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Budoucnost zpětných odběrů, dění v oblasti odpadového hospodářství nebo
novinky ze sféry trvale udržitelného života a CSR. O všech těchto aktualitách
se bude diskutovat na tradičním semináři nejen pro Zelené firmy. Uskuteční
se ve čtvrtek 18. října v Brně.
Necelá desítka přednášek nabídne různé pohledy na přínos zpětného odběru pro firmy,
na problematiku recyklace a zpracování elektrozařízení, výzkum na poli odpadového
hospodářství či na vzrůstající poptávku komplexního řešení služeb v odpadovém
hospodářství. Na programu se budou podílet odborníci z veřejného i soukromého sektoru,
vystoupí například zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, skupiny ČEZ nebo Mendelovy
univerzity v Brně. Vstup je zdarma po registraci.

„Semináře pro Zelené firmy i širokou veřejnost jsme začali pořádat v roce 2010, tohle bude
už devátý ročník. Nejen Zelené firmy na nich mají možnost vyměnit si navzájem zkušenosti
a dozvědět se, jak k problematice zpětného odběru a recyklace přistupují velké i malé
společnosti, státní správa nebo další subjekty působící v ČR,“ říká k programu David
Vandrovec ze společnosti REMA Systém, která akci pravidelně pořádá.
Vzdělávací den se pravidelně koná na podzim, osmý ročník přilákal vloni na 70 zástupců
firem z různých odvětví. Spojoval je zájem dozvědět se zajímavosti z oblasti zpětného odběru
elektrozařízení a baterií. Stěžejním tématem semináře, rozděleného do 8 přednáškových
bloků, byly trendy a význam zpětného odběru vybraných výrobků.
Více informací o letošní akci najdete zde.
O skupině REMA
V současné době ji tvoří 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém.
REMA Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou
zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních
technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí
zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA
Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje
na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená
škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od
domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků
z elektroodpadu.
REMA Battery je neziskově hospodařící společnost s ručením omezeným, která vznikla pro splnění povinností
výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery
je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií
a akumulátorů. REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií
a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 12. 2009.

REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných
novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA Systém a
REMA Battery. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečením
efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA PV Systém se v rámci své činnosti
zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů.
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