
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ 

Naše společnost je součástí kolektivního systému ASEKOL a.s.:   

Na každém elektrozařízení, na jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití je uveden symbol 
přeškrtnuté popelnice. Jeho význam spočívá v tom, že tento výrobek nesmí být po ukončení jeho životnosti 
vyhozen do popelnice s běžným komunálním (domovním) odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu 
určená, tedy ke zpětnému odběru nebo oddělenému sběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická 
recyklace. 

 
Pokud se elektrozařízení vyhodí do běžného komunálního odpadu, nedojde k jeho recyklaci. Může poté 
skončit na skládce nebo ve spalovně a tím poškodit či ohrozit životní prostředí a lidské zdraví, neboť 
může obsahovat množství nebezpečných látek. 

Elektrozařízení se musí odevzdávat v nedemontovaném stavu. Proto výrobek nerozebírejte,  
ale odevzdejte jej kompletní. 

A co tedy s ním? 

Vysloužilé elektrozařízení můžete odevzdat u posledního prodejce, který má zákonem danou povinnost 
takový výrobek přijmout, pakliže u něho nakupujete elektrozařízení podobného typu a použití (režim 
tzv. kus za kus). 

Seznam míst zpětného odběru odpadních elektrozařízení je k dispozici na webové stránce Ministerstva 
životního prostředí: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/. 

Organizuje-li vaše obec mobilní sběr odpadů, jehož součástí je zpětný odběr odpadních elektrozařízení, 
můžete využít i této akce. 

Dále můžete využít sběrná místa společnosti Asekol http://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/ 

Pro drobná odpadní elektrozařízení (např. vysloužilé termostaty, topná tyč) jsou připraveny i speciální 
červené kontejnery v ulicích. Jejich seznam naleznete na http://www.cervenekontejnery.cz/. Následný 
odvoz a ekologické zpracování odevzdaných elektrozařízení zajistí ASEKOL a.s. 

Co se stane s výrobkem po odevzdání 

Elektrozařízení může obsahovat i řadu vzácných materiálů, které lze opětovně použít, a tím chránit 
surovinové zdroje a životní prostředí. V tomto ohledu je úloha spotřebitelů a dalších konečných 
uživatelů elektrozařízení nezastupitelná, neboť svým zodpovědným přístupem a odevzdáváním 
použitého elektrozařízení a elektroodpadu na místech k tomu určených významně přispívají k ochraně 
životního prostředí a lidského zdraví. 

Zodpovědným přístupem k nakládání s vysloužilým elektrozařízením šetříte  
životní prostředí nás všech. 
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