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Editorial
Vážení čtenáři,

blíží se nám vánoční čas, jehož veselé, ra-
dostné a pokojné prožití nám brzy budou 
přát naši blízcí a známí. Říci, že je to čas jiný 
a nevšední je málo. Vánoce jsou výsostně 
svátečním časem. V našich srdcích a mys-
lích se zabydlí nostalgie oživující vzpomínky 
na dětství. Na dobu, kdy bar-
vy byly sytější a vůně in-
tenzivnější a kdy čas 
plynul mnohem 
pomaleji než 
dnes. Naše 
d o m o -
vy se 
za dlou-
hých nocí 
zimního slu-
novratu obléknou 
do teplého světla svící, 
které spolu se třpytivým 
leskem ozdob na vánočním 
stromku vyvolává iluzi jiného světa. 
Vánoce jsou mezičasem mezi starým a no-
vým rokem. Bezčasí, které nepatří ani jedno-
mu z nich, a proto v něm můžeme dělat věci, 
na něž nám jindy času nezbývá.

Konec roku bývá již tradičně spojen s hod-
nocením a jistou bilancí. I proto jsme se 
s kolegy sešli a vytvořili pro Vás další číslo 
REMA Zpravodaje.

K Vánocům neodmyslitelně patří také dárky 
a Vy se můžete při jejich výběru nechat in-
spirovat naší kolekcí Trash Made. Na své si 
jistě přijdou nejen dámy, ale i pánové. 

A když už jsme se zastavili u vánočních 
dárků, jistě i Vy najdete pod stromečkem 
spoustu nových elektrických pomocníků, či 
elektronických novinek. Radujte se, v klidu 
si užívejte svá splněná přání a „Buďte líní“. 
Nezatěžujte se přemítáním, kam se všemi 

těmi vysloužilými spotřebiči, které 
nahradíte no-

vými. My 
vše vyřeší-
me za Vás. 

V tomto čís-
le se mimo 
jiné dozví-
te spoustu 
n o v i n e k 

a zajímavostí, 
o které se s Vámi rádi podělí naše 

jednotlivá oddělení. Pro ty z Vás, 
kteří mají soutěživého ducha, jsme jako po-
každé připravili v sekci „Klientské oddělení“ 
soutěžní otázku, za jejíž správné zodpověze-
ní bude jeden z Vás odměněn.

Naši milý čtenáři, přejeme Vám, aby zmiňo-
vaný vánoční čas prostoupil Vaše domovy 
a Vy se jím mohli nechat, alespoň na těch 
pár kouzelných dnů, zcela unést.
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Typy svozů, které 
můžete využít:
Svoz nad 150 kg

•	 volně	ložené,	není	nutné	balit,

•	 nejčastější	 lhůta	 svozu	 je	 do	 10ti	 pra-
covních	dní,

•	 dopravce	Vás	kontaktuje	a	domluví	ter-
mín	svozu.

Balíkový svoz

•	 elektroodpad	 je	 nutno	 v	 tomto	 přípa-
dě	 zabalit	 do	 krabic,	 jejichž	 jednotlivá	
váha	nesmí	přesáhnout	50 kg,

•	 nejčastější	 lhůta	 svozu	 je	do	48	hodin	
a	realizuje	se	skrze	společnost	GEIS	par-
cel.	 Přeprava	 pak	 podléhá	 pravidlům	
přepravce.

Vlastní odvoz

•	 váhově	neomezeno,

•	 není	potřeba	balit,

•	 dopravíte	 sami	 na	 předem	 smluvené	
místo.

Jednou	 z	 dalších	 činností,	 kterou	 se	 lo-
gistické	 oddělení	 zabývá,	 je	 vystavování	
a	distribuce	potvrzení	 o	 ekologické	 likvi-
daci.

Tato potvrzení mohou mít formu: 

Standardní

Jakmile	 je	elektroodpad	svezen	a	zvážen	
daným	 zpracovatelem,	 automaticky	 je	
na	Vámi	zadaný	email	v	objednávce	svo-

zu zasláno potvrzení o ekologické likvi-
daci, ve kterém jsou uvedené kategorie 
elektrozařízení a baterií v souladu s Vaši 
objednávkou a je u nich verifikována 
skutečná váha. Potvrzení je vystaveno 
do 5ti pracovních dní od realizace odvozu.

Individuální

Po svezení a zvážení elektroodpa-
du sdělíte svůj specifický požada-
vek písemně na emailovou adresu 
logistika@remasystem.cz. Naši pracovní-
ci Vaši žádost zpracují, a vystaví potvrzení 
o ekologické likvidaci na Vámi udaná elek-
trozařízení s konkrétními sériovými a in-
ventárními čísly. Potvrzení je vystaveno 
do 5ti pracovních dní od realizace odvozu.

A v neposlední řadě logistické oddělení 
poskytuje technickou a zákaznickou pod-
poru v případech zapomenutých či ne-
platných přihlašovacích údajů, nebo když 
je například nutná pomoc se založením 
objednávky, či při řešení technického pro-
blému s objednávkovou aplikací REMAIS.

dále zpracováváme Vaše objednávky a za-
jišťujeme jejich včasnou realizaci. Úzce 
spolupracujeme se všemi divizemi, sklady 
a odděleními naší společnosti a zajišťuje-
me tak plynulý zákaznický servis a logis-
tiku. Věříme, že jste s naším přístupem 
spokojení a budeme rádi za každý Váš 
podnět, postřeh, či připomínku, která po-
vede k dalšímu zlepšování námi poskyto-
vaných služeb.

Co má na starosti 
logistické oddělení?
Oddělení logistiky je jedním z klíčových oddělení naší 
společnosti. Hlavní náplní jeho činnosti je zajištění a poskytnutí 
technické podpory k objednávkovému systému REMAIS 
a součinnost při řešení požadavků na svozy a jejich realizaci.

R A d y  •  T I p y  •  n á V o d y

Zpětný odběr 
nerovná se odpad!
Blíží se konec roku a s ním i uzavírání 

evidencí nejen za oblast firemního od-

padového hospodářství. Upozorňujeme, 

že všechna elektrozařízení a baterie, která 

nám byla odevzdána v rámci zpětného 

odběru zařízení, nesmějí být evidována 

ve vašich průběžných evidencích o od-

padech a způsobech nakládání s nimi. 

Jedná se o zpětně odebrané výrobky, 

jejichž průběžnou evidenci o odpadech 

tak nevedete a pro účel případných kon-

trol slouží vystavované Potvrzení o eko-

logické likvidaci jako průkazný doklad 

o likvidaci.

Logistické oddělení
Velké Kunratické 1570/3a 
148 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 do-
pravci 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
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Iniciátor projektu

www.budliny.cz
840 550 650
Odebíráme veškeré spotřebiče 
(včetně baterií), které k činnosti 

využívají elektrickou energii 
(např.: mikrovlnku, monitor, 

počítač, autobaterie,... ).

. . . a nech si odvézt staré 
elektrospotřebiče přímo z domácnosti.

Zelené firmy, školy a obce! Informujte po vánocích o
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Pátý ročník Semináře 
nejen pro Zelené firmy

Zpětný odběr výrobků jako jeden ze způ-
sobů prevence vzniku odpadu. To bylo 
hlavním tématem pátého ročníku „Se-
mináře nejen pro Zelené firmy“, který se 
uskutečnil 23. října v prostorách Agro-
nomické fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně. Odborníci se v rámci semináře 
zaměřili na problematiku opětovného po-
užití odpadu, a také na jeho další využití. 
Semináře se zúčastnilo 60 zájemců, kro-
mě samotných firem i odborná veřejnost 
a studenti. Letošní ročník se věnoval aktu-
álním tématům současného odpadového 
a oběhového hospodářství a Programu 
nulového odpadu pro Evropu. V rám-
ci osmi přednášek vystoupili odborníci 
z různých oblastí odpadového hospo-
dářství, například představitelé z České 
inspekce životního prostředí či zástupci 
Mendelovy univerzity v Brně, kteří jsou 
zároveň spolupořadateli semináře.

Květnický ušák 
v Zelené obci Květnice
7. ročník akce „Květnický Ušák“ se ko-
nal v sobotu 6. září na louce u rybníka 
v Květnici. Letos bylo pro děti připraveno 
20 soutěžních stanovišť, užili si skákací 
hrad i trampolínu. V rámci doprovodného 
programu se uskutečnila vodní bitva v po-
dání členů modelářského klubu, divadelní 
představení divadla „Ve Tři“, ukázka práce 
a zásahu speciálních jednotek Policie ČR. 
Celkem se akce zúčastnilo více než 300 
dětí se svými rodiči a prarodiči. 

RC RALLY
Během sezóny 2014 se uskutečnilo 6 zá-
vodů, z čehož jeden z nich ve Světlé nad 
Sázavou se konal pouze pro závodníky 
dvoukolek 2 WD. Velké finále se odehrálo 
4. 10. 2014 v Třemošné. „Do závodu jsem 
vstupoval s velkým odhodláním, jelikož 

souboj s Peťákem, byl pro mě pikantní. 
V závěru jsem již začínal pochybovat, ale 
5. příčku mám „předplacenou“ a po le-
tech 2011, 2012 a 2013 jsem jí znovu 
obhájil“, uvedl náš jezdec Jan Brich.  Naši 
další reprezentanti – Filip a Petr Straha-
lovi se celkově umístili na příčce desáté 
a osmnácté. Těšíme se na další sézonu. 

Plánované závody na rok 2015, kde se 
zároveň sbírají baterie a elektrozařízení:

8. 4. Vidov | 30. 5. Smržovka 
18. 7. Vyškov | 15. 8. Třemošná (2WD) 
5. 9. Hvozdná | 17. 10. Praha

Trash Made na Prague 
Design Week
Od 3. do 9. listo-
padu 2014 pro-
běhla první pře-
hlídka českého 
a zahraničního 
designu v Praze 
s názvem Prague Design Week. Měla od-
lišný koncept, než jaký z českého prostře-
dí zatím známe, představila především 
kreativitu a tvůrčí proces designu. V rámci 
projektu Trash Made jsme v místnosti čís-
lo 321 představili nové šperky a bytové 
doplňky ze slaboproudých drátů. V rámci 
pořádaného workshopu se mohli tvůrčích 
činností chopit také návštěvníci. Na závěr 
týdenní přehlídky měla v  rámci předsta-
vení značky naše designérka Linda Čiha-
řová také zajímavou přednášku o vzniku 
Trash Made. Na další prodejní akci Dyzajn 
Market Vás srdečně zveme 13. a 14. pro-
since na piazzetě Národního divadla. 

Rádi bychom všem Zeleným školám při-
pomněli „Školní výukový program“, který 
je určený středním školám a druhému 
stupni základních škol. Ideální termín pro 
start tohoto projektu je  1-2 měsíce před 
oslavou dne Země. Během těchto 2 mě-
síců lze probrat jednotlivé aktivity, které 
pak vyústí ve sběrovou akci pořádanou 
na den Země, tj. 22. 4. 2015.

Marketingové oddělení
Velké Kunratické 1570/3a 
148 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 pro-
střednictvím projektu Trash Made

• public relations

+420 225 988 001 
marketingove@remasystem.cz

Marketingové oddělení 3REMA ZPRAVodAj

http://www.trashmade.cz/
http://www.dyzajnmarket.com/
http://www.dyzajnmarket.com/
http://www.zelenafirma.cz/index.php/cz/vzdelavani/vzdelavani-pro-vetsi.html
mailto:marketingove%40remasystem.cz?subject=


Soutěž
Stejně jako v každém předchozím 
čísle našeho zpravodaje, i v tomto 
jsme si pro Vás připravili soutěž. 
Jeden z Vás, který správně odpoví 
na naši soutěžní otázku, vyhraje 
láhev výborného bílého 
vína „Veltlínské Zelené“.

Soutěžní otázka zní: Kolik 
mobilních telefonů se 
podařilo vysbírat celkem 
během velké tříetapové 
hry „Staň se strážcem 
pralesa“, kterou vyhlásila 
Pražská Zoologická 
zahrada?

Až do 4. 1. 2015, 
kdy bude vylosován 
jeden výherce,
můžete zasílat své 
odpovědi na email 
marketingove@remasystem.cz.

Klientské oddělení
Velké Kunratické 1570/3a 
148 00 praha 4
• poskytuje odborné a legislativní pora-

denství 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 vý-
robců do Seznamu výrobců vedeného 
Ministerstvem životního prostředí

• hlásí změny údajů na MŽP

• každoročně vypracovává a odesílá 
na MŽP roční zprávu o plnění povin-
ností

+420 225 988 001 
klientske@remasystem.cz
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„Bonus 
program“ 
s REMA PV 
Systém
V termínu od 1. 4. do 31. 10. 
2014 proběhla soutěž, které 
se mohl zúčastnit každý 
klient REMA PV v rámci 
bonusového programu. 
Soutěž, trvající celkem 
7 měsíců, vyvolala vysokou 
vlnu zájmu. V průběhu 
trvání soutěže byl každý 
měsíc vylosován jeden 
šťastný výherce, který 
obdržel voucher 
v hodnotě 10 000,- Kč.  
Všem výhercům gratulujeme a věříme, 
že jim výhra udělala radost. Ostatním 
zúčastněným přejeme hodně štěstí 
v  osobním životě i  při nějaké naší 
další soutěži.

Jeden komentář za všechny:

tomáš kratina 
vítěž jednoho z voucherů

„Dobrý den, děkuji za  velmi příjemnou 
zprávu o  výhře, v  předvánočním čase 
určitě přijde vhod. Všem ostatním, co 
neměli tolik štěstí, přeji hodně sluneč-
ných dnů v  příštím roce. S  pozdravem 
Tomáš Kratina“. 

Změny 
v legislativě
Uplynul další půlrok a  my pro Vás 
máme velice příznivou zprávu. Poda-
řilo se prosadit do praxe naše náměty 
předávané v  minulosti Ministerstvu 
životního prostřední ohledně pro kli-
enty dlouhodobě zatěžujícího a  ná-
kladného způsobu zápisů a  změn 
v  Seznamu výrobců elektrozařízení. 
Od 1. 10. 2014 je v platnosti novela zá-
kona č. 185/2001 Sb., o odpadech, jejíž 
součástí je příslušná změna, díky níž 
došlo k  usnadnění administrativy při 
zapisování nových klientů a dále i při 
hlášení změn uvedených v  Seznamu 
výrobců, který MŽP spravuje.

Ostatně tuto změnu jste již jistě za-
znamenali prostřednictvím Novinek 
na  našich webových stránkách 
a  dále díky naší adresné emailové 
korespondenci směrem k Vám, která 
byla rozeslána dne 30. 10. 2014.

Pokud Vás z jakéhokoliv důvodu náš 
mail minul, prosíme tímto o  Vaši 
pozornost a  součinnost. Výše zmí-
něná novela zákona o  odpadech 
vyžaduje od  stávajících výrobců/
dovozců elektrozařízení doplně-
ní informací o  způsobu prodeje 
a  doplnění značek elektrozařízení 
uváděných na trh v Čr. Výrobce/do-
vozce, který nesplní tuto povinnost, 
ministerstvo v  souladu se zákonem 
ze Seznamu výrobců vyřadí. Kon-
taktujte proto co nejdříve klientské 
oddělení, kde Vám sdělíme potřeb-
ný postup. Bližší informace o novele 
zákona a  příslušných změnách do-
týkajících se výrobců/dovozců elek-
trozařízení, které byly též obsahem 
mailového sdělení.

REMA ZPRAVodAj

Další komentáře 
klientů                             

>

mailto:marketingove@remasystem.cz
mailto:marketingove@remasystem.cz
mailto:klientske%40remasystem.cz?subject=
http://www.remasystem.cz/index.php/cz/novinky.html
mailto:klientske@remasystem.cz
mailto:klientske@remasystem.cz
http://www.remasystem.cz/images/documents/Informace_k_novele_zakona_o_odpadech.pdf
http://www.remapvsystem.cz/index.php/cz/provozovatele/bonus-program.html


Velká sběrová akce nemá časové ome-
zení jak v termínu konání, tak v délce 
samotných sběrových dnů. Často je na-
příklad využívána v rámci jarního a pod-
zimního úklidu a průměrně trvá 5 pra-
covních dní. 

Každá firma se může zapojit prostřed-
nictvím jednoduchého přihlašovacího 
formuláře, který slouží jako zadání pro 
výpočet úspory za vysbíraný materiál. 
Po vyplnění formuláře jsou ve spolupráci 
s námi vytvořeny jednoduché informač-
ní materiály, přičemž je možné využít 
i standardní editovatelný informační 
leták. S vyhlášením sběrové akce pak 
zaměstnanci nosí vysloužilá elektroza-
řízení a baterie na vybrané místo ve fir-
mě. Po skončení akce je realizován odvoz 
a následně je vytvořena informační bro-
žura mapující skladbu materiálu předa-

ného k recyklaci včetně environmentál-
ních úspor.

Každá ze zapojených společností v rámci 
sběrových akcí v průběhu podzimu 2014 
v průměru uspořila životnímu prostře-
dí 536 kg CO2, což odpovídá najetým 
3 353 km autem s obsahem motoru 
do 1,3 l.

Nejaktivnější společnost vysbírala více 
než dvojnásobek průměrného množství 
elektrozařízení vysbíraného na občana 
v České republice, celých 11,86 kg.

Sběrová akce je vyhodnocována od cel-
kového sběru v minimální výši 150 kg. 
Oněch 150 kg z materiálového hlediska 
bývá nejčastěji zastoupeno kovy, plasty 
a sklem. Materiálové hledisko a úspora 
za jednotlivé materiály, které jsou recy-
klovány, je vyčíslena níže.

Velké sběrové akce
Zelené firmy mohou kdykoliv během roku využít tzv. 
„Velkou sběrovou akci“, prostřednictvím které jsou vysloužilé 
elektrospotřebiče a baterie odvezeny, efektivně recyklovány 
a firma navíc získá zpětnou vazbu ve formě ekologické úspory 
přepočtenou na ekvivalent CO2.

Ekonomické oddělení
Velké Kunratické 1570/3a 
148 00 praha 4
• zajišťuje zpracování faktur 

na základě vykazování klientů
• zodpovídá veškeré dotazy 

ohledně faktur a jejich změn
• komunikuje prostřednictvím 

datových schránek
• připravuje ekonomické 

a statistické výkazy
• jedná s příslušnými úřady
• připravuje podklady pro 

statutární orgán firmy
• řeší závazky vyplývající 

ze smluvních vztahů
• zabezpečuje ekonomický chod 

včetně finančnictví, účetnictví

+420 225 988 001 
ekonomicke@remasystem.cz

Řeč čísel 5REMA ZPRAVodAj

Pomáháme gorilám
V letošním roce byla pro děti připravena 
velká tříetapová hra „Staň se strážcem 
pralesa“. dětské kolektivy mohly po dobu 
půl roku soutěžit o zcela mimořádné 
zážitky v Zoo praha i věcné ceny. Úkolem 
školních kolektivů bylo nasbírat co nejvíc 
vysloužilých mobilních telefonů. Právě při 
jejich výrobě se totiž používá ruda koltan, 
jejíž naleziště jsou v Africe a kvůli které 
dochází k ničení životního prostředí pra-
lesních druhů zvířat. Soutěž vyvrcholila 
v neděli 9. listopadu, kdy gorilí samec Ri-
chard, hlava pražské gorilí rodiny, oslavil 
své 23. narozeniny. Celkem se za soutěž 
podařilo dětem vybrat 6129 mobilních 
telefonů. 

Materiálové složení 150 kg elektroodpadu (v %)

Úspora co2 za zrecyklovaných 150 kg elektroodpadu (v kg)

úspora nákladů za likvidaci

úspora nákladů za odvoz

soulad se zákonem o odpadech- zpětný odběr výrobku

jednoduchý objednávkový systém, vč. potvrzení o likvidaci

ochrana životního prostředí

PR společnosti

informační materiály

certi�kát

logo

Velká sběrová akce pro zaměstnance

projekt Buď líný

projekt Trash Made
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Sledujte nás také na Facebooku či YouTube.

http://www.zelenafirma.cz/index.php/cz/aktivity/velka-sberova-akce
http://www.zelenafirma.cz/images/documents/zf/vsa_infoletak.pdf
http://www.zelenafirma.cz/images/documents/zf/vsa_infoletak.pdf
mailto:ekonomicke%40remasystem.cz?subject=
http://www.zoopraha.cz/
https://www.facebook.com/remasystem?ref=hl
https://www.youtube.com/channel/UC9yV5Sq1d8jVXhKay5SCjKQ/videos

