ZPĚTNÝ ODBĚR POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ
Podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (“Zákon”), je společnost British American
Tobacco (Czech Republic), s.r.o. se sídlem Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 61775339 (“BAT
CZ”) povinna zajistit na vlastní náklady zpětný odběr svých elektrických nebo elektronických výrobků s
ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění a splnit další povinnosti dle
Zákona včetně informační povinnosti vůči spotřebiteli.
Povinnost zajistit zpětný odběr a následné zpracování podle Zákona platí pouze pro některé naše výrobky,
jedná se konkrétně o naše zařízení glo, e-cigarety Vype, jejich součásti, nabíječky, baterie, které jsou do
nich zabudovány a dále o náplně do e-cigaret Vype (“Elektrozařízení BAT”)
Ke splnění naší informační povinnosti dle Zákona slouží mimo jiné informace poskytnuté na této stránce.
Co znamená tento symbol

Všechna Elektrozařízení BAT uvedená na trh po 13. srpnu 2005 jsou označena tímto symbolem. Symbol
může být umístěn na Elektrozařízeních BAT, jejich obalu, nebo v průvodních dokumentech k nim.
Tento symbol znamená, že použitá Elektrozařízení BAT s ukončenou životností (“použitá”) musí být
odevzdávána pouze na sběrných místech k tomu určených (místo zpětného odběru elektrozařízení či místo
odděleného sběru elektroodpadu) a nesmějí být NIKDY odstraňována jako netříděný komunální odpad.
Pomáhejte nám chránit přírodu a lidské zdraví
Elektrozařízení BAT mohou obsahovat některé škodlivé látky, jejichž nesprávná likvidace může ohrozit
životní prostředí a lidské zdraví. Elektrozařízení BAT mohou být také zdrojem cenných látek, které je možné
dále využít pro další výrobu. Jejich opětovné využití přispívá k ochraně přírodního bohatství a přírodních
zdrojů surovin.
Odložením použitého Elektrozařízení BAT na správné místo bude umožněno jeho zapojení do procesu
ekologického nakládání, řádného zpracování a recyklace. Tím pomáháte zachovat cenné přírodní zdroje a
snižovat negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Tyto negativní dopady mohou být důsledkem
nesprávné likvidace použitých elektrozařízení.
Úloha Vás jako spotřebitelů je v tomto procesu nezastupitelná, svým zodpovědným přístupem a
odevzdáváním použitých Elektrozařízení BAT a elektroodpadu na místech k tomu určených významně
přispějete k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.
Kolektivní systém zpětného odběru, do kterého je BAT CZ zapojena

BAT CZ plní své povinnosti dle Zákona v rámci celostátního kolektivního systému zpětného odběru
elektrozařízení organizovaného společností ASEKOL a.s. Tato nezisková společnost zajišťuje sběr, dopravu
a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů, případně jejich ekologickou likvidaci. Recyklaci lithium-iontových
baterií, které jsou zabudovány do našich Elektrozařízení BAT pak BAT CZ plní na základě smluvního vztahu
s ASEKOL a.s. prostřednictvím společnosti ECOBAT s.r.o, (smluvní partner ASEKOL a.s.).
Bližší informace o sběrných místech a sběrných dvorech provozovaných společností ASEKOL a.s. najdete na
jejích internetových stránkách www.asekol.cz. Zde můžete vyhledat nejbližší veřejné sběrné místo a Vaše
použité Elektrozařízení BAT zde BEZPLATNĚ odložit.
Zvláštní upozornění týkající se použitých náplní do e-cigarety Vype
Prosím vezměte na vědomí, že použité náplně do e-cigaret Vype obsahují zbytky nikotinu. Nikotin je
jedovatá a návyková látka, která může způsobit intoxikaci i další nežádoucí účinky na lidské zdraví. V případě
nesprávné likvidace náplní obsahujících zbytky nikotinu se tato látka může dostat do půdy nebo do vody a
poškodit živé organismy, které se s ní dostanou do styku. Může tedy dojít k vážnému poškození životního
prostředí.
Použité náplně do e-cigarety Vype proto není možné odkládat do červených sběrných nádob na
elektroodpad ani na běžná sběrná místa. Použité náplně proto odkládejte výlučně u prodejců
elektrozařízení (viz informace níže) nebo na k tomu určených sběrných dvorech.
Možnost odevzdání Elektrozařízení BAT u prodejců elektrozařízení
Elektrozařízení BAT můžete také BEZPLATNĚ odevzdat u prodejce v jeho prodejně při nákupu nového
elektrozařízení stejného nebo podobného typu, a to ve stejném počtu kusů (princip výměny kus za kus).
Prodejci elektrozařízení, u nichž je velikost prodejní plochy určené k prodeji elektrozařízení alespoň 400 m2,
mají povinnost od Vás převzít použitá Elektrozařízení BAT ke zpětnému odběru bez vazby na nákup zboží.
K odevzdání Elektrozařízení BAT v takovém případě dochází v prodejně nebo v její bezprostřední blízkosti
(na místě označeném prodejcem).
Kam můžete odevzdat Elektrozařízení BAT, která zakoupíte přes náš e-shop
V případě Vašeho zájmu o zpětný odběr elektrozařízení za strany naší společnosti nám prosím napište email na info@myglo.cz nebo kontaktuje zákaznickou linku na telefonním čísle +420 800 610 610 od pondělí
do pátku 8:00 – 17:30.
Elektrozařízení BAT zakoupená prostřednictvím e-shopu společnosti BAT CZ můžete dále bezplatně
odevzdat na veřejných sběrných místech společnosti ASEKOL a.s., například ve Sběrném dvoře Praha
Voctářova, jehož provozovatelem je hlavní město Praha. Tento sběrný dvůr odebírá veškeré typy
elektrozařízení. Pro aktuální telefonický kontakt a otevírací dobu sběrného dvora viz informace na webové
adrese https://www.asekol.cz/sberna-mista/?place=28757.
Elektrozařízení BAT (s výjimkou náplní do e-cigaret Vype) je také možné bezplatně odevzdat do červených
sběrných nádob na elektroodpad nebo u jakéhokoliv posledního prodejce (např. v obchodě s tabákovými
výrobky) v rámci výměny kus za kus.

Jaké platíme recyklační příspěvky
Pro společnost BAT CZ platí od 1. ledna 2021 povinnost odděleného uvádění nákladů podle § 73 odst. 1
Zákona, podle něhož je výrobce elektrozařízení povinen při prodeji nového elektrozařízení uvádět odděleně
od ceny elektrozařízení náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního
elektrozařízení, které připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo jeden kilogram nových
elektrozařízení („recyklační příspěvek“), a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu
podle zákona o dani z přidané hodnoty.
Jak plyne z § 73 odst. 2 Zákona, plní-li výrobce elektrozařízení povinnosti stanovené Zákonem v kolektivním
systému (v případě společnosti BAT CZ v kolektivním systému společnosti ASEKOL a.s.), určí se recyklační
příspěvek (náklady známé výrobci elektrozařízení v okamžiku uvedení nového elektrozařízení na trh) podle
výše příspěvku hrazeného provozovateli kolektivního systému. Aktuální výše recyklačního příspěvku pro
Elektrozařízení BAT je následující:
Zařízení

Cartridge

Příspěvek za 1ks

Příspěvek za 1 balení (2ks)

Glo Hyper

CZK 0.12

Vype Epen 3

CZK 0.03

CZK 0.02

Vype epod

CZK 0.03

CZK 0.01

V případě zakoupení našich Elektrozařízení BAT naleznete tento údaj také na faktuře (daňovém dokladu).
Povinnost odděleného uvádění recyklačních příspěvků platí i pro všechny distributory a prodejce
Elektrozařízení BAT.

