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Vážení čtenáři,
Vánoce jsou opět za dveřmi a čas svátečně ukrajuje dny, hodiny a minuty 
do chvíle, kdy naše domovy ozáří teplé světlo svící a zář očí všech 
obdarovaných.
Ale na Vánoce je nejprve potřeba se pořádně připravit. I my chystáme 
spoustu věcí, kterými vám chceme letošní svátky zpříjemnit. A o tom 
všem si můžete právě nyní přečíst v našem pravidelném vydání REMA 
zpravodaje.
Nepozveme vás sice na cukroví ani na grog, zato vám nabídneme Vánoční 
soutěž, ve které tři z vás vyhrají láhev výborného kabinetního bílého vína 
a designovou zátku z kolekce Trash Made.
Ale tím to rozhodně nekončí. Budete si moci přečíst o změnách, kterými 
naše společnost v letošním roce prošla a těšit se můžete také na 
spousty zajímavých článků, které mapují naše celoroční firemní aktivity.  
Za všechny uvádíme například soutěž „Zelená škola – Nejlepší sběrač“, 
kterou jsme pořádali ve spolupráci se společností Vodafone Czech 
Republic a.s. v rámci projektu Zelená škola, či „Seminář nejen pro Zelené 
firmy“, který se letos konal v Toulcově dvoře v Praze. Těšit se také můžete 
na celou řadu užitečných informací.
Zkrátka, přejeme vám, aby letošní Vánoce byly co nejkrásnější a chvíle 
klidu a pocity štěstí co nejdelší. Děkujeme za přízeň a jen si přejeme, 
abyste s námi i v příštím roce byli i nadále spokojeni.

http://www.trashmade.cz/
http://www.zelenafirma.cz/index.php/cz/zelena-skola.html
http://www.zelenafirma.cz/index.php/cz/
http://www.zelenafirma.cz/index.php/cz/
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REMA Pv SySTÉM

Již druhým rokem REMA PV SYSTÉM 
zajišťuje výběr recyklačního příspěvku na 
likvidaci solárních panelů. Tento poplatek 
je dán zákonem a vztahuje se na všechny 
provozovatele. 

REMA PV SYSTÉM tak poskytuje tisícům 
našich klientů komplexní podporu při 
plnění zákonné povinnosti.

vážení a milí klienti,
jak jste zajisté zaznamenali prostřed-
nictvím webových stránek www.
remasystem.cz a dále díky naší 
e-mailové korespondenci směrem 
k vám, s platností od 3. čtvrtletí 2015 
došlo ke změnám - snížení recyklačních 
poplatků u vybraných položek skupin 
1, 2 a 6. nové ceníky platné od 1. 7. 
2015 naleznete na našich webových 
stránkách. Pro přehlednost je srovnávací 
tabulka umístěna zde.

Dne 14. 8. 2015 jsme v Novinkách 
zveřejnili informaci o změně směrnice, 
kterou se omezuje používání některých 
nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních (EZZ). 
Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 31. prosince 
2016. Dokument ke stažení naleznete 
zde.
Dále bychom rádi upozornili na novou 
vyhlášku č. 223/2015 Sb., která mění 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
Pro Vás jako výrobce nebo dovozce 
je aktuálně důležité, že s účinností od  
1. 10. 2015 je již zakázáno uvádět na trh 
nebo do oběhu knoflíkové články, které 
obsahují více než 0,0005 % hmotnostních 
rtuti, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou 
zabudované do elektrozařízení nebo do 
jiných výrobků. Zrušila se do té doby pro 
ně platná výjimka, která byla uvedena 
v § 31a odst. 1 písm. a) pro ty případy, kdy 
obsah rtuti nepřesahoval 2 % hmotnosti.

Co je nového?
Po několika letech vláda opět podpořila 
další rozvoj střešní fotovoltaiky v rámci 
programu „Nová zelená úsporám“. 
Na pořízení solárních termických 
a fotovoltaických systémů mohou 
domácnosti v příštích 6 letech získat 
dotaci 35 – 100 tisíc Kč.
Tato nová podpora malých střešních 
fotovoltaických  elektráren  doplňuje  
hlavní zaměření programu „Nová zelená 
úsporám”, který si bere za úkol snižování 
energetické náročnosti stávajících 
rodinných, či bytových domů.
Nastavení programu zvýhodňuje 
systémy s možností akumulace vyrobené 
elektřiny. Podporuje tak trend posilování 
soběstačnosti domácností.
Nyní probíhají jednání s distributory ve věci 
návrhu vyhlášky, která upravuje podmínky 
pro připojování fotovoltaických elektráren 
k distribuční síti. 
V současnosti je v České republice více 
než 28 tisíc fotovoltaických  elektráren 
s instalovaným výkonem  2061 MW, ze 
kterých je pouze 0,44 %  malých elektráren 
na střechách domů.
I přesto, že ceny fotovoltaických  elektráren 
stále klesají a jsou asi třetinové v porovnání 
s cenami před 6 lety, pro dosažení únosné 
doby finanční návratnosti je podpory 
třeba.

SouTěž!
Stejně jako v každém předchozím 
čísle našeho zpravodaje, i v tomto 
jsme si pro Vás připravili soutěž. 
Co pro výhru udělat? 
vymyslete reklamní slogan, 
který by nejlépe reprezentoval 
naši společnost. Slogan 
musí obsahovat slovo REMA, 
eventuálně REMA Systém.  
Svá díla můžete zasílat na e-mail: 
akoranova@remasystem.cz  
a to do 22. 1. 2016.
V pondělí 25. 1. 2016 proběhne 
slosování všech došlých sloganů 
a tři výherci obdrží láhev 
výborného kabinetního bílého 
vína a designovou zátku z 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.remasystem.cz/index.php/dovozci-a-vyrobci/cenik.html
http://www.remasystem.cz/index.php/dovozci-a-vyrobci/cenik.html
http://www.remasystem.cz/images/documents/cenik3Q2015.pdf
http://www.remasystem.cz/index.php/novinky.html
http://www.remasystem.cz/images/documents/SM%C4%9ARNICE%20KOMISE%20V%20P%C5%98ENESEN%C3%89%20PRAVOMOCI%20%28EU%29%202015863.pdf
http://www.remasystem.cz/
http://www.trashmade.cz/
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ČíSlA, TERMínY, REPoRTY, PRoSTě 
„RuTinA“ nA logiSTicKÉM oddělEní

Činnostem našeho logistického oddělení 
byl v předchozím vydání REMA Zpravodaje 
věnován velký prostor. nechme tentokrát 
typy svozů a jejich pravidla stranou 
a podívejme se na uplynulých jedenáct 
měsíců v roce 2015 trochu jinou optikou.

Začátkem letošního roku byla zahájena 
redefinice klíčových logistických procesů. 
Stranou nemohl zůstat informační 
systém, který je pro chod logistiky zcela 
zásadní. Pro nově nastavovaná pravidla byl 
kladen zásadní důraz na vyšší efektivitu, 
transparentnost a měřitelnost. Rozhodně 
nelze konstatovat, že se vždy vše povedlo 
hned na poprvé, jak už to bývá.
Již tradičně bylo nejvíce objednávek zadáno 
v Praze. Hned za ní následují města Ostrava, 
Brno a Zlín. Velká města v tomto směru 
nepřekvapí a tak by bylo dobré zdůraznit, 
že stejnou péči věnujeme zákazníkům  
i z menších obcí, jako jsou například Bavory 
(403 obyvatel) nebo Bernartice (220 
obyvatel). Zajímavostí je, že nejčastější 
výskyt názvu ulice při svozech objednávek 
je - Masarykova.
Za uplynulých jedenáct měsíců letošního 
roku jsme na logistice odbavili bez mála 
11 tisíc objednávek, což představuje 
nárůst za stejné období 2014 o zhruba 8 %. 
Z dalších údajů k jednotlivým objednávkám 
lze vyčíst, že průměrná doba svezení 
objednávek se zkrátila o více než 40 %. 
Při každé aktivitě, která na logistickém 
oddělení probíhá, v maximální míře 
zohledňujeme dopad na životní prostředí. 
Proto klademe velký důraz na elektronickou 

komunikaci a v řeči čísel to lze vyjádřit 
tak, že na našem kontaktním mailu 
logistika@remasystem.cz jsme za deset 
měsíců vyřídili přes 2 700 příchozích 
dotazů.
Díky tomu, že používáme k potvrzování 
jednotlivých notifikací náš informační 
elektronický systém, mohla naše 
společnost ušetřit jen na tisku potvrzení 
jednotlivých objednávek přes 50 tisíc 
papírových stránek A4.
Z výše uvedeného vyplývá, že na oddělení 
logistiky je neustále rušno. Naší maximální 
snahou je bezchybně odbavit a vypořádat 
zadané objednávky co nejdříve. Pokud by 
zrovna na té vaší objednávce zapracoval 
logistický šotek a nešlo by vše tak jak má, 
napište nám a společně dáme věci do 
pořádku.
Díky naší společné spolupráci jsme 
velmi úspěšní na poli sběru vysloužilých 
elektrozařízení, kde se nám podařilo 
zvýšit úroveň sběru v souladu s novými 
legislativními požadavky. A to v roce 2014 
o třetinu, a v roce letošním dvaapůlkrát více 
než v roce 2013.
Díky našim činnostem skupina REMA 
v minulosti plnila vždy své povinnosti 
vůči výrobcům a legislativě a bude tomu 
i nadále.

ZMěnA 
KoRESPondEnČní 
AdRESY SPolEČnoSTi

Rok se s rokem sešel, ale to nic 
nemění na skutečnosti, že jsme 
vám stále k dispozici, i když na 
nové adrese i korespondenční 
-  antala staška 510/38, 
Praha 4 -  administrativní 
budova east Building - vstup do 
budovy je přes recepci B z ulice 
Pecharova - 4. patro.

Získali jsme tak „blíže centru“ 
nové prostory pro prezentaci 
naší společnosti a pro osobní 
jednání s klienty.

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/index.php/obcane.html


“PřinESTE STARý Mobil 
– PodPořTE STRážcE 
PRALESA”
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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. Vzácné 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, ale 
i v dalších elektronických zařízeních. Tato 
podpora je možná jednoduše díky sběru a 
recyklaci vysloužilých mobilních telefonů. 
Za každý sebraný a odevzdaný mobil 
dostane Zoo Praha od naší společnosti 
10 Kč. 
V letošním roce proběhla navíc soutěž, 
které se mohly zúčastnit školní 
kolektivy. Jarní etapa byla vyhlášena  
11. června a podzimní etapa bude vrcholit 
začátkem příštího roku. Všechny soutěžící 
třídy, které vysbírají mobilní telefony, 
pozveme do Zoo Praha na setkání Strážců 
pralesa dne 3. 3. 2016, kdy společně 
oslavíme Světový den zvířat a rostlin. 
Ani letos jsme nechyběli na Běhu pro 
gorily - charitativní akci zaměřené na 
podporu goril ve volné přírodě. Tato akce 
má ve světě tradici již od roku 2003. 
Startovalo se z Hradčanského náměstí, 
kde jste mohli vhodit vysloužilé telefony 
do připraveného tubusu. 
Děkujeme všem, kteří se do projektu 
zapojili. v uplynulých letech se nám 
společně podařilo přispět opravdu 
krásnou částkou přes 400 000 kč.

Zelená škola – nejlepší 
sběrač
Děkujeme všem, kteří se 
zapojili do soutěže „Zelená 
škola – nejlepší sběrač“. Cílem 
soutěžících bylo v termínu od 
22. 4. do 31. 5. 2015 vysbírat 
co nejvíce vysloužilých 
elektrozařízení a baterií. Pro 
druhé a třetí místo jsme připravili 
voucher v hodnotě 5 000 kč a 
3 000 kč na nákup elektroniky 
a první místo obdrželo 10 ks 
tabletů, které věnovala do soutěže 
společnost vodafone Czech 
republic a.s.
1. místo: Základní škola a Mateřská škola 
Dobrá Voda u Českých Budějovic
2. místo: Základní škola speciální 
Diakonie ČCE Ostrava
3. místo: Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
Celkem se podařilo všem zúčastněným 
školám vysbírat více než dvě tuny 
vysloužilých elektrozařízení a baterií. 
Výhercům gratulujeme!
Ve školním roce 2015/2016 byl pro naše 
Zelené školy opět připraven oblíbený 
Vzdělávací program, který ucelenou 
formou poskytuje informace k tématu 
recyklace elektroodpadu a baterií nejen 
žákům, ale také pedagogům. 

Šestý ročník „Semináře nejen pro 
Zelené firmy“ proběhl 10. 11. 2015 v 
prostorách ekologického centra Toulcův 
dvůr. Pro účastníky bylo přichystáno 
8 přednášek, jejichž ústředním téma-
tem byl Zpětný odběr jako nástroj 
oběhového hospodářství. I letos byla 
hojná účast a připravené přednášky 
se zaujetím poslouchalo 60 účastníků. 
V rámci semináře se odborníci zaměří na 
problematiku oběhového hospodářství 
v České republice, na opětovné 
a materiálové využití odpadu.
na semináři vystoupili zástupci těchto uvedených 
společností:

Ministerstvo životního prostředí• 
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.• 
Centrum AdMaS, VUT v Brně• 
REMA Systém, a.s.• 
REMA Systém, a.s. - Trash Made• 
TSR Czech Republic s.r.o.• 
Výrobky odebrané v rámci zpětného odběru • 
jako zdroj kritických surovin - TAČR
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.• 

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

Opravárna je komunitní web podporující 
opravu rozbitých výrobků. Web na jedné 
straně sdružuje šikovné lidi, kteří umí 
cokoliv opravit, ať už jde o zašití kalhot, 
renovaci nábytku, nebo třeba výměnu 
rozbitého displeje u mobilního telefonu. 
Dává tak šanci přivýdělku komukoliv, včetně 
hendikepovaných a zároveň chrání životní 
prostředí před hromadami zbytečného 
odpadu. Komunitní web Opravárna rozšířil 
tento rok své služby a zřídil první servisní 
místa s názvem Service place. První servisy 
otevřely své brány ve středu 9. září. Jeden 
v obchodním centru Galerie Fénix 
na metru Vysočanská a druhý v Jung-
mannově ulici v Praze. Lidé si zde mohou 
nechat opravit rozbitou elektroniku 
a zároveň odevzdat drobná elektronická 
zařízení k ekologické recyklaci díky 
připraveným sběrným tubusům skupiny 
REMA.

http://www.behprogorily.cz/
http://www.behprogorily.cz/
http://www.zelenafirma.cz/index.php/cz/vzdelavani/vzdelavani-pro-vetsi.html
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noVý žiVoT PRo STARÉ ElEKTRoPříSTRoJE 
V RáMci PRoJEKTu TRASh MAdE

letošní rok odstartoval pro designovou 
kolekci šperků, módních a bytových 
doplňků festivalem Spectaculare, který je 
zaměřený na propojení hudby, vizuálního 
a fotografického umění, ale také filmu.  
druhý ročník se uskutečnil na přelomu 
ledna a února ve velmi zajímavých 
a netradičních lokacích jako například chrám 
u Salvátora či hvězdárně a planetáriu hl. m. 
Prahy. Prezentaci šperků z elektroodpadu si 
bylo možné prohlédnout v centru součas-
ného umění doX nebo Paláci Akropolis.
V únoru jsme se pustili do nafocení 
jarní kolekce recyklovaných šperků ze 
slaboproudých drátků. Kolekce „Jehličí“ 
vznikla pod rukama designérky Jany 
Chaklosh a za fotografie děkujeme 
Michalovi Gruntovi – Physco Photography. 
Náušnice a náhrdelníky vznikly z drátů pro 
přenos slabého napětí, základem je tedy 
poddajná elektrovodná měď. Díky ní a její 
tvarovatelnosti mají ty nejladnější křivky.
Na jaře jsme již po druhé v řadě velmi rádi 
spolupracovali se společností Vodafone 
Czech Republic a.s. Kolekce z recyklova-
ných materiálů ozdobily zaměstnance 
tohoto telefonního operátora, kteří odevzdali 
svůj vysloužilý mobilní telefon k recyklaci. 
O víkendu 30. a 31. května jsme se mohli 
potkat na Dyzajn Marketu, tentokrát letní 
edici. Tato prodejní výstava autorské tvorby 
v centru Prahy se odehrávala přímo na 
Piazzetě Národního divadla.

V červnu a červenci jsme pak upřeli svou 
pozornost také na zahraničí a zúčastnili se 
výstavy, kterou připravilo České centrum 
Milán. Mladí čeští umělci se inspirovali  
jednak tématem Světové výstavy, která 
v Miláně současně probíhala, a jednak 
potřebou zamyslet se nad tím, jak se 

ekologické myšlení odráží v současné 
umělecké tvorbě. Mezi vystavenými 
exponáty byly k vidění práce Kateřiny 
Michálkové, Ondřeje Bílka a také Lindy 
Čihařové, která si připravila z vyřazených 
fólií LCD monitorů objekt „Siločáry“.

Začátkem července se také na Kmochově 
ostrově v Kolíně uskutečnil festival, který 
uspořádala naše Zelená firma - automobilka 
Toyota Peugeot Citroën Automobile 
Czech s.r.o. ve spolupráci s městem Kolín. 
Do programu byly mimo jiné zařazeny 
environmentální aktivity. REMA si připravila 
soutěž ve třídění odpadu a také workshop 
v rámci projektu Trash Made, kde si více 
než 5 000 návštěvníků mohlo 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.

Měsíc září patřil 26. ročníku festivalu Babí 
léto v Bohnicích. Hlavní myšlenkou festivalu 
je podpora a zviditelnění poskytované péče 
v Psychiatrické nemocnici Bohnice, podpora 
neziskových organizací a samozřejmě 
nabídka kvalitního kulturního programu, 
na kterém se nemalou mírou podílejí také 
lidé s duševním onemocněním. Společně 
s neziskovou organizací Jiné laně, o.s. 
a projektem Srna jsme si připravili work-

shopy na téma recyklace. V našem stánku 
si bylo možné vytvořit výrobky ze starých 
součástek elektrozařízení a proměnit je tak 
na nové a užitečné věci. Sdružení Jiné laně 
nás však bude provázet až do konce roku. 
Tato výjimečná spolupráce přinesla nápad 
uskutečnit recyklační workshopy také pro 
děti z dětských domovů. Navštívili jsme 
různé kouty České republiky a s dětmi si 
recyklaci vyloženě užíváme.
S podzimem přichází také největší 
mezinárodní přehlídka designu a módy 
- Designblok, která se letos uskutečnila 
od 22. do 27. října v Praze. Expozice Trash 
Made na letošním Designbloku představila 
nové šperky vytvořené technikou lámání  
a ohýbání plechů z vysloužilých elektrozaří- 
zení. Kromě toho uvedla novou kolekci  
knoflíků nebo originální zpracování zátek 
na víno. U této kolekce bylo poprvé možné  
srovnat techniku při zrození stejného 
produktu. V podání Anny Kozové vzniklo 
například pojetí minimalistické, pod 
rukama Lindy Čihařové, která zůstala věrná 
animálním vzorům a svébytné polohy 
tlumočníka mezi lidmi a přírodou, zase 
pojetí výtvarnější. 

na závěr roku nás čeká ještě jedna radost 
- předvánoční edice prodejní akce Dyzajn 
market, která zůstane věrna tradičnímu 
umístění – piazzetě národního divadla. 
o víkendu 13. a 14. prosince se těšíme 
na viděnou! 

http://www.dyzajnmarket.com/
http://www.babiletobohnice.cz/
http://www.babiletobohnice.cz/
http://www.jinelane.cz/
http://www.designblok.cz/
http://www.designblok.cz/
http://www.youtube.com/channel/UC9yV5Sq1d8jVXhKay5SCjKQ
http://www.facebook.com/remasystem
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