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Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, 
 
zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností upravuje mimo jiné povinnosti výrobců, dovozců či posledních 
prodejců elektrických a elektronických zařízení a baterií. Dále stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných 
výrobků a pro nakládání s nimi, při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného 
rozvoje. 
 
Mezi základními povinnostmi výrobců, dovozců a prodejců je zajištění zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení 
(dále jen EEZ), přenosných baterií a akumulátorů z domácností informovat konečného uživatele jak vysloužilé EEZ a baterie 
ekologicky odstranit, a zajištění zpracování odpadních elektrozařízení, která bylo zpětně odebráno, za použití nejlepších 
dostupných technik. 
 
Současně zákon ukládá výrobcům navrhovat a vyrábět výrobky tak, aby se v budoucnu usnadnila jejich demontáž a další 
materiálové využití. Společnost O2 Czech Republic a.s. distribuuje výrobky, při jejichž výrobě je zohledněna snaha docílit 
minimální dopad na životní prostředí a požadavky všech zákonných předpisů. 
 
Zákon ukládá výrobcům elektrozařízení, distributorům a posledním prodejcům povinnost při prodeji nového elektrozařízení 
uvádět odděleně od ceny elektrozařízení náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení, 
které připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo jeden kilogram nových elektrozařízení, a to zejména formou 
samostatného údaje na daňovém dokladu, a to v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci. Společnost O2 Czech Republic 
a.s. řeší povinnosti výrobce, respektive odvádí recyklační poplatky za EEZ a přenosné baterie uvedené na český trh, ve 
spolupráci s kolektivními systémy REMA Systém, a.s. a REMA Battery, s.r.o.  
 
Zpětný odběr odpadních elektrozařízení zajišťuje O2 Czech Republic a.s. bez vazby na koupi nových výrobků a bez nároku 
na úplatu ve všech značkových prodejnách, a to v obvyklém množství. Více informací o zpětném odběru zde. 
 
Výrobky uváděné společností O2 Czech Republic a.s. na trh po 13. 8. 2005 jsou označeny v souladu se zákonem o odpadech 
předepsaným grafickým symbolem (přeškrtnutá popelnice). Smyslem tohoto označení, které 
je doplněno informací i na prodejním dokladu o odvedení recyklačního poplatku, je 
informování spotřebitele nebo konečného uživatele, že použité elektrozařízení, baterie či 
akumulátory nepatří do komunálního odpadu a tento použitý výrobek musí být odevzdán 
pouze na místech zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Toto je základní 
předpoklad ke splnění hlavního cíle zákona o výrobcích s ukončenou životností, kterým je 
zvýšit opětovné použití nebo materiálové využití a tím předcházet možnému škodlivému vlivu 
nebezpečných látek obsažených v elektrozařízeních, bateriích a akumulátorech na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol 
může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu, v návodu k použití či v záručním listu. 
 
Výrobce (dovozce) prostřednictvím distributorů zajistí, aby byl konečný uživatel informován o způsobu provedení zpětného 
odběru nebo odděleného sběru. Distributor informuje při prodeji elektrozařízení konečného uživatele o způsobu zajištění 
zpětného oděru nebo odděleného sběru. Žádáme proto prodejce, aby informovali konečné uživatele o možnosti bezplatného 
předání použitého elektrozařízení přes společnosti REMA. Konkrétní informace získáte na www.rema.cloud nebo na telefonu 
225 988 001. 
 
Poslední prodejci jsou povinni zajistit, aby měli spotřebitelé možnost při nákupu elektrozařízení bezplatně odevzdat ke 
zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů 
prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití. Obdobně platí povinnost i na zpětný odběr u přenosných baterií a 
akumulátorů, která však není podmiňována prodejem. 
 
Veškeré informace, které se týkají odpadového hospodářství v České republice, najdete na webových stránkách Ministerstva 
životního prostředí www.mzp.cz. Jakékoliv dotazy ohledně životního prostředí, odpadového nebo obalového hospodářství 
v O2 Czech Republic a.s. pište na likvidace.odpadu@o2.cz.  


