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Informace o zpětném odběru a odděleném sběru elektrozařízení, 
elektroodpadu a přenosných baterií a akumulátorů. 

 
VYSLOUŽÍLÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ NEBO BATERIE NEPATŘÍ DO SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU. ODEVZDEJTE JE POUZE NA MÍSTECH ZPĚTNÉHO ODBĚRU NEBO JINÝCH MÍSTECH 
URČENÝCH PRODEJCEM NEBO VÝROBCEM. UMOŽNÍTE TÍM JEJICH DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ 
NEBO VYUŽITÍ A ZABRÁNÍTE PŘÍPADNÉMU ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Z TĚCHTO 
VÝROBKŮ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 
 
A) Zpětný odběr elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů pocházejících z 
domácností 
 
O2 Czech Republic a.s. (dále O2) ve všech svých prodejních místech provádí bezúplatně během 
celé otevírací doby zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a přenosných baterií nebo 
akumulátorů pocházejících z domácností, a to bez ohledu na značku a místo prodeje. Adresy 
prodejních míst naleznete na internetových stránkách společnosti https://www.o2.cz. Na základě 
požadavku zákazníka bude na místě vystaveno potvrzení o převzetí. 
 
Zpětný odběr elektrozařízení a přenosných baterií zajišťuje O2 na základě smluv s kolektivními 
systémy REMA Systém, a.s. a REMA Battery, s.r.o. 
 
B) Zpětný odběr elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů mimo prodejny  
 
Vysloužilá elektrozařízení a přenosné baterie a akumulátory z domácností je možné kromě 
prodejních míst O2 odevzdat: 

• prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společností REMA, která je určena pro 
zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista,  

• prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr,  
viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro,  

• v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox a plnou 
nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík, 

• v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík, 
• v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ. 

 
C) Zpětný odběr elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů a oddělený sběr 
elektroodpadu (informace pro společnosti) 
 
Pro elektrozařízení, přenosné baterie a akumulátory, které byly uvedeny na trh společnostmi O2 
(dříve Telefónica Czech Republic, a.s., ČESKÝ TELECOM, a.s., Eurotel Praha, spol. s r.o.), zajistí 
využití společnost O2 ve spolupráci s oprávněnou osobou na základě obdrženého požadavku (viz 
příloha), pokud smlouva nestanoví jinak. Požadavek vyplní konečný uživatel a zašle na adresu 
likvidace.odpadu@o2.cz. Na základě tohoto požadavku bude provedeno naložení a odvoz 
elektrozařízení k využití v rámci zpětného odběru nebo odděleného sběru. Součástí sběru a svozu 
zajišťovaného společností O2 ve spolupráci s oprávněnou osobou není demontáž zařízení, 
stavební úpravy a jiné činnosti vyžadující vícenáklady, nestanoví-li tak smlouva.  
 

• Formulář požadavku na odvoz odpadu 
• Základní informace o nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými 

zařízeními (OEEZ) 
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