R E M A

S Y S T É M

-

R E M A

B A T T E R Y

-

R E M A

P V

S Y S T É M

REMA zpravodaj
P o h o d l n á r e c y k l a c e e l e k t r o z a ř í z e n í , b at e r i í a s o l á r n í c h pa n e l ů

červen 2013

Obsah

2
3
4
5

Velká
sběrová akce
Jedinečný nástroj, jak posílit
povědomí o ekologickém
chování ve Vašem okolí.

Editorial
Vážení čtenáři,

Vzdělávací
program
Poskytuje pedagogům
ucelené informace k tématu
recyklace elektroodpadu.

Rozhovor s...
Připravili jsme pro Vás
rozhovor s Martinem Toncarem,
Operating Director
ABC Data s.r.o.

Buď líný
Svoz nepotřebných
elektrospotřebičů a baterií
zdarma přímo z domácností.

blíží se konec června, letošní rok se dostává ke své půli a za každým z nás je již vidět
notný kus práce. Posbírali jsme nejdůležitější události uplynulého pololetí, hodnotili, uklízeli, třídili a vše, co by pro Vás
mohlo být zajímavé, jsme shrnuli do tohoto zpravodaje.
Pokud bychom Vás tímto počinem inspirovali, a vy jste se rozhodli třeba pro takový
malý letní úklid, nezapomeňte, že jsme pro
Vás připravili podporu ve formě „Velkých
sběrových akcích“ o kterých se více dočtete v sekci Logistické oddělení.
Letní měsíce lákají k cestování, poznávání
nových míst a k výletům. Pokud byste se
s dětmi rozhodli pro návštěvu některé ze
zoologických zahrad, nezapomeňte s sebou vzít svůj vysloužilý telefon a podpořit
tak projekt „Přineste starý mobil - podpořte strážce pralesa“. Nejen, že bude
Váš starý mobilní telefon ekologicky zrecyklován, ale za každý jeden kus, vhozený
do speciálních sběrných tubusů přispěje

společnost REMA částkou 10 Kč na ochranu kamerunské biosférické rezervace Dja,
kde gorily žijí.
Je nám ctí Vám současně představit společnost REMA PV Systém, jejíž vznik je
logickým vyústěním aktivit společností
REMA Systém a REMA Battery. Poskytované služby rozšiřuje o efektivní recyklaci solárních panelů a jejich komponent. REMA
PV Systém zajistí výrobcům/dovozcům solárních panelů a provozovatelům fotovoltaických elektráren kompletní řešení jejich
zákonných povinností, které od 1. 1. 2013
ukládá novela zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech. Dovozci a výrobci provedli
zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení
do 1. 3. 2013, provozovatel splní tyto povinnosti vstupem do kolektivního systému
do 30. 6. 2013.
Na závěr bychom chtěli Všem popřát příjemné prožití léta, plného slunečných dnů
a odpočinku a poděkovat za Vaši přízeň.
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Velká sběrová akce
V listopadu 2012 byla spuštěna v rámci REMA Systému a REMA
Battery Velká sběrová akce elektroodpadu a baterií. Možnost
zapojit se a uklidit vysloužilá elektrozařízení mohou využít
stávající i všechny nově zapojené subjekty do projektů Zelená
firma, Zelená škola a Zelená obec.
Důležitým atributem zaručujícím úspěch
sběrové akce je informovanost. Proto
jsou vytvořeny jednoduché informační
letáky, které jsou editovatelné a velmi
lehce upravitelné.
Za uplynulých 8 měsíců se díky sběrové akci v rámci projektu Zelená firma
sebralo průměrně 17,5 kg elektroodpadu a baterií na osobu. Zaměstnanci
zapojeni do sběrové akce tak více než
čtyřnásobně splnili závazek České republiky vůči nařízenému sběru na občana
v Česku.

Subjekt vyhlásí sběrné dny a místo kam
mohou zaměstnanci, studenti nebo občané odevzdávat elektrozařízení. Poté
stačí pouze založit objednávku a vyplnit stručný formulář o termínu akce,
počtu zaměstnanců, studentů či občanů
na stránkách příslušného projektu.
Jakmile jsou vysbíraná elektrozařízení,
baterie a akumulátory odvezeny, je automaticky vystavena brožura pojednávající o úsporách životního prostředí
za vysbíraný materiál předaný k recyklaci. V případě, že subjekt vysbírá více než
4 kg elektroodpadu/osobu, vystavíme
potvrzení deklarující naplnění cíle odpadového hospodářství za oblast elektroodpadu.

Nejaktivnější firma se
mohla pyšnit vysbíranými 67 kg od každého
zaměstnance.
„Velkou sběrovou akci elektroodpadu
a baterií velmi vítáme. Nejen že naši
zaměstnanci ocenili možnost spojit odevzdání vysloužilých spotřebičů s cestou
do práce, ale zároveň jsme také přispěli k rozšíření povědomí recyklace. Díky
kladné vazbě bude naše sběrná akce
spojena s jarním úklidem, který pořádáme pravidelně každý rok.“ sdělil Tomáš
Kareš, ředitel společnosti TOMÁŠ KAREŠ SERVIS s.r.o., zabývající se službami
v oblasti stavebních a elektromontážních prací.
„Celkem jsme odevzdali více než 900 kg
elektroodpadu, včetně baterií. Díky recyklaci těchto materiálů jsme ušetřili našemu prostředí přes 800 kg CO2 , což odpovídá například 5 700 km najetých malým
benzinovým autem.“ dodal Kareš.
Veškeré informace, včetně postupů najdete na webových stránkách jednotlivých projektů v sekci Aktivity.

Víte, že...
• naše logistické oddělení zpracuje v průměru 40 objednávek svozu elektroodpadu denně?
• v rámci projektu „Zelná obec“, je nejúspěšnějším jihočeský kraj
• soutěž o nejlepšího sběrače za rok 2012
v rámci projektu Zelená firma vyhrála
společnost CENTRA, a.s. s více než 11
tunami svezeného elektroodpadu?
• nejpilnějšími sběrači v rámci projektu
Buď líný jsou občané z hlavního města
Prahy s celkovým odevzdaným množstvím 15 tun?

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 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
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Vzdělávací program
Pro Zelené školy jsme připravili vzdělávací program týkající se
recyklace elektroodpadu a baterií. Cílem tohoto programu je
poskytnout pedagogům ucelené informace, předat k ekologické
likvidaci elektroodpad a baterie ze škol a přispět tak k ochraně
životního prostředí. Program je tvořen interaktivní formou
a vtahuje tak žáky přímo do dané problematiky.

Zelená škola

je i zaujmout a pobavit. Na konci akce
byla znát spokojenost na všech stranách.
Starší žáci strávili den v pro ně nezvyklých rolích učitelů, mladší žáci získali
nové zážitky, poznatky a kamarády“,
uvedla Mgr. Petra Ondroušková.
Zapojit se může i vaše škola. Pro Zelené
školy jsme navíc připravili také omalovánky a pexeso zaměřené na recyklaci
elektroodpadu. Více informací najdete
zde.

Základní škola Benešov je již dva roky
držitelem certifikátu Zelená škola. Nechtěla však zůstat „zelenou“ pouze
na papíře a zapojila se také do našeho
nového vzdělávacího programu, v rámci
kterého zrealizovala sběrovou akci elektroodpadu. „Žáci 8. a 9. ročníku se během
několika týdnů seznamovali s recyklací
elektroodpadu na pro ně nejbližším elektrospotřebiči – mobilním telefonu. Co se
skrývá pod plastovým krytem telefonu,
kolik různých kovů se získá recyklací jednoho mobilu, jak je výroba mobilních telefonů propojena s těžbou surovin a nepokoji v rozvojových státech Afriky – tyto
a mnoho dalších otázek si žáci zodpověděli při plnění projektového zadání. Celý
projekt vyvrcholil uspořádáním programu pro ostatní žáky naší školy s názvem
Ekohodina. Osmáci a deváťáci měli před
sebou nelehký úkol, předat svým mladším spolužákům nově získané informace,
ukázat jim význam recyklace a zároveň

RC Rally
Navázali jsme na osvědčenou loňskou spolupráci se
závodníky RC Rally.

Tisková konference
Ve čtvrtek 6. června se v prostorách Café
Louvre konala tisková konference REMA
PV Systém. Novináři na ní byli seznámeni s legislativními povinnostmi v oblasti
nakládání se solárními panely pro jejich
výrobce a provozovatele solárních elektráren a fungováním kolektivního systému REMA PV.

Závodníci a zároveň modeláři autíček poháněných na elektromotory v měřítku 1:10
se pravidelně účastní Mistrovství České
Republiky. Na všech závodech můžete nejen fandit autíčkům REMA Systém a REMA
Battery, ale je také možné přinést drobná
vysloužilá elektrozařízení a baterie, které
tak budou ekologicky zlikvidovány.

Marketingové oddělení
Účast na odborném
semináři Českého
spolku pro péči
o životní prostředí
Společnost REMA Systém a REMA
Battery se zúčastnila odborného semináře „Nakládání s odpady (včetně kuchyňských) ze zdravotnických zařízení a ze
zařízení sociální péče“, který se konal
ve Státním zdravotním ústavu v Praze.
Svojí přednáškou přispěla ke zvýšení povědomí o zpětném odběru elektrozařízení a baterií a zároveň nabídla konkrétní
varianty případné spolupráce.

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 prostřednictvím projektu Trash Made
• public relations

+420 225 988 001

marketingove@remasystem.cz
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Rozhovor s...
Martinem Toncarem,
Operating Director
ABC Data s.r.o.

1. Proč jste si vybral ke spolupráci právě
naši společnost?
Pro individuální přístup ke klientům
na straně jedné a na straně druhé pro
kvalitu poskytovaných služeb s důrazem
na plnění všech povinností ve shodě s legislativními požadavky.
2. Odkud jste se o nás dozvěděl?
Společnost REMA mi představil osobně
pan David Beneš a to už na počátku roku
2005, tedy v době, kdy pro firmy, které
dovážejí elektrická zařízení, začaly platit
nové povinnosti.
3. Jak dlouho využíváte služeb naší společnosti?
Od roku 2005. Vize a nabídka služeb
REMA systému mě oslovily a ABC Data
se stala jedním z prvních klientů.
4. Jak jste spokojen s nabízenými službami?
Po letech spolupráce jsem spokojen jak
se základními službami systému, které
pro nás zajišťuje a kontinuálně vylepšuje,
tak i s přidanými službami jako je kupříkladu projekt Zelená firma.
5. Sledujete naše webové stránky? Jste
s nimi spokojen? Připadají Vám přehledné? Je něco, co byste na nich změnil?
Webové stránky sleduji pravidelně. Jejich obsah je z mého pohledu srozumitelný, graficky povedený a přehledně řazený a každý si zde najde informace, které
jsou pro něj důležité.
6. Jak rychle byly Vaše požadavky zpracovány a vyřízeny? Považujete naši klientskou podporu za dostatečnou?
Jsem spokojený s fungováním systému
i s aktivitami, které vyvíjí nad rámec
svých povinností, stejně jako s přístupem
ke klientům, který je vždy zaměřen na to,
aby zákazníkovi našel co nejjednodušší
řešení, které však bude v souladu s legis-

lativou. Za léta spolupráce jsme na REMA
směrovali celou řadu požadavků a musím konstatovat, že na každý z nich byla
rychlá odpověď a všechny byly vyřešeny
k naší spokojenosti.
8. Jak jste spokojen s průběhem svozu
vysloužilých elektrozařízení, baterií a akumulátorů nejen pro Vaši Zelenou firmu?
Objednávka svozu je je realizována prostřednictvím internetového portálu, což
mi vyhovuje. Následný svoz přepravní
společností byl zatím vždy bez problémů.

Hlášení o odpadech
Podali jsme hlášení
o odpadech za rok 2012
na Ministerstvo životního
prostředí. Hlášení bylo podáno
za všechny výrobce sdružené
v rámci REMA Systému a REMA
Battery, v souladu s §37h odst.
2) zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech.

Sběru vysloužilých elektrických zařízení
v projektu Zelená firma využíváme již
roky a to jak pro vysloužilá zařízení naší
firmy, tak i pro zařízení z domácností našich zaměstnanců.
9. Chcete něco vzkázat ostatním klientům?
Všem stávajícím klientům bych popřál
zasloužený odpočinek v době nadcházejících dovolených, stejně tak i všem
zaměstnancům REMA a nám všem společně už jen kvalitní zákony a to ne jen
ty, které se týkající elektrických zařízení.

Společnost ABC Data s.r.o.
je regionální distributor
výpočetní techniky,
působící prostřednictvím
svých poboček
v osmi zemích střední
a jihovýchodní Evropy.
Portfolio společnosti tvoří
více než 27 000 produktů
od 155 výrobců, počínaje
servery přes notebooky
a PC, až po bohatou
nabídku příslušenství.
Klientem REMA Systému je
již více než 7 let.

Klientské oddělení
Velké Kunratické 1570/3a
148 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
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Buď líný
Pro občany je určena
jedinečná služba, díky které
si můžete již druhým rokem
nechat odvést elektroodpad
a baterie přímo z domácnosti.
Buď líný je příhodný název, neboť stačí pouze zavolat na telefonní číslo
840 550 650 a staré elektrospotřebiče
budou zdarma odvezeny v rámci celé
ČR. Více informací najdete zde.

Soutěž!

Největší objednávka od jedné domácnosti byla v neuvěřitelné výši 6 855 kg.
S projektem Buď líný souvisí také soutěž,
kterou jsme pro Vás v tomto zpravodaji
připravili.

Elektroodpad odpovídající cca 150 kg,
svezený v rámci projektu „Buď líný“.

Tipněte si, kolik váží průměrná
objednávka na svoz elektroodpadu v rámci projektu Buď líný
a vyhrajte stříbrné manžetové
knoflíčky Boarded v hodnotě
1 200 Kč, které jsou vyřezány
z desek plošných spojů.

Materiálové složení 150 kg elektroodpadu (v %)

37,3 %

13,0 %

Ostatní kovy

13,0 %

Ostatní kovy

37,3 %

14,1 %

Sklo

14,1 %

Sklo
Plasty
Plasty
Ostatní
Ostatní
Cenné kovy
Cenné kovy

0,01 %
0,01 %

10,5 %

22,6 %

Železné kovy

22,6 %

Železné kovy

10,5 %

5,31

Ostatní kovy

5,31

Ostatní kovy

15,19

5,76

Sklo

5,76

Sklo
Plasty
Plasty
Ostatní
Ostatní
Cenné kovy

9,21

1,00
1,00

4,30
4,30

Své odpovědi
můžete zasílat na email
marketingove@remasystem.cz
do 20. 7. 2013, kdy bude
vylosována jedna
správná odpověď.

Ekonomické oddělení

Úspora CO2 za zrecyklovaných 150 kg elektroodpadu (v kg)

15,19

a) 246 kg
b) 150 kg
c) 80 kg

9,21

Cenné kovy
Železné kovy
Železné kovy

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

