
 
Zpětný odběr vybraných výrobků a zařízení 

 
Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, v platném znění, ukládá vybranému okruhu osob povinnost zajistit provedení 
zpětného odběru výrobků a zařízení, uvedeným zákonem blíže specifikovaných. K tomuto okruhu výrobků se dále, v 
souladu s požadavky zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění, přidávají ještě obaly. 
Zpětný odběr výrobků vychází z principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich 
životnosti. 
Provedení zpětného odběru v podstatě znamená, že pokud již nechci vybraný výrobek nebo zařízení dále používat, nebo 
pokud došlo k jeho poškození a není v mém zájmu nechat tento výrobek nebo zařízení opravit, nebo pokud skončila jeho 
životnost, vrátím tento výrobek nebo zařízení na určené místo a o jeho další osud se postará osoba k tomu oprávněná a to 
na náklady osoby, která tento výrobek nebo zařízení uvedla na trh v České republice.  
Toto legislativní opatření má za cíl zabránit tomu, aby se tyto výrobky nebo zařízení stávaly odpadem a naopak zajistit 
opakované využití těchto výrobků nebo zařízení, případně jejich součástí, a pokud toto nelze provést pak alespoň zajistit 
jejich recyklaci a co nejširší využití z ní vzniklých výstupů. 
 
Společnost APM Automotive s.r.o. zajišťuje provádění zpětného odběru a odděleného sběru u vybraných výrobků a 
zařízení v rozsahu stanoveném jí zákonem o odpadech. V současné době se jedná, v námi nabízeném sortimentu zboží, o 
následující okruh výrobků a zařízení: 
1. Elektrozařízení pocházející z domácností (to je použité elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým 

charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických osob a fyzických osob oprávněných k 
podnikání; o elektrozařízení pocházející z domácností se jedná vždy, je-li elektrozařízení možné použít jak v 
domácnostech, tak i jinými konečnými uživateli) 

2. Zářivky a výbojky 
3. Pneumatiky (zpětný odběr se nevztahuje na pneumatiky k použití na zařízeních tažených či tlačených pěšky jdoucí 

osobou, na jízdních kolech a na osobních zdravotnických prostředcích či rehabilitačních a kompenzačních 
pomůckách) 

4. Baterie a akumulátory v rozsahu  
a. přenosných baterií a akumulátorů (baterie, knoflíkový článek, napájecí sada nebo akumulátor, které jsou 

hermeticky uzavřeny a mohou být ručně přenášeny, pokud nejsou zároveň průmyslovou baterií nebo 
akumulátorem nebo automobilovou baterií nebo akumulátorem) 

b. automobilových baterií a akumulátorů (baterie nebo akumulátor používané pro startéry, osvětlení nebo 
zapalovací systémy motorových vozidel a baterie nebo akumulátory používané ke stejným účelům v jiných 
výrobcích, pokud zároveň nejsou průmyslovou baterií nebo akumulátorem) 

5. Obaly námi prodávaných výrobků 
 
Abychom zajistili, že provedení zpětného odběru pro vás, kdo námi nabízené výrobky používáte, bude stejně dostupné jako 
nákup nových výrobků, budujeme místa zpětného odběru v jednotlivých místech prodeje.  
Pokud se z jakéhokoli důvodu rozhodnete využít jinou cestu k provedení zpětného odběru, lze, ve vztahu k dále uvedeným 
okruhům výrobků a zařízení, využít sběrná místa vybudovaná provozovateli kolektivních systémů. Jedná se o: 
- U námi nabízených elektrických a elektronických zařízení můžete dále využít sběrných míst vytvořených v rámci 

kolektivního systému, jehož provozovatelem je společnost RETELA, s.r.o.  Jejich seznam naleznete na www.retela.cz. 
- Pro námi nabízené zářivky a výbojky lze využít sběrná místa kolektivního systému provozovaného společností 

ECOBAT s..r.o., jejichž seznam je uvedena na www.ecobat.cz. 
- Pro námi nabízené přenosné baterie a akumulátory lze využít sběrná místa kolektivního systému provozovaného 

společností ECOBAT s..r.o., jejichž seznam je uvedena na www.ecobat.cz. 
- U automobilových baterií a akumulátorů můžete využít míst zpětného odběru firmy Kovohutě Příbram nástupnická, a. 

s., jejihž seznam nejdete na http://kovopb.cz/divize-recyklace/zpetny-odber-autobaterii/mista-zpetneho-odberu/ 
 
Ti z vás, kteří námi dodávané výrobky a zařízení používáte ke své výdělečné činnosti, můžete jako další způsob využít 
možnosti shromáždění vybraných výrobků ve svých prostorách a jejich předání, po předchozí domluvě, našim obchodním 
zástupcům. Blíže je postup pro tento případ popsán dále. 
 
  
 
  
 

http://www.ecobat.cz/


Provedení zpětného odběru 
 
1. Prodejní místa 
Jak jsme již uvedli výše, lze výrobky a zařízení, spadající do uvedeného okruhu zboží na které se vztahují povinnosti 
provedení zpětného odběru, předat v rámci zpětného odběru na jednotlivých prodejních místech. Zde je zpětný odběr 
prováděn po celou prodejní dobu a bez nároku na úplatu z vaší strany. V prodejním místě stačí upozornit prodávajícího, že 
máte zájem o provedení zpětného odběru a on zařídí vše potřebné. Budete-li potřebovat, na požádání vám vystaví doklad 
o provedení zpětného odběru. 
 
2. Oddělený sběr 
Pro ty z vás, kteří používáte některé z výrobků a zařízení, na které se povinnost provedení zpětného odběru vztahuje, jsme 
připravili individuální způsob odděleného sběru. Důvodem je skutečnost, že výrobky ve většině případů nekupujete na 
jednotlivých prodejních místech, ale jsou vám dodávány prostřednictvím našich obchodních zástupců nebo přímo rozvozem 
našimi vozidly. V tomto případě postačuje uvedené výrobky a zařízení shromažďovat ve svých provozovnách do doby, 
pokud se nerozhodnete je v rámci zpětného odběru předat nám. Potom stačí spojit se s naším obchodním zástupcem, 
který vám zboží dodává, případně upozornit na zájem provést zpětný odběr naše pracovníky na nejbližší pobočce APM, 
jejichž seznam je uveden na www.apm.cz. Při tomto kontaktu je potřeba sdělit, jaký výrobek nebo zařízení máte k 
provedení zpětného odběru připraven, množství nebo předpokládanou hmotnost a způsob balení, pokud se jedná o 
kapalný materiál. Obratem dostanete všechny potřebné informace a dohodnete se se zástupcem naší společnosti na 
termínu provedení zpětného odběru; ten bude uskutečněn, v závislosti na vytížení našich vozidel provádějících rozvoz 
zboží, nejpozději do 14-ti dnů. 
Pokud jste zboží zakoupili na prodejně, nebo pokud je to pro vás výhodnější, můžete samozřejmě využít i prodejní místo. 
 
3. Internetový obchod 
V případě, kdy zakoupíte zboží v našem internetovém obchodě, a dodání zboží bylo provedeno jinak než prostřednictvím 
našich rozvozových vozidel, tedy např. poštou nebo prostřednictvím zásilkové služby, kontaktujte prosím naše pracovníky 
na nejbližší pobočce APM, jejichž seznam je uveden na www.apm.cz, kde s vámi bude způsob provedení zpětného odběru 
dohodnut dle konkrétní situace, množství nebo druhu zboží, místě, kde se zboží nachází a podobně. 
I v tomto případě, pokud máte zájem, můžete zboží předat k provedení zpětného odběru v kterémkoli z prodejních míst. 
 
 
Poznámka: POZOR - Od 1. října 2015 se oleje vypouští se seznamu zpětně odebíraných výrobků a od tohoto dne se 
na oleje již nevztahuje zpětný odběr. S použitými oleji není tedy již možné nadále nakládat v režimu zpětného 
odběru, ale pouze v režimu nakládání s nebezpečnými odpady dle zákona o odpadech. Od tohoto dne tedy nelze 
na našich provozovnách nebo v jiném, námi provozovaném systému, zpětný odběr olejů provést. 
 
 
 
Specifika k provedení zpětného odběru ve vztahu k některým okruhům výrobků a zařízení 
Jak jsme již uvedli, je provedení zpětného odběru prováděno vždy bez jakýchkoli finančních nákladů z vaší strany. Pro 
zpětný odběr některých vybraných výrobků nebo zařízení ale platí specifické podmínky vyplývající jednak z legislativy ČR, 
jednak z charakteru výrobku. 
Ve všech případech však platí, že ke zpětnému odběru mohou být přijaty pouze výrobky a zařízení, se kterými doposud 
nebylo nakládáno jako s odpady. 
Provedení zpětného odběru nebude nikdy limitováno obchodní značkou, pod kterou byl výrobek nebo zařízení uvedeno na 
trh. 
Provedení zpětného odběru může být odmítnuto v případě, kdy by k provedení zpětného odběru bylo předáváno zboží, 
které může v důsledku poškození nebo kontaminace jiným materiálem znamenat ohrožení zdraví pro osoby, které zpětný 
odběr provádějí. 
 
1. Elektrozařízení pocházející z domácností 
Elektrická a elektronická zařízení lze předat k provedení zpětného odběru v maximálně ve stejném počtu kusů 
odpovídajícím prodanému elektrozařízení, a to podobného typu a použití. 
V režimu zpětného odběru elektrozařízení nebude převzato elektrozařízení, které je nekompletní. Nekompletním 
elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci. 
 
  



 
2. Zářivky a výbojky 
Zářivky a výbojky budou k provedení zpětného odběru přijaty pouze v případě, kdy budou nepoškozené, celistvé, a to v 
množství odpovídajícím maximálně množství zakoupenému. 
 
3. Pneumatiky 
Pneumatiky budou ke zpětnému odběru přijaty maximálně v množství odpovídajícímu množství pneumatik zakoupených. 
 
4. Baterie a akumulátory 

a) „Přenosné baterie a akumulátory“ (baterie, knoflíkový článek, napájecí sada nebo akumulátor, které jsou 
hermeticky uzavřeny a mohou být ručně přenášeny, pokud nejsou zároveň průmyslovou baterií nebo 
akumulátorem nebo automobilovou baterií nebo akumulátorem), budou ke zpětnému odběru přijímány bez ohledu 
na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nové baterie nebo 
akumulátoru. 

b) Automobilové baterie a akumulátory – vrácené zboží nesmí být poškozené tak, aby docházelo k úniku, nést na 
povrchu stopy kyselin nebo louhů. Baterie a akumulátory budou k provedení zpětného odběru přijímány bez ohledu 
na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nové baterie nebo 
akumulátoru. 

 
 
Zpětný odběr obalů 
Specifickým způsobem, odlišně od výše popsaných postupů, je prováděn zpětný odběr obalů.  
Naše společnost je zapojena od systému autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., prostřednictvím které celý 
tento proces zajišťuje.  
Po vybalení výrobku tedy můžete vzniklý obalový materiál odložit na jednotlivá místa určená obcí pro oddělený sběr a další 
již nakládání s tímto obalovým odpadem již bude zajištěno tak, aby byl v maximální míře znovu využit a recyklován.  
Pokud jste podnikající osobou, pak jste povinni s obalovými odpady nakládat v souladu s ustanoveními zákona o odpadech 
a předávat je oprávněným osobám k dalšímu nakládání, která také zajistí jejich opakované využití nebo recyklaci. 
Pro ty z vás, kteří tento údaj potřebují, naše klientské číslo v systému sdruženého plnění je EK-F00021114.  
Prohlašujeme, že do tohoto systému máme zapojeny všechny obaly, které s distribucí námi dodávaného zboží souvisí. 
 
 
 
 
 
Doplnění pro zaměstnance APM 
 
Doklady k provedení zpětného odběru: 
Pracovník společnosti APM při provádění zpětného odběru na žádost osoby, která zboží k provedení zpětného odběru 
přinesla, vystaví doklad – Průvodku vráceného sortimentu, která je umístěna na 
http://intranet/html_pages/sablony/files/pruvodka_VRATKYaREKLAMACE.pdf, ve které vyplní ve sloupci „důvod vrácení“ 
text - zpětný odběr. Originál dokladu předá osobě, která zboží k provedení zpětného odběru přinesla a kopii dokladu pošle 
spolu s vráceným zbožím do APM. 
 
Postup pro uzavření dodatku Rámcové kupní smlouvy (RKS): 
Pracovník společnosti APM, který uzavírá RKS se zákazníkem, mu objasní povinnosti obou stran vyplývající z Dodatku 
smluvních podmínek, který je nedílnou součástí RKS a zároveň zákazníka seznámí se způsoby provedení zpětného 
odběru, minimálně v rozsahu uvedeném na http://www.apm.cz/article.php?artid=10. 


