_Trendove_a_ekologicky.pdf
http://www.trashmade.cz/
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Vážení přátelé,

s mnohými z Vás spolupracujeme již řadu let. Přesto věříme, že i pro Vás 
bude přínosem, když si zde na základě častých dotazů našich nových,  
ale i stávajících, klientů připomeneme pár nejdůležitějších bodů 
týkajících se plnění povinností dovozce/výrobce:

povinnost označení produktu•  symbolem přeškrtnuté podtržené popelničky 
(přímo na výrobku, popřípadě na jeho obalu, v manuálu nebo záručním 
listu);
uvádění informací o zaplacení • recyklačního poplatku na prodejním 
dokladu;
zákonná povinnost pravidelného čtvrtletního vykazování•  včetně 
správného zařazení výrobku do artiklu – pokud v daném čtvrtletí neuvedete 
na český trh žádný produkt, je nezbytné zadat nulový výkaz;
správný typ registrace•  vs. reportované výrobky;
pokud uvádíte na český trh•  též baterie/akumulátory (samostatně 
nebo jsou součástí EEZ) či solární/fotovoltaické panely, je nezbytné mít 
samostatnou registraci (separátní smlouva);
stává se, že registrace je provedena na určitý typ•  (skupinu) výrobků, 
přičemž, díky např. technologickému rozvoji či rozvoj společnosti,  klient 
začne dovážet i jiné výrobky (ze skupin), na které nebyl dříve registrován;
v případě změny•  údajů výrobce/dovozce je toto nutné nám oznámit  
a doložit nejpozději do 30 dnů od data uskutečnění (např. změna sídla 
společnosti, statutárního zástupce, názvu společnosti, IČ, dále pak rozšíření 
skupin EEZ, změna či rozšíření značek, změna způsobu prodeje);
 informování koncového zákazníka•  o zpětném odběru elektrozařízení;
výrobce prostřednictvím webu informuje své zákazníky• , jak je zajištěn 
v jeho místě zpětný prodej, v případě prodeje přes e-shop o možnostech 
zajištění v místě dodání výrobků.

Pokud máte jakékoliv nejasnosti či dotazy k aktuálně vykazovaným artiklům, 
správnosti zařazení výrobků či registračním údajům, kontaktujte nás. 
Předejdeme tak zbytečným nedorozuměním či komplikacím.

neváhejte se na nás obrátit.

Soutěž!
Stejně jako v každém předchozím 
čísle našeho zpravodaje, i v tomto 
jsme si pro Vás připravili soutěž.
dokážete rozpoznat rozdíly mezi 
dvěma obrázky? 
Udělejte si pohodlí a prohlédněte 
si pozorně oba obrázky. Je na 
nich vyobrazena brož velryby z 
naší poslední designové kolekce 
šperků.
najděte 10 rozdílů a ty 
označte. Výsledek nám pošlete 
elektronickou poštou na e-mail: 
info@trashmade.cz a to do  
20. 1. 2017.
V pondělí 23. 1. 2017 proběhne 
slosování všech došlých odpovědí 
a jeden výherce obdrží šperk z 
naší poslední designové kolekce 
Trash Made. 
Těšíme se na všechny zaslané 
příspěvky!

Klientské oddělení
Antala Staška 510/38,
140 00 Praha 4

poskytuje odborné a legislativní • 
poradenství v oblasti zákonných 
povinností dovozců a výrobců 
elektrozařízení, baterií a akumulátorů
zajišťuje komunikaci s individuálním • 
přístupem a uzavírání smluv s dovozci 
a výrobci
podává Návrh na zápis dovozců • 
a výrobců do Seznamu výrobců 
vedeného Ministerstvem životního 
prostředí
hlásí změny údajů na MŽP• 
každoročně vypracovává a odesílá na • 
MŽP roční zprávu o plnění povinností

+420 225 988 001
klientske@remasystem.cz

http://www.trashmade.cz/
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LOgistika

V letošním roce jsme pro Vás připravili novou 
službu „re:BalíK“, která doplnila službu 
„Buď líný“ a nyní se můžete zbavit všech 
vysloužilých elektrospotřebičů bez ohledu 
na jejich celkovou hmotnost.
Zcela zdarma můžete snadno a jednodu-
še zaslat veškeré drobné vysloužilé elek-
trospotřebiče, včetně baterií, do celkové 
hmotnosti 20 kg balíkem pomocí České 
pošty a zapojit se tak společně s námi do 
procesu recyklace a ekologické likvidace.
Neustále se snažíme naše služby zlepšovat. 
Průměrně za měsíc svezeme množstevně 
tolik elektrozařízení, které odpovídá plně 
naloženým 59 vagónům smrkového dřeva. 
I přes narůstající množství vysloužilého 
elektrozařízení se nám daří zkracovat 
průměrnou dobu svozu.
Abychom svozy ještě více zefektivnili, 
potřebujeme Vaši pomoc. Vy, naši 
zákazníci, máte klíčovou roli při zadávání 
objednávky. Právě korektní zadání 
objednávky je pro hladký průběh vlastního 
svozu nezbytné. Apelujeme na Vás, abyste 
zadávání parametrů objednávky věnovali 
patřičnou pozornost. Správný výběr artiklů 
elektrozařízení, jejich přesný počet a co 
nejpřesnější hmotnostní odhad je základní 
podmínka bezproblémového svozu. 
Chceme se neustále zlepšovat, ale bez Vás 
to nezvládneme.
Na našich nových webových stránkách   
www.remasystem.cz, například v části 
„Buď líny“, najdete skvělého pomocníka 
při zakládání objednávky v podobě tabulky 
orientačních vah elektrozařízení. Pokud 
byste měli přece jen pochybnosti se 
zadáním objednávky do systému, neváhejte 
nás kontaktovat, jsme tu pro Vás.

Vhodně připravená elektrozařízení v místě 
nakládky významně urychlí vlastní svoz a 
umožní nám obsloužit ještě více zákazníků 
v rámci jedné svozové trasy bez časového 
prodlení.
Jsme si vědomi skutečnosti, že svážená 
zařízení jsou na konci svého životního cyklu. 
Aby tato zařízení mohla být i nadále užitečná, 
je nutné, aby nebyla demontována či jinak 
významně poškozena. Nekompletnost 
spojená s neodborným zásahem do zařízení 
ztěžuje následné zpracování, materiálové 
využití a často poškozuje složky životního 
prostředí.
Jaké jsou na logistice časté dotazy a jejich 
odpovědi?
1. Jakou optimální váhu má mít balík?
Rozhodnete-li se pro předání elektrozařízení 
formou balíkového svozu, využijte možnosti 
váhového limitu 50 kg na jeden balík. Tímto 
minimalizujete počet přepravovaných balíků 
a zrychlíte proces odbavení, následného 
zpracování elektrozařízení a vystavení PEL.
2. Lze odvézt samostatnou ledničku nebo 
další objemné elektrozařízení balíkem?

Nelze. V těchto případech je potřeba  
směřovat ke „Svozu nad 150 kg“. Zkuste 
oslovit kolegy, sousedy a známé a snažte 
se nashromáždit více vysloužilých 
elektrozařízení.
Těšíme se na vaše objednávky.

NOVÉ webOVÉ 
stráNky

S radostí Vám oznamujeme, 
že spouštíme naše nové 
webové stránky. Cílem bylo 
aktualizovat a maximálně 
zpřehlednit veškeré 
informace o naší společnosti  
a službách, které nabízíme 
a které v budoucnosti 
plánujeme.
Doufáme, že se vám nové 
webové stránky budou líbit  
a najdete zde veškeré 
informace, které hledáte.  
V případě dotazů, postřehů 
a připomínek využijte náš 
Kontaktní formulář.

logistické oddělení
Antala Staška 510/38,
140 00 Praha 4

zajišťuje zpracování objednávek • 
a svozy elektrozařízení od zákazníků 
ke zpracovateli

zajišťuje kompletní zákaznický servis • 
včetně související administrativy

vydává potvrzení o ekologické likvidaci• 

má na starosti smluvní vztahy  • 
s dopravci a zpracovateli

distribuuje sběrné boxy pro projekty • 
Zelená firma, obec a škola

eviduje množství zpětně odebraných  • 
a zpracovaných OEEZ

+420 225 988 001
logistika@remasystem.cz

http://www.remasystem.cz
http://www.remasystem.cz
http://www.remasystem.cz
http://www.remasystem.cz/kontakt/
http://www.remasystem.cz/index.php/obcane.html
http://www.remasystem.cz/bud-liny/
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V roce 2010 jsme zahájili spolupráci 
s pražskou zoologickou zahradou ve 
sběru starých mobilních telefonů. 
Jedná se o kampaň, jejímž cílem je 
přispět k ochraně goril v africe. Gorily 
nížinné jsou totiž ohrožovány těžbou 
tantalu, který je v hojné míře využíván 
k výrobě miniaturních kondenzátorů. 
tyto kondenzátory se pak používají při 
výrobě mobilních telefonů. tato podpora 
je možná díky sběru a recyklaci vyslouži-
lých mobilních telefonů. Za každý sebraný 
a odevzdaný mobil dostane ZOO Praha od 
naší společnosti 10 Kč.
Koncem června proběhl 16. ročník předá-
vání cen Ď, které se udílejí mecenášům  
a dobrodincům v oblasti kultury, charity, 
vědy, vzdělávání a morálních hodnot v ČR. 
REMA obdržela cenu za projekt „Přineste 
starý mobil – podpořte strážce pralesa”. 
Ocenění nás nesmírně potěšilo, neboť je 
vidět, že projekt má smysl a pomáhá, kde 
je třeba. V rámci spolupráce se ZOO Praha 
proběhly i další akce, jako např. vyhlášení 
soutěže „Staň se strážcem pralesa“, kde se 
zapojené školy snažily nasbírat co nejvíce 
vysloužilých mobilních telefonů. Kromě 
akcí, které se týkaly vážnějších témat, jsme 
si také užili příjemné chvíle na oslavách 
narozenin malé gorilky Ajabu, nebo jejího 
tatínka Richarda. Na všech setkáních 
jsme měli náš zábavně edukační program, 
do kterého se s dětmi rádi zapojili i jejich 
rodiče.
Děkujeme všem, kteří se do projektu 
zapojili. V uplynulých letech se nám 
společně podařilo přispět opravdu krásnou 
částkou přes 400 000 Kč.

Jarní/PodZimní 
ÚkLiD

Již tradičně jsme rok 2016 
zahájili povánočním úklidem 
ve firmách našich zákazníků. 
Pozvolna přišel jarní a poté 
podzimní úklid. Zapojily se 
naše Zelené obce, Zelené firmy 
a Zelené školy. aktivní byli i 
občané a to v rámci projektu 
Buď líný. 

Dnes můžeme s jistotou říci, že 
se tato sběrová akce vydařila. 
V našich třech zelených 
projektech je zapojeno více než 
3 000 společností. A zájem stále 
stoupá, neboť většina zákazníků 
již pochopila, že zpětný odběr 
vysloužilých elektrozařízení 
a baterií má své opodstatnění na 
trhu odpadů a skutečně pomáhá 
zlepšovat životní prostředí 
okolo nás. V rámci projektu 
jsme také zavítali do několika 
firem (E.ON, ZENTIVA, aj.)  
s prezentací o problematice 
třídění elektroodpadu  
a edukačním programem. 
Zároveň si účastníci mohli 
vyrobit originální šperk  
z připravených částí vysloužilého 
elektrozařízení. Všechny tyto 
akce byly ve firmách velmi 
kladně hodnoceny.

Zpětný odběr výrobků jako příležitost pro 
efektivitu společností. To bylo stěžejním 
tématem již sedmého ročníku Semináře 
nejen pro Zelené firmy, který se uskutečnil 
20. října 2016. V rámci přednášek se 
odborníci zaměřili na přínos zpětného 
odběru pro firmy, na problematiku 
využitelnosti drahých kovů v elektroodpadu 
či na vybrané méně běžné systémy svozu 
komunálního odpadu.
na semináři vystoupili zástupci těchto uvedených 
společností:

dm drogerie markt s.r.o.• 
TSR Czech Republic s.r.o.• 
SAKO Brno, a.s.• 
REMA Systém, a.s.• 
Mendelova univerzita v Brně• 
EKO Logistics s.r.o. • 
Ministerstvo životního prostředí • 
Vetropack Moravia Glass a.s.• 

marketingové oddělení
Antala Staška 510/38,
140 00 Praha 4

zajišťuje smluvní projekty Zelená • 
škola, Zelená firma, Zelená obec

komunikuje s médii• 

nabízí legislativní poradenství• 

podporuje enviromentální vzdělání • 
a výchovu

podílí se na dalších ekologických • 
projektech a aktivitách

snaží se šířit myšlenku recyklace • 
prostřednictvím projektu Trash Made

public relations• 

+420 225 988 001
marketingove@remasystem.cz

Projekt Zelená škola byl letos veden ve 
standardním režimu. Jako každý rok jsme 
se zúčastnili akce Den Země na sídlišti 
Písnice. Děti základních a mateřských škol 
se ve stánku REMA Systému mohly soutěž-
ní formou dozvědět o důležitosti recyklace 
elektroodpadu a baterií. V příštím roce 
chystáme opět soutěž ve sběru pro naše 
Zelené školy s věcnými odměnami. 
Rema se ve spolupráci s komunitním 
webem Opravárna  zúčastnil v červnu 
již desátého ročníku akce „Mikroklima“, 
která je zaměřena na ochranu životního 
prostředí a bezpečné a šetrné dopravy. 
Po celý den bylo možné seznámit se s 
různými společnostmi a organizacemi. 
V Opravárně jste si mohli nechat opravit 
nefunkční přístroje a do stánku REMA 
pak přinést vysloužilá elektrozařízení k 
ekologické likvidaci. Součástí byly opět 
soutěže a kvízy týkající se problematiky 
třídění vysloužilého elektrozařízení.

http://www.remasystem.cz/zelena-obec/
http://www.zelenafirma.cz/index.php/cz/
www.remasystem.cz/zelena-skola/
http://www.remasystem.cz/bud-liny/
http://www.opravarna.cz
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noVý žiVot Pro Staré eleKtroPříStroJe 
V rámci ProJeKtu traSh made

Projekt započal rok 2016 
prezentací své designové kolekce 
šperků, módních a bytových 
doplňků na multikulturním 
festivalu Spectaculare, který 
rozšiřuje nabídku novodobého 
umění v Praze a propojuje 
zahraniční scény se scénou 
domácí. letošní ročník se 
uskutečnil opět na přelomu 
ledna a února a expozici šperků 
z elektroodpadu bylo možné 
shlédnout v centru současného 
umění doX nebo Paláci akropolis.

Na jaře jsme byli osloveni společností 
ČEZ Praha, abychom se, v rámci 
projektu PLNÍME PŘÁNÍ, zúčastnili 
akce “Velikonoční trhy v budovách ČEZ 
2016”. Energetici podporují neziskové 
organizace pravidelně a ve svých 
centrálách pořádají tyto velikonoční trhy 
již poněkolikáté. O nákupy tradičních 
výrobků přímo od hendikepovaných 
klientů spřátelených chráněných dílen 
je mezi zaměstnanci i návštěvníky ČEZ 
velký zájem. Ani nabídka našeho stánku 
Trash Made nezůstala bez povšimnutí 
a tak můžeme akci hodnotit jako velmi 
vydařenou a milou.

Léto pak bylo ve znamení festivalů. 
V červnu se na koupališti Vyžlovka 
uskutečnil festival Vyžlovské léto. Kromě 
hudebního programu bylo připraveno 
také zážitkové odpoledne pro děti, jehož 
součástí byla i naše tvůrčí dílna Trash 
Made. Zde jste si mohli vyzkoušet 
výrobu šperků z připravených částí 
vysloužilých elektrozařízení. Ve stánku 

REMA probíhal edukační program, 
ve kterém jsme vám dali možnost 
vyzkoušet si, jak správně třídit odpad.

V červenci jsme se na Kmochově ostro-
vě v Kolíně zúčastnili festivalu TPCA 
BEAT festival Kolín, který uspořádala 
naše Zelená firma ve spolupráci s 
městem Kolín. Do programu byly mimo 
jiné zařazeny i oblíbené environmentální 
aktivity. REMA si připravila soutěž ve 
třídění odpadu a také workshop v rámci 
projektu Trash Made, kde si mohli 
návštěvníci vyzkoušet vlastnoruční 
výrobu originálních předmětů 
z připravených částí elektroodpadu.  
Děti si mohly prověřit své znalosti  
v třídění a připraveny byly také kvízy  
a rébusy na téma recyklace 
elektroodpadu a baterií.
Během srpnového víkendu proběhl na 
Piazzetě Národního divadla letní Dyzajn 
market - prodejní výstava autorské 
tvorby, tentokrát v prázdninové edici. 
Rádi jsme se s Vámi setkali i v tomto 
čase dovolených.

Koncem října jste nás mohli zastihnout 
v přízemí Průmyslového paláce na 
Výstavišti Praha, kde jsme se již po sed-
mé zúčastnili největší výstavy designu a 
módy ve střední Evropě – Designbloku. 
Přišli jsme s novou kolekcí inspirovanou 
světem pod hladinou moře. Představili 

jsme například nové brože z barevných 
drátů ve tvaru mořských koníků z tvorby 
Lindy Čihařové, nebo brože ze zelených 
desek tištěných spojů, které jsou dílem 
Jany Chaklosh. Dalšími novinkami 
jsou kromě broží i náušnice z LCD fólií 
ve tvaru medúz nebo nové vizitkáře z 
hliníkových chladičů.

a výčet těch nejdůležitějších letošních 
akcí uzavřel zimní dyzajn Market. Již 
tradičně využíváme této možnosti 
nabídnout Vám neotřelé a nápadité 
dárky k Vánocům pro vaše blízké. Vždyť 
trash Made je zárukou mimořádně 
kvalitního, ručně vyráběného potěšení, 
které má smysl…

http://www.youtube.com/channel/UC9yV5Sq1d8jVXhKay5SCjKQ
http://www.facebook.com/remasystem
http://www.trashmade.cz
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