
CO S POUŽITÝM ELEKTROZAŘÍZENÍM?

Žádná zařízení, která pro svůj provoz potřebují elektrický proud, nesmí 
skončit v komunálním odpadu. Nevhazujte je tedy do popelnice!

Spotřebitel hraje významnou roli při ochraně životního prostředí tím, že odloží pou-
žité elektrozařízení na místo zpětného odběru, které je určené k tomu, aby se zaříze-
ní dostalo až k ekologickému zpracování.

Spotřebitel je důležitým článkem řetězce

SBĚRNÉ MÍSTO
Odebírá 

vyřazená 
elektrozařízení

ZPRACOVATEL
Zajišťuje třídění, demontáž, 

recyklaci elektroodpadu, 
případně jej ekologicky odstraní

NOVÝ ŽIVOT 
PRO NOVÉ MATERIÁLY

VÝROBA ELEKTROZAŘÍZENÍ

PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST
Odváží shromážděná 

elektrozařízení

Kus za kus

POSLEDNÍ 
PRODEJCE

Odebírá 
vyřazená 

elektrozařízení

SPOTŘEBITEL
Použité elektrozařízení 

řádně odevzdá

KDE LZE ZAŘÍZENÍ ODEVZDAT?

• U prodejce elektrozařízení 

 • Při zakoupení nového lze odevzdat staré zařízení s podobnými vlastnostmi

• Na veřejném sběrném místě

 • Spotřebitel se o sběrném místě dozví na obecním úřadu, u posledního prodejce 

    a na webových stránkách www.retela.cz

JAKÉ JSOU DALŠÍ ZÁSADY?

• Zařízení se odevzdávají kompletní, abychom zabránili úniku nebezpečných látek

• Elektrozařízení je možné nejen recyklovat, ale též repasovat a opětovně použít

• Výrobní značka, ani místo nákupu elektrozařízení neovlivňuje jeho odevzdání 

 k recyklaci na místa zpětného odběru

Nová elektrozařízení jsou označena takto:

                                                                                  08/05  nebo 

„Přispějte k recyklaci elektrozařízení a příroda se bude usmívat“

ELEKTROZAŘÍZENÍ ODEVZDÁVÁME NA MÍSTA K TOMU URČENÁ



Kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

Velké domácí spotřebiče
chladničky, mrazničky, pračky, spo-
ráky, myčky, klimatizace, radiátory 
a další

Malé domácí spotřebiče
vysavače, žehličky, topinkovače, 
fény, holicí strojky, budíky, váhy, 
fritovací hrnce, kávovary, rychlo-
varné konvice a další

Zařízení IT  
a telekomunikační zařízení
telefony, mobilní telefony, počíta-
če, monitory, tiskárny, kopírovací 
zařízení, elektronické diáře, kalku-
lačky, faxy, záznamníky a další

Spotřebitelská zařízení
televizory, fotoaparáty, videore-
kordéry, Hi-Fi věže, rozhlasové při-
jímače, reproduktory a další

Osvětlovací zařízení
zářivky, výbojky, úsporky, halogeno-
vá světla, neonové trubice a ostatní 
zařízení pro šíření a řízení osvětlení 
(s výjimkou klasických žárovek)

Elektrické  
a elektronické nástroje
vrtačky, pily, kompresory, řezačky, 
brusky, svářečky, frézky, sekačky  
a další

Hračky a vybavení  
pro volný čas a sporty
hračky na elektrický pohon (vláč-
ky, autíčka, roboty....), počítačové 
hry, videohry, počítače pro sporty, 
rotopedy a další

Lékařské přístroje
mikroskopy, sterilizátory, elektric-
ké teploměry a další

Přístroje pro monitorování  
a kontrolu
termostaty, detektory, regulátory, 
poplachové systémy, měřicí pří-
stroje, kontrolní monitory, spínací 
hodiny, meteostanice a další

Výdejní automaty
výdejní automaty na horké ná-
poje, na peníze, na tuhé výrobky  
a další. Tato zařízení nejsou urče-
na pro domácností.

Zajišťuje ekologickou likvidaci zařízení všech deseti skupin 
daných legislativou
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