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1.1 - Informace o zpětném odběru elektrozařízení  

pro koncové uživatele 

 

Dnem 13.8.2005 vstoupil v účinnost zákon č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o 

odpadech, ukládající výrobcům, respektive dovozcům elektrických a elektronických zařízení, řadu 

nových povinností.  

 

Hlavním cílem novely zákona o odpadech je zvýšení opětovného použití, materiálového využití a 

využití elektrozařízení na požadovanou úroveň a tím předcházet možnému škodlivému vlivu 

nebezpečných látek obsažených v elektrozařízeních na lidské zdraví a životní prostředí. 

                  

Tento symbol značí, dle novely zákona o odpadech, že nemá být tento výrobek 

likvidován s komunálním odpadem. S výrobkem má být naloženo ekologicky v rámci 

zpětného odběru. 

    

 

Možnosti ekologické likvidace vysloužilých elektrozařízení 

• tzv. kus za kus – odevzdáním jednoho vysloužilého výrobku za jeden nově koupený podobný 

výrobek u prodejce, 

• odevzdáním ve sběrném místě pro recyklaci elektrozařízení – v prodejně označené jako 

„Místo zpětného odběru“, 

• odevzdáním do sběrných dvorů, 

• likvidací v rámci projektů a aktivit spojených se zpětným odběrem organizovaných 

kolektivními systémy. 

 

Nevhodné nakládání s vysloužilými elektrozařízeními by mohlo mít negativní dopad na životní 

prostředí a lidské zdraví, protože elektrozařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky.  

 

Informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci poskytne: 

• místní úřad vaší obce, 

• správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, 

• sběrny OEEZ, 

• služba pro odvoz komunálního odpadu, 

• www.remasystem.cz. 

 

Úplné znění zákona o odpadech nebo aktuální verzi vyhlášky najdete na internetové adrese 

Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz.  

mailto:hello@vrgineers.com
http://www.vrgineers.com/
http://www.remasystem.cz/
http://www.mzp.cz/


 

VRgineers, Inc. 

US: 5877 Rodeo Rd, Los Angeles, CA 90016, USA  hello@vrgineers.com 

EU: Jankovcova 49, 17000 Prague, CZ                 www.vrgineers.com 

1.2 - Informace o zpětném odběru baterií a akumulátorů pro 

koncové uživatele  
 

V současné době, kdy obecně vzrůstá spotřeba materiálů a energie, vzniká velké množství odpadu. 

Baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů, jako je zinek, železo, mangan, nikl, 

kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a 

zdraví člověka - a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Od roku 2009 platí v České republice zákon, 

který zakazuje skládkovat nebo spalovat přenosné baterie či akumulátory. Nejpříznivější způsob 

nakládání s odpadními bateriemi z hlediska ochrany našeho životního prostředí a zdraví člověka je 

materiálové využití neboli recyklace. Aby mohla být odpadní baterie zrecyklována, musíte ji odevzdat 

na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru. Tyto místa jsou například v některých 

prodejnách (zejména tam, kde se baterie prodávají) či na sběrných dvorech jednotlivých obcí. 

Přehled míst zpětného odběru je k dispozici na www.remabattery.cz 

 

V České republice končí na skládkách a ve spalovnách stále velké množství baterií. Ročně skončí 

statisíce kilogramů zinku či železa nevyužité na skládkách. Přitom recyklací například železa se ušetří 

více než 70 % energie oproti získávání železa z rudy. Co se týká toxických kovů, tisíce kilogramů 

kadmia či olova díky nesprávnému způsobu zbavení se odpadních baterií končí ve směsném 

komunálním odpadu. Směsný komunální odpad je posléze spalován či skládkován a nebezpečné 

kadmium či olovo se může dostat do ovzduší, půdy i vody. Tímto způsobem se nebezpečné látky 

dostávají do potravního řetězce živočichů i člověka. Dlouhodobé působení těchto látek na člověka 

může vést až ke karcinogennímu bujení, tedy ke vzniku rakoviny.  

 

Na každé baterii nebo akumulátoru byste měli najít toto označení „přeškrtnutou 

popelnicí“, které připomíná, že baterie nepatří do směsného odpadu, ale že musí být 

odevzdána na místa k tomu určená.  

 

Pokud je navíc vyznačen pod symbolem přeškrtnuté popelnice symbol Pb, Cd nebo 

Hg, znamená to, že tyto baterie obsahují zvlášť nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.  
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Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení: 

Typ baterie Běžné označení Velikost Příklady užití Správné odložení 

Alkalické 
Alkalické, Alkaline, 

AlMn 
AAA, AA, C, D, 

6V, 9V 
Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, 
kouřové alarmy, dálkové ovladače 

Místo zpětného odběru, 
www.remabattery.cz 

Knoflíkové 
Alkalické, lithiové, 
rtuťové, stříbrné, 
zinkovzduchové 

Velikost se 
různí 

Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, 
dálkové ovladače 

Místo zpětného odběru, 
www.remabattery.cz 

Zinkouhlíkové 
Classic, Heavy Duty, 

Power Cell 
AAA, AA, C, D, 

6V, 9V 

Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, 
kouřové alarmy, dálkové ovladače, přenosná 

rádia, otevírání vrat 

Místo zpětného odběru, 
www.remabattery.cz 

Lithiové 
Lithium, Lithium Ion, 

Li-Ion 
Velikost se 

různí 
Laptopy, mobilní telefony, digitální kamery, 

mp3 přehrávače 
Místo zpětného odběru, 

www.remabattery.cz 

Nikl-kadmiové Ni-Cd 
Velikost se 

různí 
Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, 

vysílačky 
Místo zpětného odběru, 

www.remabattery.cz 

Nikl-
metalhydridové 

NiMH, Ni-Hydride 
Velikost se 

různí 
Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, 

vysílačky 
Místo zpětného odběru, 

www.remabattery.cz 

Olověné SLA, gelové 2V, 6V, 12V 
UPS, kolečková křesla, terénní vozidla, vodní 

skútry 
Místo zpětného odběru, 

www.remabattery.cz 

Olověné Autobaterie 6V, 12V Automobily Autoservisy 

Rtuťové Rtuťové, Hg, HgO 
Velikost se 

různí 
Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, 

dálkové ovladače 
Místo zpětného odběru, 

www.remabattery.cz 

Stříbrné Stříbrné, AgO 
Velikost se 

různí 
Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, 

dálkové ovladače 
Místo zpětného odběru, 

www.remabattery.cz 
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1.3 - Obaly a jejich recyklace 
 

VRgineers, Inc. má uzavřenou smlouvu o společném plnění s autorizovanou společností EKO-KOM 

(www.ekokom.cz), jejímž prostřednictvím řeší část povinností vyplývajících ze zákona.  

 

Společnost EKO‑KOM dlouhodobě dosahuje státem požadované míry 

recyklace, aby mohla splnit za své klienty povinnosti zpětného odběru a 

využití obalových odpadů ve standardech vyžadovaných zákonem. 

Přesto, že z hlediska výsledků recyklace patříme mezi přední státy v EU, z hlediska jednotkových 

nákladů na tunu recyklovaného odpadu patříme mezi systémy nejúspornější. To jednoznačně 

potvrzuje studie BIO Intelligence Service, která byla zadána Evropskou komisí, a která mimo jiné 

srovnává náklady na třídění a recyklaci obalů vynakládaných v zemích EU s dosahovanou vysokou 

mírou recyklace. Spolu s českými městy a obcemi tak náš průmysl vytvořil systém třídění a recyklace 

odpadu, který patří k nejúčinnějším a současně nejefektivnějším v Evropě.  
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2.1 - ElektroG und BattG 
 

Vollzug des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) WEEE-Reg.-Nr.:  

DE 29438667 

 

European Recycling Platform (ERP) Deutschland GmbH ist als Bevollmächtigter des Herstellers 

VRgineers Inc. mit der Marke VRGINEERS und der Geräteart 'Professionelle'. 

 

European Recycling Platform (ERP) Deutschland GmbH 

Charlottenburger Allee 41 | 52068 Aachen | Deutschland 

www.erp-recycling.de  

mailto:hello@vrgineers.com
http://www.vrgineers.com/
http://www.erp-recycling.de/


 

VRgineers, Inc. 

US: 5877 Rodeo Rd, Los Angeles, CA 90016, USA  hello@vrgineers.com 

EU: Jankovcova 49, 17000 Prague, CZ                 www.vrgineers.com 

2.2 - Hinweis auf Beteiligung am Rücknahmesystem der 

Landbell AG  
 

Hinsichtlich der von uns erstmals mit Ware befüllten und an private Endverbraucher 

abgegebenen Verkaufsverpackungen hat sich unser Unternehmen zur Sicherstellung 

der Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten nach § 6 VerpackV dem bundesweit 

Landbell AG für Rückhol-Systeme Vorstand: Aufsichtsrat: Amtsgericht Mainz HRB 6567 

Bankverbindung: D-55116 Mainz Dieter Arning Ludwig Fürst zu Löwenstein - USt-ID: 

DE 812 456 315 Bankleitzahl: 550 400 22 Tel: 06131 / 235652-0 Udo Knopf Wertheim-Freudenberg 

(stellv. Vors.) Konto: 200 414 102 Fax: 06131 / 235652-10 Carl-Detlev Freiherr von Hammerstein 

Seite 1/1 tätigen Rücknahmesystem der Landbell AG, Mainz, angeschlossen. Weitere Informationen 

finden Sie auf der Website der Landbell AG. 
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