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Nevíte, kam s vysloužilým elektrem? Na bezplatné informační lince 

800 976 679 poradí „kam s ním“ 

Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) sdružující 
nejvýznamnější ICT dovozce a distributory ve spolupráci s kolektivním systém 
REMA, který v tuzemsku zajišťuje zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií 
a akumulátorů a solárních panelů, spouští novou bezplatnou informační linku 800 
976 679. Jejím cílem je podpora a přímý kontakt se spotřebiteli při řešení situace, 
jak naložit s vysloužilým elektro výrobkem v rámci zpětného odběru. Na novou 
linku se všichni dovolají zcela zdarma, v provozu je od pondělí do pátku od 8 do 18 
hodin. 

AITAT spolu s REMA investují v první etapě do rozvoje tohoto nového projektu určeného 
bezplatně široké veřejnosti půl miliónu korun (včetně nákladů spojených s jeho provozem 
a pravidelným vzděláváním personálu obsluhujícího linku). Podobný typ bezplatné služby pro 
spotřebitele dosud na trhu chyběl nebo v podobě veřejných registrů nefungoval tak, jak by 
měl. Například zájem veřejnosti o využívání informací z Registru míst zpětného odběru 
elektrozařízení byl a je z různých důvodů zcela minimální.  

„Lidé získají na lince Chytré recyklace informace o nejbližším a pro ně nejvhodnějším místě, 
kde je možné starý elektrospotřebič bezplatně odevzdat. Dozví se, jak ho nechat případně 
odvézt či jaké konkrétní služby lze pro tyto účely využít,“ informuje David Vandrovec, 
předseda představenstva AITAT a generální ředitel společností REMA s tím, že 
operátoři linky navedou volajícího do reálně nejbližších míst zpětného odběru vysloužilého 
elektra a nebudou rozlišovat mezi jednotlivými kolektivními systémy.   

„Nám na rozdíl od jiných nejde o pošlapání konkurenčních kolektivních systémů vedoucí 
k monopolizaci trhu, ale její zdravou podporu,“ uvádí Vandrovec. Podle něj stojí za vznikem 
kontaktní linky snaha vybudovat pro koncové spotřebitele moderní a uživatelsky co 
nejjednodušší komunikační portál zpětného odběru v České republice. Nabídnout 
zprostředkování a podporu všech dostupných služeb včetně kontaktů prakticky na všechny 
potenciální partnery odebírající elektroodpad jako jsou e-shopy, řetězce, kamenné prodejny, 
výrobce, ale i samotné obecní i městské samosprávy.  

Impulsem ke zprovoznění linky byl i nedávný mediální rozruch vyvolávající údajné problémy 
okolo seznamu „veřejných“ míst sběru vysloužilého elektra právě na webovém Registru míst 
zpětného odběru elektrozařízení, který provozuje Ministerstvo životního prostředí.  

„Problematika „veřejného/neveřejného sběrného místa elektroodpadu“ je v současném 
vymezení nastavených pravidel nejasná.  Přes veškerou snahu a bez odpovědné reakce 
ministerstva nemáme v současnosti reálné možnosti, jak situaci uspokojivě vyřešit. Obáváme 
se, že si s tím neporadí ani avizovaná legislativní novela. Lidsky si každý asi umí stanovit definici 
a podobu veřejného místa, nicméně legislativně je to poněkud komplikovanější. Proto jsme se 
rozhodli jít za spotřebitelem takto napřímo,“ vysvětluje Vandrovec iniciativu při vzniku projektu 
bezplatné informační linky. 

Nejobtížnější, co se týče tříděného sběru odpadních elektrozařízení od 
spotřebitelů, je to, že z praktického hlediska není možné realizovat jednotný způsob sběru, 



na rozdíl třeba od skla, papíru, či plastů. Jiným způsobem je zajišťován zpětný odběr křehkých 
úsporných zářivek, nebo objemově i hmotnostně rozměrných elektrozařízení jako je třeba 
televize či lednička, či drobných spotřebičů jako je fén, varná konvice či notebook. Právě proto 
rady a konzultace, jak a kde se může spotřebitel zbavit jakéhokoli vysloužilého výrobku 
v kategorii elektro v rámci zpětného odběru, jsou nejen z hlediska ochrany životního prostředí 
zcela jednoznačně společenským přínosem. 

Projekt zelené linky Chytrá recyklace patří mezi nejnovější projekty udržitelného rozvoje 
a společenské odpovědnosti (CSR aktivity) AITAT a REMA. Pomáhá české veřejnosti 
v zodpovědném nakládání s veškerým elektroodpadem včetně jeho dalšího využití v rámci 
navazujícího zpracovatelského a následně výrobního řetězce, který stále více využívá surovin 
a prvků získaných z jeho recyklace. 

Součástí projektu zelené linky Chytrá recyklace bude i ověřování spokojenosti 
a realizace průzkumů mezi spotřebiteli ve věci zpětného odběru výrobků. „Jsme v očekávání, 
jak velký bude o naši novou službu zájem. V každém případě považuji za nutné zdůraznit, že 
bez zapojení spotřebitelů by udržitelné a bezpečné nakládání s odpady nebylo možné. Pokud 
by spotřebitel nebyl ochoten či se sám nechtěl svých odpadů zbavit správně a ekologicky, to 
znamená někam je odevzdat, někam je donést, někam je poslat, tak by to nefungovalo,“ 
dodává na závěr Vandrovec s tím, že v další fázi projektu bude obsahově rozšířen i web 
www.chytrarecyklace.cz, který se bude věnovat zvyšování povědomí o možnostech zpětného 
odběru výrobků a otázkám kolem ochrany životního prostředí obecně. 

 

 

 

O společnostech REMA Systém, REMA Battery, REMA PV Systém, REMA AOS 

Hlavními aktivitami čtyřlístku společností pod značkou REMA jsou služby zabezpečující zpětný odběr 

a recyklaci elektrických a elektronických zařízení (jako jsou pračky, lednice, televize, počítače, tiskárny, 

mobily a další), baterií, akumulátorů a solárních panelů. 

Nově je mezi společnostmi zařazena REMA AOS, která čeká na autorizaci s cílem poskytovat služby 

sdruženého plnění v oblasti obalů a odpadů z obalů. 

Svým klientům REMA nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností, 

běžným spotřebitelům pomoc a jednoduché vyřešení starostí s nepotřebnými či vysloužilými spotřebiči, 

bateriemi, akumulátory a solárními články. V oblasti ochrany životního prostředí REMA působí od roku 

2005, od kdy provozuje systém pro zpětný odběr a recyklaci vyřazených elektrozařízení. 

Podrobné informace najdete na adrese www.rema.cloud nebo na sociální síti Facebook. 

 

O Asociaci informačních technologií a telekomunikací (AITAT) 

AITAT je apolitická asociace, organizačně i jinak nezávislá na státních orgánech, politických stranách, 
církvích, jiných občanských sdruženích a iniciativách, spolupracuje však s nimi při uskutečňování 

společných zájmů a prosazování prospěšných zájmů. AITAT přispívá k rozvoji podnikatelských aktivit 
a hospodářských zájmů členů sdružení se zvláštním zaměřením na ochranu životního prostředí. Usiluje 

o zajištění efektivního způsobu k dosažení dlouhodobě udržitelné ochrany životního prostředí 
a minimalizaci dopadů lidské činnosti na přírodní ekosystémy. 

Podrobné informace najdete na adrese: https://www.aitat.cz/  

http://www.chytrarecyklace.cz/
http://www.rema.cloud/
https://www.facebook.com/remasystem
https://www.aitat.cz/
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