Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás informovat, že se naše společnost Astral-bazénové příslušenství, s.r.o. zapojila
do celostátního kolektivního systému zpětného odběru (odděleného sběru) použitých elektrozařízení
provozovaného společností REMA System, a.s. tak, jak i nám ukládá novela zákona o odpadech č.
185/2001 a jeho prováděcí vyhláška.
Odpovědnost za financování nákladů na hospodaření s “historickým odpadem”, t.j. odpadem
z výrobků umístěných na trh před 13.8.2005, přenesl stát na výrobce /dovozce a má být zajišťována
v rámi kolektivního systému, do kterého přispívají všichni výrobci/dovozci na trhu.
Výrobce/dovozce, který neplní své povinnosti, se vystavuje sankci za porušení zákona dle §66 odst.3
písm.f ve výši 1.000.000,- Kč. Navíc ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává
elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu podle § 37 i, nese odpovědnost
výrobce/ dovozce za plnění jeho povinností stanovených v zákonu o odpadech.
REMA jako nezisková společnost řeší problematiku sběru a recyklace elektroodpadu, do které některé
naše výrobky také spadají. Společnost REMA vytváří síť míst pro zpětný odběr a oddělený sběr
použitých elektrozařízení na celém území České republiky. REMA spolupracuje s certifikovanými
organizacemi vybranými na základě jejich zkušeností s recyklací vyřazených elektrozařízení, efektivity
a ceny.
Touto cestou si Vás dovolujeme upozornit, že pokud je Vaše firma posledním prodejcem
elektrozařízení, jste podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, povinni
zajistit, aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité
elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů
prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití. Dále jste povinni podle vyhlášky MŽP č.
237/2002 Sb. poskytnout všem konečným spotřebitelům informace o nejbližším místě zpětného
odběru těchto použitých výrobků.
Pokud jste distributorem námi dodávaných elektrických a elektronických zařízení, dovolujeme si Vás
požádat v souladu s § 37k odst.3 zákona o odpadech, abyste tuto informaci předali při prodeji
elektrozařízení Vašim odběratelům.
Spotřebitel nebo jiný konečný uživatel se může zbavit použitých elektrozařízení pouze předáním
zpracovatelům nebo na místo zpětného odběru. Nikdy se nesmí vyhazovat použitá elektrozařízení
do komunálního odpadu .
Více informací naleznete na www.rema.cz.
Navýšení ceny v souvislosti s historickým elektroodpadem bude fakturováno zvlášť jako samostatná
položka faktury (ve většině případů 10,- nebo 25,- Kč bez DPH) .
Děkuji Vám za pochopení této situace a těšíme se na další spolupráci s Vámi
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