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Vládní návrh

na vydání

zákona
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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Vládní návrh
ZÁKON
ze dne ……..2009,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002
Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č.
317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb.,
zákona č. 34/2008 Sb. a zákona č. 383/2008 Sb.,se mění takto:
1. § 30 a 31 včetně poznámky pod čarou č. 30b znějí:
„§ 30
(1) Ustanovení tohoto dílu zákona v souladu s právem Evropských společenství30b)
stanoví povinnosti výrobcům, distributorům, posledním prodejcům a provozovatelům
systémů baterií nebo akumulátorů a zpracovatelům baterií nebo akumulátorů, které se staly
odpadem.
(2) Ustanovení tohoto dílu zákona se vztahují na všechny druhy baterií a akumulátorů,
s výjimkou baterií a akumulátorů používaných
a) v zařízeních, která souvisejí s ochranou podstatných bezpečnostních zájmů členských
států, ve zbraních, střelivu a vojenském materiálu, kromě výrobků, které nejsou určeny
výlučně k vojenským účelům, nebo
b) v zařízeních určených pro vyslání do vesmíru.
CELEX 32006L0066

§ 31
Pro účely tohoto dílu zákona se rozumí
a) baterií nebo akumulátorem – zdroje elektrické energie generované přímou přeměnou
chemické energie, které se skládají z jednoho nebo více primárních článků neschopných
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nabití; baterie nebo akumulátory se dále dělí do skupin přenosných baterií nebo
akumulátorů, průmyslových baterií nebo akumulátorů a automobilových baterií nebo
akumulátorů,
b) přenosnou baterií nebo akumulátorem – 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,
c) průmyslovou baterií nebo akumulátorem – jakákoliv baterie nebo akumulátor určené
výlučně k průmyslovému nebo profesionálnímu použití nebo používané v jakémkoliv druhu
elektrických vozidel,
d) automobilovou baterií nebo akumulátorem – 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,
e) napájecí sadou – soubor baterií nebo akumulátorů, které jsou propojeny či zabudovány
do vnějšího obalu tak, aby tvořily celistvou jednotku, jejíž používání nepředpokládá, že by
ji konečný uživatel rozděloval nebo otevíral,
f) knoflíkovým článkem – malá okrouhlá přenosná baterie nebo akumulátor s průměrem
větším než výškou, které se používají v zařízeních pro zvláštní účely, jako jsou například
pomůcky pro nedoslýchavé, hodinky, malá přenosná zařízení a zálohové zdroje
elektrického proudu,
g) odpadní baterií nebo akumulátorem – baterie nebo akumulátor, které se staly odpadem
podle § 3,
h) zpracováním – jakákoliv činnost prováděná s odpadními bateriemi nebo akumulátory po
jejich převzetí do zařízení pro třídění, přípravu na materiálové využití nebo přípravu na
odstranění,
i) výrobcem – právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které bez
ohledu na způsob prodeje uvedou poprvé na trh v České republice v rámci své obchodní
činnosti baterie nebo akumulátory, včetně baterií nebo akumulátorů zabudovaných do
vozidel, do elektrozařízení nebo do jiných výrobků nebo k nim přiložených,
j) posledním prodejcem – právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,
které dodávají v rámci své obchodní činnosti konečnému uživateli baterie nebo
akumulátory, včetně baterií nebo akumulátorů zabudovaných do vozidel, do elektrozařízení
nebo do jiných výrobků nebo k nim přiložených,
k) bezšňůrovým elektrickým nástrojem – ruční zařízení s bateriovým nebo
akumulátorovým napájením určené pro řemeslnické, stavební nebo zahradnické činnosti,
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automobilových baterií nebo akumulátorů od konečných uživatelů bez nároku na úplatu na
místě k tomu výrobcem určeném,
m) místo zpětného odběru – místo určené výrobcem přenosných baterií nebo akumulátorů
nebo automobilových baterií nebo akumulátorů, ve kterém jsou odebírány použité přenosné
nebo automobilové baterie nebo akumulátory,
n) odděleným sběrem – odebírání odpadních baterií nebo akumulátorů, s výjimkou
přenosných baterií nebo akumulátorů, od konečných uživatelů za účelem jejich zpracování,
o) úrovní zpětného odběru – procentuální podíl vypočítaný tak, že se celková hmotnost
použitých přenosných baterií nebo akumulátorů získaných jejich výrobcem zpětným
odběrem v daném kalendářním roce násobí počtem let, během nichž v rámci tříleté periody
ukončené daným rokem uváděl přenosné baterie nebo akumulátory na trh, dělí celkovou
hmotností přenosných baterií nebo akumulátorů uvedených na trh v České republice jejich
výrobcem v daném kalendářním roce a v předchozích dvou kalendářních letech, pokud
nebyly vyvezeny mimo území České republiky,
p) konečným uživatelem – právnická nebo fyzická osoba užívající baterii nebo akumulátor
před ukončením jejich životnosti, před jejich odevzdáním do místa zpětného odběru nebo
odděleného sběru.
________________________________________________
30b)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a
odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS.“.
CELEX 32006L0066

2. Za § 31 se vkládají nové § 31a až 31s, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 30c
až 30f znějí:
„Podmínky pro uvádění baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu
§ 31a
(1) Na trh nebo do oběhu je zakázáno uvádět
a) baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, bez ohledu
na to, zda jsou či nejsou zabudované do elektrozařízení nebo do jiných výrobků, s výjimkou
knoflíkových článků s obsahem rtuti nepřesahujícím 2% hmotnostní, a
b) přenosné baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,002 % hmotnostních kadmia,
včetně baterií a akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení nebo do jiných výrobků.
(2) Zákaz stanovený v odstavci 1 písm. b) se nevztahuje na přenosné baterie nebo
akumulátory určené pro použití v
a) nouzových nebo poplašných systémech, včetně nouzového osvětlení,

-5-

b) zdravotnických přístrojích, nebo
c) bezšňůrových elektrických nástrojích.
(3) Výrobce elektrozařízení nebo jiných výrobků, které vyžadují zabudování baterií
nebo akumulátorů, je povinen tyto výrobky navrhovat tak, aby z nich bylo možné použité
nebo odpadní baterie nebo akumulátory snadno a bezpečně vyjmout. K elektrozařízením nebo
jiným výrobkům, v nichž jsou zabudovány baterie nebo akumulátory, je výrobce povinen
připojit návod, jak lze baterie nebo akumulátory bezpečně vyjmout, včetně informace o typu
zabudovaných baterií nebo akumulátorů. Výrobce, distributor a poslední prodejce jsou
povinni zajistit, aby byl tento návod předáván společně s výrobkem.
(4) Povinnosti uvedené v odstavci 3 se nevztahují na výrobce elektrozařízení nebo
jiných výrobků, pro které je z důvodu bezpečnosti, výkonu, léčebných důvodů nebo z důvodu
uchování údajů nezbytné zabezpečit nepřetržitou dodávku elektrického proudu vyžadující
stálé spojení mezi elektrozařízením nebo jiným výrobkem a baterií nebo akumulátorem.
CELEX 32006L0066

§ 31b
(1) Výrobce je povinen
a) na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci prokazující, že byly
dodrženy podmínky stanovené v § 31a odst. 1,
b) předat odběrateli technickou dokumentaci prokazující, že baterie nebo akumulátory
splňují požadavky pro jejich uvedení na trh podle tohoto dílu zákona.
(2) Distributor baterií nebo akumulátorů, včetně baterií nebo akumulátorů
zabudovaných do elektrozařízení nebo jiných výrobků, je povinen na požádání předložit
kontrolním orgánům technickou dokumentaci prokazující, že byly dodrženy podmínky
stanovené v § 31a odst. 1 nebo splněny požadavky podle odstavce 1 písm. b).
(3) Osoba, která dováží baterie nebo akumulátory, je povinna dodržení podmínek
stanovených v § 31a odst. 1 prokázat celnímu úřadu.
(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob prokazování dodržení podmínek celnímu
úřadu podle odstavce 3.
CELEX 32006L0066

Označování baterií nebo akumulátorů
§ 31c
(1) Výrobce je povinen zajistit, aby
a) baterie, akumulátory a napájecí sady byly označeny grafickým symbolem pro účely
odděleného sběru a zpětného odběru,
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b) přenosné baterie nebo akumulátory a automobilové baterie nebo akumulátory byly
viditelně, čitelně a nesmazatelně opatřeny údaji o své kapacitě, a
c) baterie, akumulátory a knoflíkové články obsahující více než 0,0005 % hmotnostních
rtuti, více než 0,002 % hmotnostních kadmia nebo více než 0,004 % hmotnostních olova,
byly označeny chemickým symbolem pro tento kov.
CELEX 32006L0066

(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) vzor grafického symbolu pro označování baterií, akumulátorů a napájecích sad pro účely
odděleného sběru a zpětného odběru,
b) rozsah údajů o kapacitě přenosných baterií nebo akumulátorů a automobilových baterií
nebo akumulátorů a
c) způsob označování baterií, akumulátorů a knoflíkových článků uvedených v odstavci 1
písm. c).
CELEX 32006L0066

Informační povinnosti o zpětném odběru a odděleném sběru
§ 31d
(1) Výrobce je povinen na vlastní náklady písemně informovat konečného uživatele
a) o způsobu zajištění zpětného odběru nebo odděleného sběru; za tímto účelem výrobce
způsobem dostupným konečnému uživateli zveřejňuje aktuální seznam míst zpětného odběru
a odděleného sběru obsahující alespoň název místa a jeho adresu,
b) o možných negativních účincích látek používaných v bateriích nebo akumulátorech na
životní prostředí a lidské zdraví, a
c) o významu grafického symbolu pro oddělený sběr nebo zpětný odběr a o významu
označování podle § 31c odst. 1 písm. c).
(2) Osoba, u které výrobce zřídil místo zpětného odběru nebo odděleného sběru, je
povinna na náklady výrobce zajistit, aby místo zpětného odběru nebo odděleného sběru bylo
pro konečného uživatele viditelně a čitelně označeno nápisem oznamujícím tuto skutečnost.
(3) Poslední prodejce, u kterého výrobce nezřídil místo zpětného odběru a který
prodává baterie nebo akumulátory výrobcem uváděné na trh, je povinen viditelně umístit
informaci o možnosti odevzdání baterií a akumulátorů ve svých prodejních místech nebo o
tom, kde lze baterie nebo akumulátory odevzdat ke zpětnému odběru na území obce, městské
části nebo městského obvodu podle místa prodeje. Pokud se na jejich území místo zpětného
odběru nenachází, informuje o místě zpětného odběru v nejbližší obci, městské části nebo
městském obvodě od svého místa prodeje.
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CELEX 32006L0066

Seznam výrobců baterií a akumulátorů
§ 31e
(1) Seznam výrobců baterií a akumulátorů (dále jen „Seznam výrobců“) je veřejný
seznam, který vede ministerstvo. Návrh na zápis do Seznamu výrobců je povinen podat každý
výrobce.
(2) Návrh na zápis do Seznamu výrobců se podává ministerstvu do 60 dnů ode dne
prvního uvedení baterií nebo akumulátorů, včetně baterií nebo akumulátorů zabudovaných do
vozidel, do elektrozařízení nebo do jiných výrobků nebo k nim přiložených, na trh
a) ve dvou listinných vyhotoveních a současně v elektronické podobě, nebo
b) v elektronické podobě označené elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném
systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo
podepsané uznaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu30c).
(3) Návrh na zápis do Seznamu výrobců obsahuje
a) jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu, adresu
místa trvalého pobytu, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a kopii
podnikatelského oprávnění; je-li fyzická osoba zapsána v obchodním rejstříku, též kopii
výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce,
b) jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo, identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, a výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, je-li v tomto
rejstříku zapsána,
c) skupiny baterií nebo akumulátorů, které výrobce uvádí na trh,
d) značku baterií nebo akumulátorů zařazených do jednotlivých skupin baterií nebo
akumulátorů,
e) způsob plnění povinností výrobce podle § 31k odst. 1 písm. a) nebo b) a
f) popis způsobu zajištění zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, materiálového
využití odpadních baterií nebo akumulátorů a informování konečného uživatele.
(4) Ministerstvo provede zápis výrobce do Seznamu výrobců do 30 dnů ode dne
doručení návrhu, který splňuje všechny náležitosti uvedené v odstavci 3, a nejpozději do 30
dnů od provedení zápisu zveřejní tuto skutečnost na úřední desce ministerstva.
(5) Nesplňuje-li návrh na zápis náležitosti uvedené v odstavci 3, vyzve ministerstvo
výrobce, aby ve lhůtě, kterou zároveň určí a která nesmí být kratší než 15 pracovních dnů,
návrh upřesnil nebo doplnil a zároveň jej poučí, jak to má učinit.
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oznámit ministerstvu jakékoliv změny údajů předložených podle odstavce 3 do 30 dnů od
jejich uskutečnění. V téže lhůtě je povinen oznámit ministerstvu, že zanikly důvody pro jeho
vedení v Seznamu výrobců.
(7) Ministerstvo na základě oznámení podle odstavce 6 nebo na základě vlastního
zjištění provede změnu v zápisu do Seznamu výrobců nebo vyřazení ze Seznamu výrobců.
(8) Ministerstvo zpřístupňuje aktuální Seznam výrobců na portálu veřejné správy
v tomto rozsahu:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu;
obchodní firmu nebo název, jde-li o právnickou osobu,
b) identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
c) značku baterií nebo akumulátorů, které výrobce uvádí na trh,
d) skupinu baterií nebo akumulátorů, které výrobce uvádí na trh,
e) způsob plnění povinností výrobce podle § 31k, včetně uvedení právnické osoby oprávněné
k provozování kolektivního systému podle § 31l, jejímž prostřednictvím plní své povinnosti,
f) informaci o splnění povinnosti zaslání roční zprávy, a
g) dosažení úrovně zpětného odběru, pokud se jedná o výrobce přenosných baterií nebo
akumulátorů.
(9) Distributor baterií nebo akumulátorů, včetně baterií nebo akumulátorů
zabudovaných do vozidel, do elektrozařízení nebo do jiných výrobků nebo k nim přiložených,
nepocházejících od výrobců zapsaných v Seznamu výrobců nebo od výrobců, kteří plní své
povinnosti prostřednictvím kolektivního systému podle § 31k odst. 1 písm. c) nebo
prostřednictvím právnické osoby zajišťující plnění povinností výrobců elektrozařízení podle §
37h odst. 1 písm. c) na základě smlouvy podle § 31n odst. 9, má práva a povinnosti výrobce
stanovené v tomto dílu zákona.
(10) Pokud výrobce plní všechny své povinnosti prostřednictvím kolektivního systému
podle § 31k odst. 1 písm. c), nevztahuje se na něho povinnost uvedená v odstavci 1. Údaje o
výrobcích plnících své povinnosti prostřednictvím provozovatele systému podle § 31k odst. 1
písm. c) nebo prostřednictvím právnické osoby zajišťující plnění povinností výrobců
elektrozařízení podle § 37h odst. 1 písm. c) na základě smlouvy podle § 31n odst. 9, které
ministerstvo získává od osoby oprávněné k provozování kolektivního systému podle § 31l,
zpřístupní podle odstavce 8.
(11) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor návrhu na zápis do Seznamu výrobců.
CELEX 32006L0066
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Roční zpráva
§ 31f
(1) Výrobce je povinen
a) zpracovat roční zprávu o způsobu plnění povinností podle tohoto dílu zákona (dále jen
„roční zpráva o bateriích a akumulátorech“) za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném
prováděcím právním předpisem a tuto zprávu do 31. března zaslat ministerstvu v listinné
podobě a elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech,
b) roční zprávu o bateriích a akumulátorech uchovávat nejméně po dobu 5 let,
c) na požádání kontrolních orgánů doložit pravdivost a úplnost údajů uvedených v roční
zprávě o bateriích a akumulátorech.
(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o
bateriích a akumulátorech.
Požadavky na zpětný odběr použitých přenosných baterií nebo akumulátorů
§ 31g
(1) Výrobce přenosných baterií nebo akumulátorů je povinen zajistit
a) na vlastní náklady zpětný odběr přenosných baterií nebo akumulátorů od konečného
uživatele, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez
vazby na koupi nové baterie nebo akumulátoru, a
b) minimální úroveň zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů.
(2) Za účelem splnění povinností podle odstavce 1 je výrobce povinen
a) zřídit místa zpětného odběru v každé obci, městském obvodě nebo městské části s počtem
více než 1500 obyvatel a ve kterých jsou přenosné baterie nebo akumulátory, které uvádí na
trh, prodávány; počet obyvatel se posuzuje na základě bilance počtu obyvatel České republiky
zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu kalendářního roku,
b) uzavřít smlouvu o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí
s každou obcí, která o její uzavření projeví zájem a ve které jsou přenosné baterie nebo
akumulátory, které uvádí na trh, prodávány, za podmínek obdobných jako s ostatními obcemi,
c) zřídit na vlastní náklady za podmínek obdobných jako s ostatními posledními prodejci
místo zpětného odběru v každém prodejním místě posledního prodejce přenosných baterií
nebo akumulátorů, jehož ekonomická činnost je uvedena v příloze č. 10 k tomuto zákonu, a
kde jsou přenosné baterie nebo akumulátory uváděné výrobcem na trh nabízeny jako stálá
součást prodejního sortimentu, pokud je k tomu tímto posledním prodejcem vyzván, a
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prodejci místo zpětného odběru v každém prodejním místě posledního prodejce přenosných
baterií nebo akumulátorů, kde jsou přenosné baterie nebo akumulátory uváděné výrobcem na
trh prodávány a kde bylo za předchozí kalendářní rok uvedeno do oběhu nejméně 2000 kusů
nebo alespoň 50 kg přenosných baterií nebo akumulátorů, pokud je k tomu tímto posledním
prodejcem vyzván.
(3) Poslední prodejce přenosných baterií nebo akumulátorů je povinen odebírat
přenosné baterie nebo akumulátory od konečného uživatele přímo v prodejním místě po celou
provozní dobu, bez nároku na úplatu za tento odběr, bez ohledu na výrobní značku, bez
ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nové baterie nebo akumulátoru
a) pokud se jedná o prodejní místo posledního prodejce, jehož ekonomická činnost je uvedena
v příloze č. 10 k tomuto zákonu a přenosné baterie nebo akumulátory jsou nabízeny jako stálá
součást prodejního sortimentu,
b) pokud umožní konečnému uživateli odevzdání použitých přenosných baterií nebo
akumulátorů a není u něho zřízeno místo zpětného odběru, nebo
c) pokud neplní informační povinnost podle § 31d odst. 3.
(4) Pro jinou osobu, u které výrobce zřídil místo zpětného odběru, platí podmínky
odebírání přenosných baterií nebo akumulátorů podle odstavce 3 věty první obdobně.
Poslední prodejce podle odstavce 3 písm. a) do doby než u něj bude zřízeno místo zpětného
odběru a poslední prodejce podle odstavce 3 písm. b) a c) jsou povinni předat odebrané
přenosné baterie nebo akumulátory pouze na místo zpětného odběru.
CELEX 32006L0066

(5) Předat použitou přenosnou baterii nebo akumulátor je povinen konečný uživatel
pouze poslednímu prodejci, na místo zpětného odběru, popřípadě na místo k tomu smluvně
určené podle odstavce 2 písm. b). Přenosné baterie nebo akumulátory musí být z míst
zpětného odběru předány pouze osobě oprávněné ke zpracování nebo k materiálovému využití
odpadních baterií nebo akumulátorů podle § 31j.
(6) Náklady na zpětný odběr přenosných baterií nebo akumulátorů, jejich zpracování a
materiálové využití a informování nesmějí být konečným uživatelům při prodeji nových
přenosných baterií nebo akumulátorů uváděny odděleně.
CELEX 32006L0066

(7) Přenosná baterie nebo akumulátor se stávají opadem jejich předáním osobě
oprávněné ke zpracování nebo k materiálovému využití odpadních baterií nebo akumulátorů.
Požadavky na zpětný odběr použitých automobilových baterií nebo akumulátorů

§ 31h
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náklady zpětný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů od konečného uživatele a to
bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh a bez vazby na
koupi nové baterie nebo akumulátoru.
(2) Za účelem splnění povinnosti podle odstavce 1 je výrobce povinen zřídit místa
zpětného odběru v každé obci, městském obvodě nebo městské části, kde jsou automobilové
baterie a akumulátory, které uvádí na trh, prodávány. Ke splnění této povinnosti může
výrobce na základě písemné dohody s obcí využít systém sběru a třídění komunálních odpadů
stanovený touto obcí.
CELEX 32006L0066

(3) Předat použité automobilové baterie nebo akumulátory smí konečný uživatel pouze
na místo zpětného odběru nebo osobě oprávněné k jejich převzetí podle tohoto zákona.
Automobilové baterie nebo akumulátory z míst zpětného odběru smí být předány pouze osobě
oprávněné ke zpracování nebo materiálovému využití odpadních baterií nebo akumulátorů
podle § 31j.
(4) Místo zpětného odběru použitých automobilových baterií nebo akumulátorů musí
splňovat technické požadavky, které stanoví ministerstvo vyhláškou.
(5) Zpětně odebraná automobilová baterie nebo akumulátor se stávají odpadem jejich
předáním osobě oprávněné ke zpracování nebo materiálovému využití odpadních baterií nebo
akumulátorů.

Požadavky na oddělený sběr odpadních průmyslových baterií nebo
akumulátorů
§ 31i
(1) Výrobce průmyslových baterií nebo akumulátorů je povinen zajistit na vlastní
náklady oddělený sběr průmyslových baterií nebo akumulátorů stejného typu a určení, jaké
uvedl na trh, bez ohledu na jejich chemické složení, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh
a bez vazby na koupi nové baterie nebo akumulátoru. Tuto povinnost zajistí výrobce
průmyslových baterií nebo akumulátorů na vlastní náklady nebo uzavřením dohody
s konečnými uživateli o jiném způsobu financování.
CELEX 32006L0066

(2) Zbavit se průmyslových baterií nebo akumulátorů, které nepodléhají zpětnému
odběru, je povinen konečný uživatel jen jejich předáním osobě oprávněné k jejich převzetí
podle tohoto zákona. Průmyslové baterie nebo akumulátory z míst odděleného sběru smí být
předány pouze osobě oprávněné ke zpracování nebo materiálovému využití odpadních baterií
nebo akumulátorů podle § 31j.
Zpracování a materiálové využití odpadních baterií nebo akumulátorů
§ 31j

- 12 (1) Výrobce je povinen na vlastní náklady zajistit zpracování a materiálové využití
odpadních baterií nebo akumulátorů za použití nejlepších dostupných technik31s) v zařízeních,
která splňují podmínky uvedené v odstavcích 2 a 3.
(2) Zpracovatel odpadních baterií nebo akumulátorů je povinen
a) vyjmout z odpadních baterií nebo akumulátorů všechny kapaliny a kyseliny,
b) při zpracování a jakémkoli skladování ve zpracovatelských zařízeních skladovat baterie
nebo akumulátory na plochách s nepropustným povrchem a vhodným nepropustným pokrytím
nebo ve vhodných nádobách a
CELEX 32006L0066

c) průkazně doložit uplatnění výjimky pro spalování přenosných baterií nebo akumulátorů.
(3) Výrobce je povinen zajistit, aby zařízení podle odstavce 1 dosáhlo minimální
účinnosti procesů materiálového využití
a) 65 % průměrné hmotnosti olověných baterií nebo akumulátorů, včetně materiálového
využití obsahu olova na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná bez nadměrných
nákladů,
b) 75 % průměrné hmotnosti niklkadmiových baterií nebo akumulátorů, včetně
materiálového využití obsahu kadmia na nejvyšší úrovni, která je technicky proveditelná
bez nadměrných nákladů, a
c) 50 % průměrné hmotnosti ostatních použitých baterií nebo akumulátorů.
(4) Baterie nebo akumulátory nesmějí být ukládány na skládky všech skupin.
Průmyslové baterie nebo akumulátory, automobilové baterie nebo akumulátory a přenosné
baterie nebo akumulátory, u kterých je možné před jejich zpracováním vizuálně určit jejich
elektrochemický typ nebo jejich značku, nesmějí být odstraňovány spalováním. Tento zákaz
se nevztahuje na přenosné baterie nebo akumulátory stažené z trhu na základě zvláštního
právního předpisu30d) a na přenosné baterie s obsahem kovového lithia. Odpad z baterií nebo
akumulátorů, který vznikl zpracováním a materiálovým využitím v souladu s tímto zákonem,
může být odstraněn ukládáním na skládky příslušných skupin nebo spalováním.
(5) Pokud jsou odpadní baterie a akumulátory převezeny přes hranice ke zpracování a
materiálovému využití v souladu s předpisy Evropských společenství39) a v souladu s částí
devátou tohoto zákona, zahrnou se do plnění povinností a dosahování účinnosti podle
odstavce 3, pouze pokud se dostatečně prokáže, že proces materiálového využití proběhl za
podmínek rovnocenných požadavkům stanoveným tímto zákonem. Zpětně odebrané baterie
nebo akumulátory jsou pro účel přeshraniční přepravy a vývozu ke zpracování a
materiálovému využití považovány za odpad.
CELEX 32006L0066

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou pravidla pro výpočet účinnosti procesů
materiálového využití.

- 13 Způsoby plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů
§ 31k
(1) Výrobce může plnit své povinnosti stanovené pro zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování materiálové využití odpadních baterií nebo akumulátorů, informování a
zpracování roční zprávy o bateriích a akumulátorech
a) v individuálním systému samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady,
b) v solidárním systému společně s jiným výrobcem nebo výrobci na základě písemně
uzavřené smlouvy; smluvní strany odpovídají za plnění povinnosti zpětného odběru,
odděleného sběru, zpracování a materiálové využití odpadních baterií nebo akumulátorů
solidárně, nebo
c) v kolektivním systému uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru,
odděleného sběru, zpracování a materiálového využití odpadních baterií nebo akumulátorů
podle tohoto dílu zákona (dále jen „smlouva o společném plnění“) s právnickou osobou
oprávněnou k provozování kolektivního systému podle § 31l (dále jen „provozovatel
systému“).
(2) Výrobce elektrozařízení, pro něhož zajišťuje plnění povinností podle dílu osmého
této hlavy zákona v souladu s § 37h odst. 1 písm. c) právnická osoba, která uzavřela smlouvu
o přenesení povinností výrobců elektrozařízení k bateriím a akumulátorům zabudovaným do
elektrozařízení nebo k nim přiloženým s provozovatelem systému podle § 31n odst. 9, se ve
vztahu k bateriím a akumulátorům zabudovaným do elektrozařízení nebo k nim přiloženým
považuje za výrobce plnícího své povinnosti podle odstavce 1 písm. c).
Provozovatel systému
§ 31l

Provozovatel systému může být pouze akciová společnost nebo společnost s ručením
omezeným, kterým bylo ministerstvem vydáno oprávnění k provozování kolektivního
systému podle § 31m. Provozovatel systému je na základě oprávnění vydaného ministerstvem
oprávněn zajišťovat společné plnění povinnosti zpětného odběru použitých baterií nebo
akumulátorů, odděleného sběru odpadních baterií nebo akumulátorů, zpracování a
materiálového využití odpadních baterií nebo akumulátorů, informování a zpracování roční
zprávy o bateriích a akumulátorech (dále jen „společné plnění povinností výrobců“) a
k tomuto účelu uzavírat smlouvy o společném plnění podle § 31k odst. 1 písm. c).
Vydávání oprávnění k provozování kolektivního systému
§ 31m
(1) Ministerstvo vydá oprávnění k provozování kolektivního systému na dobu nejvýše
5 let akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným na základě žádosti osoby
(dále jen „žadatel“), která prokáže splnění podmínek stanovených tímto zákonem.
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(2) Oprávnění k provozování kolektivního systému se vydává vždy pro zajištění
společného plnění povinností výrobců pro určitou skupinu baterií nebo akumulátorů podle §
31 písm. a).
(3) Žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému se podává u
ministerstva ve dvou listinných vyhotoveních a současně v elektronické podobě. Žádost
obsahuje obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, identifikační číslo žadatele, bylo-li
přiděleno, a seznam všech společníků žadatele s uvedením jejich podílu na základním kapitálu
a na hlasovacích právech nebo seznam všech akcionářů žadatele, včetně výše jejich podílu na
základním kapitálu. K žádosti se připojí
a) společenská smlouva nebo zakladatelská listina, je-li žadatelem společnost s ručením
omezeným, nebo stanovy, je-li žadatelem akciová společnost,
b) výpis z obchodního rejstříku žadatele a výpis emise zaknihovaných akcií žadatele ne starší
než 7 dní, je-li žadatelem akciová společnost,
c) poslední výroční zpráva žadatele, pokud existuje,
d) čestné prohlášení žadatele o splnění podmínek podle § 31n odst. 4, 5, 6 a 8 a společníků o
splnění podmínek podle § 31n odst. 2, 10 a 11,
e) vzor smlouvy
1. o společném plnění,
2. o převzetí povinností výrobce elektrozařízení se zabudovanými bateriemi a
akumulátory či k nim přiloženými uzavíranou podle § 31n odst. 9,
3. o zřízení místa zpětného odběru nebo odděleného sběru baterií nebo akumulátorů a
4. o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí v případě, že
k zajišťování společného plnění povinností výrobce bude využívána spolupráce
s obcemi,
f) popis způsobu zajišťování společného plnění zahrnující zejména
1. popis technických, organizačních a finančních opatření, kterými zajistí společné plnění
povinností výrobců při zpětném odběru použitých baterií nebo akumulátorů,
odděleném sběru odpadních baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálovém
využití odpadních baterií nebo akumulátorů,
2. uzavřené smlouvy se zpracovateli a zařízeními pro materiálové využití odpadních
baterií nebo akumulátorů,
3. popis způsobu zajištění informování konečného uživatele a posledního prodejce,
4. popis způsobu vedení evidencí dle § 31p,
5. podrobný popis předpokládaného finančního zajištění společného plnění povinností
výrobců baterií nebo akumulátorů v jednotlivých letech platnosti oprávnění,
6. podrobný popis způsobu a četností kontrol funkčnosti kolektivního systému,
7. předpokládaný počet uzavřených smluv o společném plnění a předpokládaná množství
baterií nebo akumulátorů, pro něž bude zajišťováno sdružené plnění v prvních třech
letech platnosti oprávnění k provozování kolektivního systému, a
8. předpokládaná množství odpadních baterií nebo akumulátorů, pro které bude zajištěno
zpracování a materiálové využití v prvních třech letech platnosti oprávnění
k provozování kolektivního systému.
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(4) Ministerstvo oprávnění k provozování kolektivního systému opakovaně prodlouží
vždy nejvýše o dalších 5 let, pokud provozovatel systému o prodloužení platnosti oprávnění k
provozování kolektivního systému požádá nejméně šest měsíců před ukončením jeho
platnosti. Provozovatel systému je povinen doložit v žádosti o prodloužení oprávnění
k provozování systému změny podle odstavce 3 písm. a) až e) a odstavce 3 písm. f) bodů 1 až
6. Provozovatel systému, který žádá o prodloužení oprávnění pro společné plnění pro skupinu
přenosných baterií nebo akumulátorů, doloží dále dosaženou úroveň zpětného odběru. Na
základě podané žádosti o prodloužení ministerstvo provede dohled nad činností provozovatele
systému podle § 31r a zjistí-li nedostatek v činnosti, stanoví lhůtu k jeho odstranění. Po dobu
provádění dohledu ministerstvem a po dobu plnění opatření k nápravě lhůta pro vydání
rozhodnutí neběží. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, ministerstvo
oprávnění k provozování kolektivního systému neprodlouží. Pokud nebylo řízení
o prodloužení platnosti oprávnění dokončeno do doby skončení platnosti dosavadního
oprávnění, prodlužuje se platnost dosavadního oprávnění až do dne nabytí právní moci
rozhodnutí o žádosti o jeho prodloužení. Při posouzení žádosti o prodloužení platnosti
oprávnění k provozování kolektivního systému ministerstvo postupuje podle odstavce 1 a 2
obdobně.
(5) Seznam vydaných oprávnění k provozování kolektivního systému s vyznačením
jejich platnosti a rozhodnutí o jejich zrušení, jakož i obsah těchto oprávnění a rozhodnutí s
výjimkou údajů, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo na které se vztahuje zákon
na ochranu osobních údajů, zveřejňuje ministerstvo na portálu veřejné správy.
(6) Účastníkem řízení o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému nebo o
jeho prodloužení je pouze žadatel.
(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování
kolektivního systému.
Některá omezení provozovatele systému
§ 31n
(1) Pokud je provozovatel systému akciovou společností, smí vydávat pouze kmenové
akcie, a to jako zaknihované akcie znějící na jméno. Akcie a obchodní podíly lze upisovat
pouze peněžitými vklady.
(2) Společníky provozovatele systému mohou být pouze výrobci baterií nebo
akumulátorů.
(3) Zisk provozovatele systému nesmí být rozdělen mezi společníky. Provozovatel
systému nesmí snížit svůj základní kapitál za jiným účelem než k úhradě ztráty nebo k plnění
povinností stanovených zákonem a nesmí zvýšit svůj základní kapitál podmíněným
způsobem.
(4) Provozovatel systému nesmí být členem orgánů jiných právnických osob, ani se
nesmí účastnit jejich podnikání.

- 16 (5) Kromě činností spojených se zajišťováním plnění povinností výrobců baterií nebo
akumulátorů stanovených v tomto dílu zákona nesmí provozovatel systému vykonávat jinou
činnost než poradenskou činnost v oblasti předcházení vzniku odpadních baterií nebo
akumulátorů a značení baterií nebo akumulátorů nebo výzkumnou, přednáškovou, osvětovou
nebo propagační činnost v oblasti zpětného odběru baterií nebo akumulátorů nebo odděleného
sběru odpadních baterií nebo akumulátorů a nakládání s odpadními bateriemi a akumulátory.
(6) Provozovatel systému nesmí uzavřít s právnickou osobou nebo fyzickou osobou,
která k němu má zvláštní vztah podle odstavce 7, smlouvu, která vzhledem ke své povaze,
účelu nebo riziku by nebyla uzavřena při vynaložení péče řádného hospodáře s jinou fyzickou
nebo právnickou osobou, nesmí zajišťovat závazky této právnické osoby nebo fyzické osoby
ani na ni bezúplatně převádět majetek.
(7) Za právnické osoby nebo fyzické osoby, které mají k provozovateli systému
zvláštní vztah, se považují
a) statutární orgán a členové statutárního orgánu provozovatele systému, členové dozorčí rady
a zaměstnanci provozovatele systému na vedoucích místech, z nichž může být zaměstnanec
podle pracovněprávních předpisů odvolán statutárním orgánem30e),
b) členové statutárních orgánů právnických osob, které jsou společníky provozovatele
systému,
c) osoby blízké30f) osobám uvedeným pod písmenem a) nebo b),
d) právnické osoby, v nichž některá z osob uvedených pod písmenem a) nebo b) má přímo či
nepřímo podíl na základním kapitálu přesahující 33 %,
e) společníci provozovatele systému, kteří jsou právnickými osobami, a další jimi ovládané
právnické osoby.
(8) Se společníkem provozovatele systému, s právnickou osobou jím ovládanou nebo
s osobou ovládající některého ze společníků provozovatele systému nesmí provozovatel
systému uzavřít jinou smlouvu než smlouvu na základě odstavce 5 nebo smlouvu podle § 31o
odst. 1.
(9) Provozovatel systému uzavře s právnickými osobami, které pro výrobce
elektrozařízení zajišťují plnění povinností podle dílu osmého této hlavy zákona v souladu s §
37h odst. 1 písm. c), smlouvy, jejichž předmětem je přenesení povinností výrobců
elektrozařízení se zabudovanými nebo přiloženými bateriemi nebo akumulátory, stanovených
pro zpětný odběr použitých baterií nebo akumulátorů, případně pro oddělený sběr těchto
odpadních baterií nebo akumulátorů, a pro jejich zpracování a materiálové využití, včetně
informování konečných uživatelů a zpracování roční zprávy, na provozovatele systému.
Provozovatel systému stanoví podmínky uzavření smlouvy pro všechny osoby jednotně a
uzavře tuto smlouvu s každou právnickou osobou zajišťující plnění povinností podle dílu
osmého této hlavy zákona v souladu s § 37h odst. 1 písm. c), která o uzavření smlouvy projeví
zájem a nemá vůči provozovateli nesplněné splatné závazky.
CELEX 32006L0066

- 17 (10) Podíl jednotlivého společníka nebo společníků jednajících ve shodě na základním
kapitálu nebo na hlasovacích právech provozovatele systému nesmí přesáhnout 33 %. Jestliže
se tak stane, je tento společník povinen nebo tito společníci povinni neprodleně tuto
skutečnost oznámit ministerstvu a snížit svůj podíl na hranici nejvýše 33 % nejpozději do 6
měsíců ode dne jejího překročení.
(11) Společník provozovatele systému nesmí podnikat v oblasti nakládání s odpady,
s výjimkou nakládání s jinými odpady než s odpadními bateriemi nebo akumulátory, a jednat
v zájmu jiných osob, jejichž předmětem podnikání je nakládání s odpady nebo jejichž činnost
přímo souvisí s nakládáním s odpady. To platí obdobně i pro členy statutárního orgánu
provozovatele systému, členy dozorčí rady a zaměstnance provozovatele systému na
vedoucích místech, z nichž může být zaměstnanec podle pracovněprávních předpisů odvolán
statutárním orgánem30e).

Povinnosti provozovatele systému
§ 31o
(1) Provozovatel systému zajišťuje společné plnění povinností výrobců na základě
smluv o společném plnění s jednotlivými výrobci baterií nebo akumulátorů. Podmínky těchto
smluv musí provozovatel systému stanovit pro všechny výrobce jednotně a tak, aby žádný
druh baterie nebo akumulátoru nebyl neodůvodněně zvýhodněn či znevýhodněn
v hospodářské soutěži.
(2) Provozovatel systému je povinen uzavřít smlouvu o společném plnění s každou
osobou, která o uzavření smlouvy projeví zájem a nemá vůči provozovateli systému
nesplněné splatné závazky, a to pro všechny baterie a akumulátory uváděné na trh nebo do
oběhu, k jejichž zajišťování společného plnění povinností výrobců je oprávněn.
(3) Provozovatel systému v případě, že se baterie nebo akumulátor prokazatelně
nestane na území České republiky odpadem, vrátí obdržený příspěvek na zajištění nakládání
s touto baterií nebo akumulátorem osobě, která prokáže, že baterii nebo akumulátor po
uvedení na trh v České republice vyvezla nebo dodala do jiného členského státu.
(4) Provozovatel systému nesmí sdělovat informace o množství baterií nebo
akumulátorů uvedeném na trh jednotlivými výrobci baterií nebo akumulátorů, se kterými
uzavřel smlouvu podle odstavce 1, třetím osobám, s výjimkou jejich sdělení příslušnému
správnímu úřadu.
(5) Provozovatel systému je povinen zajistit, aby auditor
a) ověřil správnost a úplnost účetní závěrky a výroční zprávy provozovatele systému,
b) ověřil správnost a úplnost vedení evidence osob, s nimiž uzavřel smlouvu podle odstavce 1,
a evidence množství baterií a akumulátorů v rozsahu stanoveném pro účely roční zprávy
podle § 31f odst. 1 písm. a),
c) vypracoval zprávu o ověření podle písmen a) a b).

- 18 (6) Provozovatel systému je povinen zajistit ověření a vypracování zprávy podle
odstavce 5 v každém roce, ve kterém platí oprávnění k provozování kolektivního systému;
zprávy o ověření je provozovatel systému povinen ministerstvu písemně doložit vždy
nejpozději do šesti měsíců od skončení ověřovaného období. Ověření skutečností podle
odstavce 5 nesmí pro provozovatele systému provádět auditor, který k němu má zvláštní vztah
podle § 31n odst. 7. To platí i pro fyzické osoby vykonávající jménem auditora auditorskou
činnost.
Povinnosti provozovatele systému
§ 31p
(1) Provozovatel systému je povinen vést evidenci
a) výrobců, s nimiž má uzavřenu smlouvu o společném plnění podle § 31k odst. 1 písm. c),
včetně těch výrobců, pro které zajišťuje plnění na základě smluv podle § 31n odst. 9
s osobami zajišťujícími plnění povinností podle § 37h odst. 1 písm. c), v rozsahu podle § 31e
odst. 3 písm. a) až d) a prováděcího právního předpisu a
b) množství baterií nebo akumulátorů a množství odpadů z baterií nebo akumulátorů, k nimž
se vztahují jím uzavřené smlouvy o společném plnění, toku zpětně odebraných baterií nebo
akumulátorů od místa zpětného odběru nebo odděleného sběru až po zpracování a způsob
jejich využití v rozsahu stanoveném pro zpracování roční zprávy o bateriích a akumulátorech.
(2) Provozovatel systému je povinen
a) poskytnout ministerstvu na jeho vyžádání údaje podle odstavce 1 písm. a) a b),
b) ohlašovat ministerstvu údaje z evidence výrobců, s nimiž má uzavřenou smlouvu o
společném plnění, včetně výrobců zapojených prostřednictvím právnické osoby zajišťující
plnění povinností výrobců elektrozařízení podle § 37h odst. 1 písm. c) na základně smlouvy
podle § 31n odst. 9, v rozsahu podle § 31e odst. 8 písm. a) až d) včetně jejich změn do 30 dnů
ode dne uzavření této smlouvy nebo ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, a to
v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech,
c) zpracovat roční zprávu o bateriích a akumulátorech za uplynulý kalendářní rok v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem a tuto zprávu do 31. března zaslat ministerstvu ve
dvou listiných vyhotoveních a v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o
odpadech.
(3) Provozovatel systému je povinen informovat konečné uživatele zejména
prostřednictvím informačních kampaní o
a) možných negativních účincích látek používaných v bateriích a akumulátorech na životní
prostředí a lidské zdraví,
b) způsobu zajištění zpětného odběru nebo odděleného sběru a zpracování a materiálového
využití baterií nebo akumulátorů včetně zveřejňování aktuálního seznamu míst zpětného
odběru a

- 19 c) významu grafického symbolu pro oddělený sběr nebo zpětný odběr a o významu
označování podle § 31c odst. 1 písm. c).
(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah evidencí.

Dohled nad činností provozovatele systému
§ 31r
(1) Na činnost provozovatele systému dohlíží ministerstvo.
(2) Zjistí-li ministerstvo v činnosti provozovatele systému nedostatky, může podle
závažnosti a povahy zjištěného nedostatku
a) uložit, aby provozovatel systému ve stanovené lhůtě zjednal nápravu,
b) podat podnět inspekci k zahájení řízení o uložení pokuty provozovateli systému.
Rozhodnutí o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému
§ 31s
(1) Ministerstvo může rozhodnout o zrušení oprávnění k provozování kolektivního
systému, pokud
a) bylo vydáno na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti nebo v dokladech
připojených k žádosti nebo dodatečně přestal provozovatel systému splňovat podmínky pro
jeho vydání,
b) provozovatel systému nezjednal nápravu uloženou podle § 31r odst. 2 písm. a) ve
stanovené lhůtě, nebo
c) provozovatel systému porušil zvlášť závažným způsobem povinnosti stanovené tímto
zákonem.
(2) Pokud se provozovatel systému rozhodne, že jej nadále nebude vykonávat, je
povinen bezodkladně tuto skutečnost oznámit ministerstvu. Ministerstvo na základě tohoto
oznámení vydá rozhodnutí o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému nejdříve
30 dní poté, co mu provozovatel systému prokázal, že o zamýšleném ukončení činnosti
informoval 6 měsíců předem výrobce baterií nebo akumulátorů, s nimiž uzavřel smlouvu
podle § 31k odst. 1 písm. c), obce, s nimiž provozovatel systému uzavřel smlouvu podle § 31g
odst. 2 písm. b) a další osoby, které pro provozovatele systému zajišťují zpětný odběr a
zpracování a materiálové využití odpadních baterií nebo akumulátorů.
(3) Účastníkem řízení o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému je
pouze provozovatel systému.

- 20 -

______________
30c)

§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
Například zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží
porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
30e)
§ 73 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
30f)
§ 116 občanského zákoníku.“.
30d)

3. V § 38 odst. 1 se písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena b) až d).
4. V § 57 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Způsob a podmínky stanovení výše finanční
záruky, podklady a doklady nezbytné pro její kalkulaci jsou stanoveny v příloze č. 11
k tomuto zákonu. Kalkulaci množství odpadu podle bodu 7.2 přílohy č. 11 k tomuto zákonu
nelze provést, pokud v předchozích třech letech před podáním nového oznámení došlo
k porušení podmínky stanovené v rozhodnutí ministerstva podle tohoto bodu a v novém a
předchozím oznámení je uveden stejný oznamovatel i příjemce.“.
5. V § 66 odst. 4 se na konci písmene g) slovo „nebo“ zrušuje.
6. V § 66 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která
znějí:
„i) zajišťuje společné plnění povinností výrobců, k němuž je potřeba oprávnění k provozování
kolektivního systému podle § 31l, bez tohoto oprávnění, nebo bez oprávnění k provozování
kolektivního systému nabízí třetím osobám uzavření smluv, jejichž obsahem je činnost,
k jejímuž výkonu je oprávnění třeba, nebo
j) jako provozovatel systému podle § 31l poruší některou povinnost, kterou provozovateli
systému ukládá tento zákon.“.
7. V § 71 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) Česká obchodní inspekce,“.
Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena f) až l).
8. V § 72 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) až w), která
znějí:
„s) vede Seznam výrobců podle § 31e a zpřístupňuje tento Seznam výrobců na portálu veřejné
správy,
CELEX 32006L0066

- 21 -

t) vydává oprávnění k provozování kolektivního systému a rozhoduje o prodloužení platnosti
oprávnění k provozování kolektivního systému podle § 31m, rozhoduje o zrušení oprávnění
k provozování kolektivního systému podle § 31s,
u) vede seznam vydaných oprávnění k provozování kolektivního systému s vyznačením jejich
platnosti a rozhodnutí o jejich zrušení a zveřejňuje jej na portálu veřejné správy,
v) dohlíží na činnost provozovatele systému, ukládá opatření k nápravě a podává podněty
inspekci k zahájení řízení o uložení pokuty provozovateli systému podle § 31r,
w) rozhodne, zda určitý typ baterie nebo akumulátoru náleží do skupiny přenosných baterií
nebo akumulátorů, průmyslových baterií nebo akumulátorů nebo automobilových baterií
nebo akumulátorů.“.
9. V § 76 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
„i) může zakázat do zjednání nápravy uvádět na trh nebo do oběhu baterie nebo akumulátory,
které nesplňují požadavky stanovené v části čtvrté hlavy II, dílu 3 nebo pozastavit uvádění
takových baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu; hrozí-li poškození lidského zdraví
nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může současně nařídit výrobci baterií nebo
akumulátorů, které nesplňují požadavky stanovené v části čtvrté hlavy II, dílu 3, aby zajistil
stažení takovýchto baterií nebo akumulátorů z trhu.“.
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10. Za § 76 se vkládá nový § 76a, který včetně nadpisu zní:
„§ 76a
Česká obchodní inspekce
Česká obchodní inspekce kontroluje plnění povinností týkajících se uvádění baterií a
akumulátorů na trh nebo do oběhu, jejich označování a zajištění zpětného odběru výrobcem a
posledním prodejcem; tyto osoby jsou povinny jí na žádost prokázat způsob zajištění
zpětného odběru.“.
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11. V § 77 odst. 2 se slova „§ 31 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 31a odst. 1“ a slova „§ 31 odst.
2“ se nahrazují slovy „§ 31c“.
12. Doplňují se přílohy č. 10 a 11, které znějí:
„Příloha č. 10 k zákonu č. 185/2001 Sb.
Ekonomické činnosti posledních prodejců podle § 31g odst. 2 písm. c)
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Maloobchod
s převahou
potravin,
nápojů
a
tabákových
výrobků
v nespecializovaných prodejnách,
pokud
velikost
prodejní
plochy
2
přesahuje 200 m
47.19 Ostatní
maloobchod
v nespecializovaných prodejnách, pokud
velikost prodejní plochy přesahuje
200 m2
47.29 Ostatní maloobchod s potravinami ve
specializovaných prodejnách, pokud
velikost prodejní plochy přesahuje
200 m2
47.41 Maloobchod s počítači, počítačovým
periferním zařízením a softwarem
47.42 Maloobchod
s telekomunikačním
zařízením
47.43 Maloobchod s audio- a videozařízením
47.52 Maloobchod s železářským zbožím,
barvami, sklem a potřebami pro kutily
47.54 Maloobchod
s elektrospotřebiči
a
elektronikou
47.59 Maloobchod s nábytkem, svítidly a
ostatními výrobky převážně
pro domácnost ve specializovaných
prodejnách, pokud velikost prodejní
plochy přesahuje 200 m2
47.64 Maloobchod se sportovním vybavením,
pokud
velikost
prodejní
plochy
přesahuje 200 m2
47.65 Maloobchod s hrami a hračkami, pokud
velikost prodejní plochy přesahuje
200 m2
47.77 Maloobchod s hodinami, hodinkami a
klenoty
47.78 Ostatní maloobchod s novým zbožím
ve specializovaných prodejnách, pokud
velikost prodejní plochy přesahuje
200 m2
47.78.1 Maloobchod
s fotografickým
a
optickým zařízením a potřebami
Ekonomická činnost posledních prodejců uvedená v tabulce je v jejím prvním sloupci specifikována podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická
klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení rady (EHS) č. 3037/90 a některá
nařízení ES o specifických statistických oblastech, ve znění pozdějších předpisů, a sdělení Českého statistického
úřadu ze dne 18. září 2007 o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

Příloha č. 11 k zákonu č. 185/2001 Sb.
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Způsob a podmínky stanovení výše finanční záruky, podklady a doklady nezbytné pro
její kalkulaci
1. OBECNÉ ZÁSADY
Finanční záruka je zajišťována ve prospěch ministerstva. Ministerstvo ze záruky financuje
alternativní naložení s odpadem, včetně případného návratu do České republiky, pokud
oznamovatel, příjemce či jiná odpovědná osoba nesplní na vlastní náklady příslušné
povinnosti podle článků 22 až 25 přímo použitelného právního předpisu Evropských
společenství o přepravě odpadů39). Záruka musí splňovat následující požadavky:

1.1 V záruční listině musí být jmenovitě uvedeno, že se jedná o finanční záruku ve smyslu
článku 6 přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství o přepravě
odpadů39).
1.2 Složená finanční záruka, případně výše pojistného plnění musí dosahovat minimálně
hodnoty schválené ministerstvem.
1.3 Část nebo celá finanční částka musí být po výzvě ministerstva poskytnuta okamžitě bez
jakýchkoli podmínek a zkoumání důvodu ze strany banky, pojišťovny či jiného peněžního
ústavu. Finanční částka může být na pokyn ministerstva v souladu s článkem 6 odst. 7
přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů39)
poskytnuta i jinému příslušnému orgánu ve smyslu článku 2 odst. 18 přímo použitelného
právního předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů39).
1.4 Pokud je finanční záruka zajištěna na dobu určitou, musí být platná ještě nejméně 16
měsíců po skončení platnosti příslušného rozhodnutí ministerstva o souhlasu s přepravou
odpadů. Tato lhůta může být výjimečně přiměřeně zkrácena v případech podle článku 9
odst. 7 nařízení o přepravě odpadů. V případě, že je odpad přepravován k předběžné
operaci, musí být platnost finanční záruky naopak přiměřeně prodloužena.
1.5 Finanční záruka v určité výši se může zásadně vztahovat k jedinému formuláři oznámení.

2. ZÁKLADNÍ VZOREC PRO STANOVENÍ VÝŠE FINANČNÍ ZÁRUKY
Základní vzorec pro stanovení výše finanční záruky, která je zajišťována v souvislosti
s oznámením o záměru přepravy odpadu z České republiky do zahraničí:
Z = M × (A + T + S)

(1)

Z – potřebná výše finanční záruky v [Kč] nebo [euro]. Minimální výše záruky bez ohledu na
výsledek výpočtu podle vzorce (1) je 10 000 Kč
M – hmotnost odpadu v tunách [t], ke které se vztahuje finanční záruka
A – cena za alternativní využití/odstranění jedné tuny odpadu
T – cena za dopravu jedné tuny odpadu ze zařízení v zemi určení zpět do České republiky
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S – cena za uskladnění jedné tuny odpadu po dobu 90 dnů.
Rozměr veličin T, A a S je [Kč × t -1], [euro × t -1] apod. Před dosazením těchto veličin do
vzorce (1) je nezbytné převést je na shodnou jednotku ([Kč × t -1] nebo [euro × t -1]) podle
aktuálního kurzu devizového trhu stanoveného Českou národní bankou v okamžiku podání
oznámení, případně v okamžiku, kdy je výpočet prováděn.
3. PODKLADY A DOKLADY KE KALKULACI FINANČNÍ ZÁRUKY

Kalkulaci finanční záruky může provést oznamovatel; v tomto případě
musí být doloženy podklady ke kalkulaci ve stanoveném rozsahu týkající
se alternativního naložení s odpadem a ceny za skladování odpadu
v zemi určení. Musí být doloženy následující podklady a doklady:
3.1 Adresa zařízení v České republice, které provede alternativní naložení s odpadem
v případech podle článků 22 až 25 přímo použitelného právního předpisu Evropských
společenství o přepravě odpadů39). Toto zařízení nesmí být zařízením pro předběžné
využití nebo odstranění odpadu ve smyslu článku 2 odst. 5 a 7 přímo použitelného
právního předpisu Evropských společenství o přepravě odpadů39).
3.2 Doklad o oprávněnosti zařízení podle bodu 3.1 provést alternativní naložení s odpadem
v souladu s § 14 zákona o odpadech, případně podle zákona o integrované prevenci.
3.3 Smlouva s provozovatelem zařízení podle bodu 3.1 obsahující závazek, že zařízení
provede v případech podle článků 22 až 25 přímo použitelného právního předpisu
Evropských společenství o přepravě odpadů39) alternativní využití nebo odstranění
odpadu; smlouva musí obsahovat údaj o ceně za alternativní využití nebo odstranění
odpadu.
3.4 Přepravní vzdálenost mezi zařízením zahraničního příjemce odpadu a zařízením pro
alternativní naložení s odpadem dle bodu 3.1.
3.5 Prohlášení subjektu ze země určení o tom, že je schopen zajistit skladování předmětného
odpadu v zemi určení pod dobu 90 dnů; prohlášení musí obsahovat cenu za toto
skladování.
Pokud nebudou doloženy podklady a doklady podle bodů 3.1 až 3.5 vůbec nebo budou
doloženy pouze částečně, provede kalkulaci ministerstvo.

4. CENA ZA ALTERNATIVNÍ NALOŽENÍ S ODPADEM – ČLEN „A“
VE VZORCI (1)
4.1 Kalkulace prováděná oznamovatelem: za člen „A“ se do vzorce (1) dosazuje cena
doložená dle bodu 3.3. Pokud je doložena kladná tržní hodnota, dosazuje se do vzorce za člen
„A“ nula.

- 25 4.2 Kalkulace prováděná ministerstvem: Použije se přiměřená hodnota z následující
tabulky:
Tabulka č. 1 – stanovení členu „A“ ve vzorci (1)
Způsob alternativního naložení s odpadem
Cena v Kč/t
Skládkování odpadu kategorie „O“
1 100*)
Skládkování odpadu kategorie „N“
5 800*)
Spalování odpadu bez PCB a freonů
8 000
Neutralizace odpadní kyseliny sírové
11 000
Vyřazená chladicí zařízení
12 000
Dentální amalgám ve spalovně NO
50 000
Spalování freonů
250 000
Spalování odpadu s obsahem 50-100 ppm PCB
18 000
Jiné odpady neobsahující Hg, PCB, PCT, freony, 20 000**)
apod.
*) na odpady se nesmí vztahovat zákaz skládkování
**) minimální hodnota, cena se stanoví podle charakteru odpadu
Pokud je ministerstvu známo, že přepravovaný odpad má kladnou tržní hodnotu, dosadí se do
vzorce (1) za člen „A“ nula.
5. CENA ZA PŘEPRAVU – ČLEN „T“ VE VZORCI (1)
5.1 Kalkulace prováděná oznamovatelem:
Cena za dopravu jedné tuny odpadu se počítá podle vzorce:
T = 10 + 0,1 × L

(2)

10 – konstanta, jejíž rozměr je [euro × t-1]
0,1 – konstanta, jejíž rozměr je [euro × t-1 × km-1]
L – vzdálenost v kilometrech [km] mezi zpracovatelským zařízením v zahraničí a zařízením
pro alternativní naložení s odpadem v ČR podle bodu 3.1
T – hodnota „T“ vychází výpočtem v [euro × t-1].
5.2 Kalkulace prováděná ministerstvem
Pokud není alternativní naložení s odpadem v ČR v oznámení řádně doloženo, upraví se
vzorec pro výpočet takto:
T = 10 + 0,1 × (LS + 500)
500 – konstanta, jejíž rozměr je [km]

(3)

- 26 LS - vzdálenost v [km] mezi zpracovatelským zařízením v zahraničí a skladem pro zpětný
návrat odpadu, jehož adresu musí oznamovatel vždy uvést v oznámení.
6. CENA ZA SKLADOVÁNÍ ODPADU PO DOBU 90 DNŮ – ČLEN „S“ VE VZORCI
(1)
Tabulka č. 2 – Ceny za skladování odpadu po dobu 90 dnů
Typ odpadu
Cena v Kč/t
Tuhý odpad
1 000
Kapalný odpad
8 000
6.1. Kalkulace prováděná oznamovatelem:
Oznamovatel hodnotu získanou podle bodu 3.5 převede na Kč a srovná ji s příslušnou
hodnotou v tabulce č. 2. Do vzorce (1) pak za člen „S“ dosadí tu hodnotu, která je vyšší.
6.2. Kalkulace prováděná ministerstvem:
Použije se hodnota z tabulky č. 2.
7. MNOŽSTVÍ ODPADU, KE KTERÉMU SE VZTAHUJE FINANČNÍ ZÁRUKA –
ČLEN „M“ VE VZORCI (1)
Do obecného vzorce pro výpočet finanční záruky se dosazuje množství odpadu v tunách,
které odpovídá buď:
7.1 údaji o celkovém plánovaném množství odpadu uvedenému v kolonce č. 5 formuláře
oznámení podle přílohy IA přímo použitelného předpisu Evropských společenství o
přepravě odpadů39), nebo
7.2 součtu hmotností živých zásilek; za živou zásilku je považována taková zásilka, která byla
odeslána od oznamovatele k příjemci, ale příjemce dosud nezaslal potvrzení o zpracování
zásilky. Stanovení hodnoty M závisí zejména na hmotnosti jednotlivých zásilek, četnosti
zásilek a na rychlosti, s jakou je příjemce odpadu schopen zásilku zpracovat. Ministerstvo
stanoví v rozhodnutí o souhlasu s přepravou podle článku 9 přímo použitelného předpisu
Evropských společenství o přepravě odpadů39) odpovídající podmínku.“.
Čl. II

Přechodná ustanovení
1.

Úrovní zpětného odběru podle § 30 písm. o) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro roky 2009 a 2010 rozumí procentuální
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akumulátorů zpětně odebraných jejich výrobcem v daném kalendářním roce dělí celkovou
hmotností přenosných baterií nebo akumulátorů uvedených na trh v České republice jejich
výrobcem v daném kalendářním roce.
2. Řízení o pokutách týkající se § 31 a § 38 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 185/2001 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
3. Povinnost stanovenou v § 31c odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je výrobce povinen splnit nejpozději do 26. září
2009.
4. Povinnosti stanovené v § 31d, § 31g odst. 2 písm. b) a d), § 31g odst. 3 písm. a) a b), §
31g odst. 5, § 31h odst. 2 a 4, § 31i odst. 1 a § 31j odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou výrobce nebo poslední
prodejce povinni začít plnit nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
5. Návrh na zápis do Seznamu výrobců podle § 31e odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je výrobce povinen podat nejpozději do
90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Ministerstvo životního prostředí zpřístupní Seznam výrobců podle § 31e odst. 8 zákona
č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na portálu
veřejné správy do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Roční zprávu o bateriích a akumulátorech podle § 31f odst. 1 písm. a) nebo § 31p odst. 2
písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, zpracují výrobce nebo provozovatel systému poprvé za kalendářní rok 2009.
8. Minimální úroveň zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů podle § 31g
odst. 1 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, musí dosáhnout 25% do 26. září 2012 a 45% do 26. září 2016.
9. Výrobce je povinen zřídit místo zpětného odběru podle § 31g odst. 2 písm. a) zákona č.
185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 2
roků ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Výrobce je povinen zřídit místo zpětného odběru podle § 31g odst. 2 písm. c) zákona č.
185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1.
ledna 2011.
11. Minimální účinnosti procesů materiálového využití stanovené v § 31j odst. 3 písm. a) až
c) zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
musí výrobce v zařízeních dosáhnout nejpozději do 26. září 2011.
12. Ustanovení § 31j odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se vztahuje na přenosné baterie nebo akumulátory od 26. září
2009.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.
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II.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. OBECNÁ ČÁST
a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad
Důvod předložení
Hlavním důvodem předložení novely zákona o odpadech je nutnost implementovat do
českého právního řádu požadavky zakotvené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady
2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a
akumulátorech (dále jen „Směrnice“) a o zrušení směrnice 91/157/EHS. Důvodem tedy byla
potřeba upravit nakládání s bateriemi a akumulátory (BA) tak, aby bylo dosaženo plné
slučitelnosti a souladu se Směrnicí nejpozději do 26. září 2008.

Současný stav
Podle zprávy zpracované v roce 2006 společností EuroBattery na základě údajů společnosti
ECOBAT je průměrné roční množství přenosných baterií a akumulátorů (PBA) uvedených na
trh 2 770 tun/rok (období 2003 – 2005). K dosažení cíle 25 % zpětného odběru (ZO) bude
nutné zajistit v roce 2012 sebrání cca 700 tun. Z uvedeného grafu níže vyplývá, že meziroční
růst ZO použitých PBA by měl činit průměrně +90 tun, což představuje průměrně nárůst
o +26%.
Graf 1: Cíl sběru PBA v evropských zemích
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Zdroj: („Ověření nástrojů pro zvýšení účinnosti sběru
PBA“, analýza společnosti EuroBattery, 2006)
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Z grafu 1 vyplývá, že v roce 2006 a 2007 se v ČR doposud dařilo splňovat meziroční růst
sběru PBA, který je nezbytný pro dosažení cíle ZO BA 700 t v roce 2012.
Za rok 2007 společnost ECOBAT zpětně odebrala v ČR něco málo přes 260 tun BA.Vývoj
ZO BA v předchozích letech ukazuje následující tabulka.

Tabulka 1: Množství BA uvedených na trh, zpětně odebraných a procentuální vyjádření míry
ZO v letech 2002-2007
Množství BA

2002

2003

2004

2005

2006

2007

uvedených na trh (t)

2438

2812

2828

2663

2882

3025

Zpětně odebraných
použitých BA (t)

15

70

128

138

184

264

Míra sběru (%)

0,6

2,5

4,5

5,2

6,4

8,7

V roce 2007 se v ČR uvedlo na trh kolem 120 milionů kusů PBA, jejichž hmotnost činila
kolem cca 3 000 tun. Z celkového množství zpětně odebraných PBA bylo v roce 2007
recyklováno 71 %.
Tabulka 2: Množství BA na které se vztahuje ZO, množství zpětně odebraných BA a úroveň
ZO v roce 2006
Komodita
Pb- BA (cca odpovídá ABA)

Množství BA, na
Množství zpětně
které se ZO
odebraných BA [t]
vztahuje [t]
18 187
7 295

Ni-Cd BA (část PrBA)
ostatní BA (cca odpovídá PBA)

Úroveň ZO [%]
40,1

253

496

196,0

3 069

194

6,3
Zdroj: VÚV T.G.M.- CeHO

Graf 2: Procentuální vyjádření podílu jednotlivých BA uvedených na trh v ČR v roce 2006
podle jejich druhu
Množství baterií a akumulátorů uvedených na trh v ČR
v roce 2006 podle druhu
1,2

14,3

Pb- akumulátory a baterie
Ni-Cd akumulátory a baterie
84,5

ostatní akumulátory a baterie
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na trh, což bylo způsobeno důsledným sběrem použitých výrobků uvedených na trh
v předchozích letech. Místa sběru zahrnovala průmysl (84,1 %), obchod (10,2 %) a obce
(5,6 %). Většina Ni-Cd BA byla materiálově využívána (93 %), malé množství bylo
odstraněno (3 %) a zbytek zůstal na skladě pro zpracování v příštím roce.
Úspěšnost ZO ostatních BA byla 6,3 % z celkového množství výrobků uvedených na trh. Jako
místa ZO byly využity zejména obchody (51,3 %), v obcích 27,3 % a v průmyslu 21,4 %.
Nadpoloviční většina zpětně odebraných použitých ostatních BA byla materiálově využita
(56,2 %), spalováním bylo odstraněno (27 %), skladem zůstalo 19 %.

Graf 3: ZO PBA podle zdrojového místa v letech 2003-2006
Zpětný odběr baterií podle zdrojových míst
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Zdroj: roční hlášení ECOBAT, Databáze ECOBAT s.r.o.
Tabulka 3: Struktura míst ZO a množství sebraných PBA v roce 2007
Množství odebraných použitých výrobků
Celkem
z toho:

[t]
264,496

od obcí

82,957

od průmyslu (OKEČ 15-37)
od obchodu - ELEKTRO (OKEČ 50-52)
od obchodu - POTRAVINY (OKEČ 50-52)

76,239
84,674
20,627
Zdroj: roční hlášení ECOBAT

Tabulka 4: Počet osob zapojených do systému v roce 2007
Počet primárních sběrných míst

6 646

Počet povinných osob

129

Počet zapojených svozových firem a obcí

159

Počet zapojených distributorů
Počet zapojených posledních prodejců

92
257

- 31 Počet ostatních organizací

192
Zdroj: roční hlášení ECOBAT

Návrh variant řešení
1. Varianta 0 – ponechání současného stavu
2. Varianta 1 – novela zákona
„Nulová varianta“, tedy zachování stávajícího stavu, by u transpozičních bodů znamenala
vystavení ČR riziku sankcí ze strany Evropského soudního dvora za porušení závazků
vyplývajících ze Smlouvy o založení ES (tzv. infringement). Shledá-li Evropský soudní dvůr,
že dotyčný členský stát nesprávně implementoval evropské právo a následně nezjednal
nápravu závadného stavu, může mu uložit zaplacení paušální částky nebo penále ve výši,
kterou považuje za přiměřenou okolnostem. Hrozí pokuty ve výši milionů EUR v kombinaci
se sankcemi za dobu neplnění legislativní povinnosti. To znamená, že v konečném důsledku
se uvedená legislativa implementovat musí.

Body novelizace
Těžké kovy v BA - § 31 a odstavec 1 písm.b), odstavec 2
Cíl: Omezení těžkých kovů (kadmia) v PBA v souladu s cíli ES. Transpozice
Směrnice, článek 4, odstavec 1 – 3 .
Varianty
Varianta 0 – možnost uvádět na trh BA s obsahem kadmia, s tím omezením, že výrobce má
povinnost zajistit u BA s obsahem kadmia vyšším než 0,025 hmotnostních % oddělené
shromažďování, soustřeďování, využití a odstranění. Nedojde k transpozici Směrnice.
Varianta 1 - zákaz uvádění na trh takových BA, které obsahují více než 0,002 hmotnostních
% kadmia, a to včetně těch, které jsou zabudovány do elektrozařízení nebo do jiných výrobků.
Ze zákazu jsou vyjmuty PBA používané v nouzových a poplašných systémech, včetně
nouzového osvětlení, ve zdravotnických přístrojích nebo bezšňůrových elektrických
nástrojích.
Dotčené subjekty: výrobci, distributoři a koneční uživatelé PBA s nadlimitním obsahem
kadmia
Přínosy a náklady
Přijetí varianty 1 bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, kdy zákazem používání PBA
obsahujících nadlimitní množství kadmia se v budoucnu sníží úniky těžkých kovů do
životního prostředí, zejména koncentrace kadmia ve výluzích ze skládek komunálního odpadu
a koncentrace kadmia v emisích ze zařízení pro spalování komunálního odpadu.
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kadmia. V současnosti žádný takový producent na území ČR není znám. Proto lze v rámci ČR
očekávat negativní dopad pouze na výrobce, kteří uvádí na trh PBA pocházející ze zemí ES
nebo mimo území ES a distributory těchto PBA, kteří budou muset nahradit doposud
používaný typ PBA.
Tabulka 5: Porovnání nákladů a přínosů
Přínosy
Náklady
Varianta 0
Riziko infringementu
*****
Varianta 1
Životní prostředí a nepřímo ***** Subjekty, kteří vyrábějí PBA s nadlimitním -/***
i zdraví obyvatel
obsahem Cd – změna technologie výroby
těchto PBA
Výrobci, kteří dováží PBA s nadlimitním
*
obsahem Cd do ČR a jejich distributoři náhrada těchto typů BA
Koneční uživatelé PBA
*
s nadlimitním obsahem Cd - náhrada těchto
PBA
Návrh řešení: Varianta 1
Pro dodržení povinností vyplývajících ze Směrnice je nutné, aby byla varianta 1 přijata, jinak
hrozí infringement.

Způsob prokazování dodržení limitů pro těžké kovy v PBA- § 31 b odstavec 1-3
Cíl: Navrhnout způsob prokazování omezení používání těžkých kovů v BA

Varianty
Varianta 0 - je stanoven pouze limit pro obsah rtuti v BA ve výši 0,0005 hmotnostních %.
Povinnost prokazovat jeho dodržení celní správě je uložena pouze dovozci BA.
Varianta 1 - uvádí povinnost výrobce předložit kontrolním orgánům na požádání technickou
dokumentaci, kterou doloží splnění požadovaných limitů pro obsah těžkých kovů v BA, které
uvádí na trh. Další povinností výrobce je průkazné informování distributorů těchto BA o dané
skutečnosti, neboť i tito distributoři musí na požádání kontrolním orgánům předložit
technickou dokumentaci nebo informaci o splnění požadavků pro jejich uvedení na trh.
Dotčené subjekty: výrobci a distributoři BA, kontrolní orgány
Přínosy a náklady
Hlavním přínosem varianty 1 je umožnění kontroly dodržení stanoveného obsahu těžkých
kovů v BA pro kontrolní orgány. Povinnost předkládat kontrolním úřadům technickou
dokumentaci k výrobkům znamená pro výrobce a distributory nárůst administrativní zátěže
související s pořízením technické dokumentace. Zajištění podkladů pro technickou
dokumentaci (analýza obsahu těžkých kovů v BA) bude pro výrobce znamenat zvýšení
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jsou v současnosti cca 250 Kč/1 baterii, u rtuti je to cca 350 Kč/1 baterii v závislosti na
laboratoři, která tuto analýzu provádí. Celkové náklady na chemickou analýzu prokazující
splnění povoleného obsahu zmíněných těžkých kovů v bateriích budou vyšší, neboť lze
očekávat, že toto stanovení se bude provádět pro určitý vzorek (určitý počet) BA.
Předpokládané náklady tedy odhadujeme cca do 10 tis. Kč/1 druh baterie.
Tabulka 6: Porovnání nákladů a přínosů
Přínosy
Varianta 0
Varianta 1
Kontrolní orgány - možnost **
kontroly obsahu těžkých kovů v
BA

Náklady
Riziko infringementu

*****

Výrobci,
distributoři
nárůst
administrativní
zátěže
související
*
s pořízením technické dokumentace
Výrobci –
Náklady na pořízení
do
analýzy těžkých kovů obsažených 10 tis. Kč
v BA

Návrh řešení: Varianta 1
Tento postup zajistí možnost prokázání splnění povinností vyplývajících ze Směrnice.

Způsob označení BA - § 31 c
Cíl: Zvýšit povědomí konečných uživatelů o obsahu těžkých kovů v BA, o kapacitě BA a o
tom, že se BA nemají po ukončení životnosti odkládat do směsného komunálního odpadu.
Transpozice Směrnice, článek 21.
Varianty
Varianta 0 – je prováděno pouze označení:
 všech BA určených pro spotřebitelský trh údajem týkajícím se možností jejich ZO,
který představuje značka ES přeškrtnuté popelnice pro komunální odpad
 BA obsahujících těžké kovy příslušným chemickým symbolem, dle normy ČSN EN
61429/Z1. Tato norma se vztahuje pouze na značení Ni-Cd a Pb akumulátorových
článků a baterií.
Varianta 1 – Výrobce nově zajistí označení:
 všech BA symbolem pro ZO a oddělený sběr (OS), tj. značkou ES přeškrtnuté
popelnice pro komunální odpad
 BA a knoflíkových článků obsahujících více než 0,0005 hmotnostních % Hg a 0,002
hmotnostních % Cd chemickým symbolem
 údajem o kapacitě u PBA a automobilových baterií a akumulátorů (ABA) ve smyslu
směrnice a prováděcího rozhodnutí Evropské komise
Dotčené subjekty: výrobci BA, koneční uživatelé
Přínosy a náklady
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navrhnout a zrealizovat nový potisk výrobku.
Naopak pozitivní dopad bude mít varianta 1 na konečné uživatele, kteří budou moci získat bez
vynaložení větší námahy informace o obsahu těžkých kovů v BA a o kapacitě PBA a ABA, a
budou tedy mít možnost porovnat údaje o kapacitě BA a vybrat si tak nejvhodnější druh/typ
BA.
Tabulka 7: Porovnání nákladů a přínosů
Přínosy
Varianta 0
Varianta 1
Koneční uživatelé – snadnější přístup
k informacím
Životní prostředí - upřednostňování
ekologičtějších PBA a ABA (s vyšší
kapacitou apod.) konečnými uživateli

Náklady
-

Riziko infringementu

*

Výrobci - mírné jednorázové finanční
zatížení vynaložené na změnu potisku
BA

*****
*

*

Návrh řešení: Varianta 1
Pro dodržení povinností vyplývajících ze Směrnice je nutné, aby byla varianta 1 přijata, jinak
hrozí infringement.

Informační povinnost - § 31 d
Cíl: Zvýšit informovanost konečného uživatele o možnostech ZO nebo OS, o možných
negativních účincích látek obsažených v BA a o významu grafického symbolu, který se týká
ZO nebo OS. Transpozice Směrnice, článek 20.
Varianty
Varianta 0 – výrobce BA a poslední prodejce má povinnost při prodeji BA informovat
konečné uživatele o způsobu provedení ZO nebo OS.
Varianta 1 - výrobce BA bude mít povinnost na vlastní náklady písemně informovat
konečné uživatele o způsobu zajištění ZO a OS BA. Dále výrobce bude způsobem
dostupným konečnému uživateli zveřejňovat aktuální seznam míst ZO a OS BA, který bude
obsahovat alespoň název místa a adresu. Výrobce dále zajistí informování konečných
uživatelů o možných negativních účincích látek obsažených v BA na lidské zdraví i životní
prostředí. Výrobce bude mít povinnost písemně informovat konečného uživatele o významu
grafického symbolu pro OS nebo ZO.
Osoba, u které výrobce zřídí místo ZO nebo OS BA, bude povinna na náklady výrobce
zajistit, aby místo ZO nebo OS BA bylo pro konečného uživatele viditelně a čitelně označeno
nápisem oznamujícím tuto skutečnost.
Poslední prodejce, u kterého výrobce nezřídil místo ZO a prodává BA výrobcem uváděné na
trh, bude povinen viditelně umístit informaci o možnosti odevzdání BA ve svých prodejních
místech nebo o tom, kde lze BA odevzdat k ZO na území obce, městské části nebo městského
obvodu podle místa prodeje.
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Dotčené subjekty: Výrobci, poslední prodejci, koneční uživatelé
Přínosy a náklady
Přijmutím varianty 1 vzroste informovanost konečného uživatele, což by mohlo vést
k omezení negativního dopadu použitých BA na životní prostředí. Použité BA budou
odkládány na místa k tomu určená výrobcem anebo v provozovnách posledních prodejců,
čímž lze předpokládat snížení množství použitých BA končících ve směsném komunálním
odpadu. Výrobcům (resp. PS) však vzrostou finanční náklady, neboť budou muset písemně
informovat (prostřednictvím internetových stránek, plakátů, letáků, samolepek atd.)
konečného uživatele o způsobu zajištění ZO nebo OS použitých BA. Náklady výrobce (resp.
PS) spojené s povinností písemně informovat konečného uživatele se liší v závislosti na
použitých informačních prostředcích (např. vedení internetových stránek cca 5 tis. Kč, tisk
100 tis. ks letáků o velikosti A5-A6 cca 20 – 32 tis. Kč). Lze však očekávat, že výrobce popř.
PS bude k informování používat zejména internetové stránky. Předpokládané náklady tak
budou do 10 tis. Kč.
Osoba, u které výrobce zřídil místo ZO nebo OS BA, je povinna na náklady výrobce (resp.
PS) zajistit viditelné a čitelné označení tohoto místa. Náklady na označení 1 místa budou
nízké, v řádu jednotek Kč (např. při označování míst ZO samolepkou je při 50 tis. nákladu
samolepek o velikosti A5 náklad cca 50 tis. Kč). Náklady posledních prodejců, u kterých
výrobce nezřídil místo ZO, vyplývají z povinnosti viditelně umístit informaci o možnosti
odevzdání BA ve svých prodejních místech. Tyto náklady budou však zanedbatelné, bude se
jednat pouze o vytištění informačního materiálu.
Výrobcům (resp. PS) se dále jednorázově zvýší náklady, což vyplývá z povinnosti
zveřejňovat aktuální seznam míst ZO a OS, který bude obsahovat alespoň název místa a jeho
adresu. Tento seznam bude výrobce muset zveřejňovat způsobem dostupným konečnému
uživateli. Tato povinnost si vyžádá jednorázové zvýšení administrativní zátěže, které však
spíše než s vytvoření samotného seznamu míst ZO vyplývá z povinnosti vytvořit síť ZO nebo
OS BA s dostatečnou hustotou (podle § 31 g), tzn. uzavření smluv s posledními prodejci a
dalšími místy, kde bude zajišťován ZO a svoz BA.
Tabulka 8: Porovnání nákladů a přínosů
Přínosy
Náklady
Varianta 0
Riziko infringementu
*****
Varianta 1
Koneční uživatelé - zvýšení *** Výrobci – náklady na písemné
do 10
informovanosti o systému ZO a
informování konečného uživatele
tis.Kč
OS
Životní prostředí
*** Výrobci – jednorázové náklady na
***
zveřejnění aktuálního seznamu míst ZO a
OS, způsobem dostupným konečnému
uživateli
Výrobci – náklady na označení míst ZO 50 tis. Kč
(50 tis. míst ZO)
Poslední prodejci, u kterých výrobce
-
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náklady na umístění informace o
možnosti odevzdání BA, viditelným
způsobem
Návrh řešení: Varianta 1
Vzhledem k tomu, že se jedná o transpozici Směrnice - článek 20, je vhodné přijmout variantu
1, a předejít tak riziku infringementu. Tato varianta však bude znamenat pro výrobce zvýšení
nákladů na informování konečných uživatelů a označování míst ZO a OS. Na druhou stranu
bude konečný uživatel informován o systému ZO, což v důsledku pravděpodobně zvýší
množství zpětně odebraných BA. Díky tomu se zvýší pravděpodobnost, že cíl EU pro rok
2012 (sběr cca 700 t přenosných BA) bude dosažen a ČR se vyhne riziku infringementu za
neplnění tohoto cíle.

Seznam výrobců BA - § 31 e
Cíl: Zavést registr výrobců BA podle skupin. Transpozice Směrnice, článek 17.
Varianty
Varianta 0 – v současnosti výrobci BA nepodávají návrh na zápis do seznamu výrobců.
Varianta 1 - výrobci BA plnící povinnosti individuálně nebo solidárně budou mít povinnost
podat návrh na zápis do Seznamu výrobců. Za výrobce plnící své povinnosti kolektivně,
včetně výrobců, za které plní povinnosti na základě smlouvy, jejímž předmětem je přenesení
povinností výrobců elektrozařízení se zabudovanými BA, či k nim přiloženými, zasílá MŽP
identifikační údaje výrobců provozovatel systému (PS). Seznam výrobců spravuje MŽP.
Podvarianty
Varianta 1a – na zápis do Seznamu výrobců se nebude vztahovat správní řád
Varianta 1b - na zápis do Seznamu výrobců se bude vztahovat správní řád
Dotčené subjekty: výrobci individuálně nebo solidárně plnící povinnosti, PS, MŽP
Přínosy a náklady
Přínosem varianty 1 je vytvoření registru výrobců BA sloužícího pro kontrolní činnost a pro
subjekty zapojené do distribuce BA. Realizací varianty 1 se zvýší administrativní zátěž
výrobců BA plnící povinnosti individuálně nebo solidárně, PS a pracovníků MŽP. Pro
individuálně plnící výrobce a PS, lze očekávat jednorázové navýšení administrativní zátěže.
Odhad navýšení pracovních úvazků na MŽP související se zpracováním podaných návrhů na
zápis výrobců BA do Seznamu výrobců, a tudíž i zvýšení nákladů se bude lišit podle toho, zda
se na zápis do Seznamu výrobců bude vztahovat správní řád či nikoli.
Tabulka 9: Navýšení pracovních úvazků na MŽP související se zápisem výrobců BA do
Seznamu výrobců a náklady s tím související
Zápis do seznamu výrobců
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Varianta 1b

nevztahuje se správní řád

Vztahuje se správní řád

Počet nových
prac. úvazků

Doba trvání
úvazku

Celkové
náklady

Počet nových
prac. úvazků

Doba trvání
úvazku

Celkové
náklady

1

6 měsíců

327 892

2

6 měsíců

655 784

?

každoročně

?

1/2

každoročně

327 890

Varianta 1a - Pokud se na zápis do Seznamu výrobců nebude vztahovat správní řád, bude to
odhadem vyžadovat pro prvních 6 měsíců 1 pracovníka navíc, a poté jednorázově dle potřeby
a vývoje situace v této oblasti. Celkové náklady na 1 pracovníka na dobu 6 měsíců jsou
327 892 Kč, z čehož mzdové náklady činí 229 295 Kč a režijní náklady jsou 98 597 Kč.
Předpokládané náklady v prvním roce jsou tedy zhruba 328 tis. Kč, ačkoli se mohou ještě
zvýšit.
Varianta 1b - Pokud se na zápis do Seznamu výrobců bude vztahovat správní řád, bude to
odhadem vyžadovat pro prvních 6 měsíců 2 pracovníky navíc, a poté každoročně ½
pracovního úvazku. Předpokládané náklady v prvním roce platnosti novely zákona jsou 820
tis. Kč, v dalších letech poté 328 tis. Kč/rok.
Tabulka 10: Porovnání nákladů a přínosů
Přínosy
Náklady
Varianta 0
Riziko infringementu
Varianta 1
MŽP, ČIŽP - možnost
**
Výrobci a PS – zvýšení administrativní
evidence, a tím i kontroly
zátěže

*****
*

Varianta 1a
MŽP – zvýšení administrativní zátěže 328 tis.Kč
jednorázově po nabytí účinnosti zákona
Varianta 1b
MŽP – zvýšení administrativní zátěže
- v 1. roce
- v dalších letech (každoročně)

820 tis.Kč
328 tis.Kč

Návrh řešení: Varianta 1, podvarianta 1a
Pro dodržení povinností vyplývajících ze Směrnice je nutné, aby byla varianta 1 přijata, jinak
hrozí infringement.
Pro zápis výrobců BA do Seznamu výrobců doporučujeme variantu 1a, tzn. aby se na zápis
nevztahoval správní řád, neboť se jedná pouze o registrační záležitost, zápisem do Seznamu
výrobců se nestanovují výrobcům žádné povinnosti a náklady MŽP s tím spojené jsou
výrazně nižší oproti variantě 1b.
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Povinnost výrobce zpracovat roční zprávu o BA - § 31 f
Cíl: Sledování plnění cílů, zejména pro ZO a OS, získání podkladů pro zpracování reportingu
do EU; transpozice směrnice článku 10,12, 22.
Současný stav
Za rok 2006 bylo MŽP ČR zasláno celkem 58 ročních zpráv o plnění povinnosti zpětného
odběru za 178 povinných osob. Z toho vyplývá, že zhruba 60 povinných osob plní povinnosti
samostatně, mimo v současnosti fungující systém ECOBAT.
Varianty
Varianta 0 - výrobci PBA a ABA mají povinnost zpracovávat roční zprávu o způsobu plnění
povinností za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem
a tuto zprávu zasílat MŽP nejpozději do 31. března.
Varianta 1 – všichni výrobci BA budou mít povinnost zasílat roční zprávu nejen v písemné,
ale i elektronické podobě a dále uchovávat roční zprávu po dobu nejméně 5 let a na požádání
kontrolních orgánů doložit pravdivost a úplnost údajů uvedených v roční zprávě. Nově budou
zpracovávat roční zprávu i výrobci PrBA. Výrobci PBA musí doložit splnění úrovně ZO a
všichni výrobci BA musí v roční zprávě doložit splnění předepsané účinnosti procesu
materiálového využití sebraných BA.
Dotčené subjekty: výrobci BA plnící povinnosti individuálně nebo solidárně, kontrolní
orgány, pracovníci MŽP
Náklady a přínosy
Tím, že výrobce poskytne roční zprávu nejen v písemné, ale i elektronické podobě, umožní
pracovníkům MŽP snazší práci při vyhodnocení dat uvedených ve zprávách, což přispěje
k mírnému snížení administrativní zátěže pracovníků MŽP. Celkově však dojde k navýšení
administrativní zátěže pracovníků MŽP, neboť budou muset zpracovávat a vyhodnocovat data
z ročních zpráv všech výrobců BA. Povinnost zasílat roční zprávu bude nová pro výrobce
PrBA, což bude znamenat mírné navýšení jejich administrativní zátěže.Povinnost uchovávat
roční zprávu a s ní související doklady po dobu 5 let se výrobců významně nedotkne, neboť
podle informací dotazovaných výrobců toto běžně provádějí.
Tabulka 11: Porovnání nákladů a přínosů
Přínosy
Varianta 0
Varianta 1
MŽP
–
snížení
náročnosti
vyhodnocování ročních zpráv
Kontrolní orgány – nástroj pro kontrolu
plnění povinností výrobce

Návrh řešení:

Náklady
Riziko infringementu
*
**

Výrobci BA - zasílání roční
zprávy elektronicky a uchování
po dobu 5 let
Výrobci PrBA – zpracování
roční zprávy
MŽP – zvýšení administrativní
zátěže

*****
**
**
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Zpětný odběr PBA- § 31 g
Cíl: Zajištění minimální úrovně ZO použitých PBA požadovaného Směrnicí. Transpozice
Směrnice článku 8.
Současný stav
V současnosti je ZO použitých PBA zajišťován především společností ECOBAT s.r.o., která
sdružuje 129 povinných osob a jejíž právní subjektivita je zaštítěna Dobrovolnou dohodou
uzavřenou v roce 2002 s MŽP. V roce 2007 provozoval ECOBAT téměř 6650 míst ZO, což
představuje přibližnou hustotu sběrné sítě 1 565 obyv./místo ZO. Z údajů zahraničních
organizací obdobného zaměření vyplývá, že minimální hustota sběrné sítě v zemích, které již
dnes dosahují 25% účinnosti sběru, je 1 200 obyv./místo ZO, průměrná hustota v
„nejúspěšnějších“ zemích je 559 obyv./místo ZO. Průměrná hustota sběrné sítě v 10
„úspěšných“ evropských zemích je 929 obyvatel na jedno místo ZO. Hustota sběrné sítě
v ostatních zemích je výrazně nižší – průměr je 2 243 obyv./místo ZO.
Pro dosažení hustoty 1 200 obyv./ místo ZO bude nutné zvýšit počet sběrných míst minimálně
o 2 000, pro dosažení průměrné hustoty v 10-ti evropských zemích (cca 929 ob./místo ZO) by
bylo nutné zvýšit počet sběrných míst minimálně o více než 4 500. Pokud bychom chtěli
dosáhnout hustoty sběrné sítě v „nejúspěšnějších“ zemích (559 obyv./místo ZO), bylo by
nutné zvýšit počet sběrných míst o 12 000.
Tabulka 12: Počty prodejen v ČR podle ekonomické činnosti dle CZ-NACE kódů
CZ-NACE Specifikace ekonomické činnosti posledních prodejců

Počet
prodejců

47.11

Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků
v nespecializovaných prodejnách

14 522

47.19

Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

56 440

47.29

Ostatní maloobchod
prodejnách

47.30

Maloobchod
prodejnách

47.41
47.42
47.43
47.52
47.54
47.59
47.64
47.65

s

s potravinami

pohonnými

hmotami

ve

specializovaných
ve specializovaných

Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a
softwarem
Maloobchod s telekomunikačním zařízením
Maloobchod s audio- a videozařízením
Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami
pro kutily
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně
pro domácnost ve specializovaných prodejnách
Maloobchod se sportovním vybavením
Maloobchod s hrami a hračkami

389
1 211
750
53
4
1 290
1 798
739
600
14
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47.75

Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky

47.77

Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty
412
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných
28 481
prodejnách
Zdroj: ČSÚ, z verze RES 07/2008

47.78

3 378

Varianty
Varianta 0 - v současnosti je pro výrobce BA stanovena povinnost zajistit místa ZO ve stejné
dostupnosti jako místa prodeje. Tomu odpovídá zřídit minimálně jedno místo ZO v každé
obci nebo v každém městském obvodě nebo městské části kde se tyto výrobky prodávají.
Varianta 1 - výrobce BA musí na vlastní náklady zajistit ZO použitých BA od konečného
uživatele s definovanou hustotou sběrné sítě (ve všech obcích, kde se BA prodávají)
Varianta 2 - výrobce BA musí na vlastní náklady zajistit ZO použitých BA v obcích nad
1 000 obyvatel
Varianta 3 - výrobce BA musí na vlastní náklady zajistit ZO použitých BA v obcích nad 500
obyvatel
Varianta 4 - výrobce BA musí na vlastní náklady zajistit ZO použitých BA v obcích nad 250
obyvatel
Varianta 5 - výrobce BA musí na vlastní náklady zajistit ZO použitých BA v obcích nad
2 000 obyvatel
Varianta 6 - navrhuje zřídit místa ZO použitých BA u všech posledních prodejců bez nároku
na úplatu za tento odběr, bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení
na trh a bez vazby na koupi nové BA
Varianta 7 - navrhuje, aby všichni poslední prodejci odebírali použité BA od konečných
uživatelů bez nároku na úplatu za tento odběr, bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na
datum jejich uvedení na trh a bez vazby na koupi nové BA. Pokud tito prodejci nebudou mít
uzavřenou smlouvu s výrobcem či provozovatelem systému (PS), pak jsou povinni předat
odebrané BA na místa ZO, která budou stanovena výrobcem, přičemž výrobce je povinen
zřídit místa ZO v každé obci, městské části či obvodu, kde jsou BA prodávány v souladu
s variantou 1.
Varianta 8 - navrhuje, aby výrobce PBA na vlastní náklady zřídil místa ZO ve všech obcích
s počtem obyvatel nad 1 500 a dále uzavřel smlouvu o ZO použitých PBA s každou obcí, kde
jsou PBA prodávány, a která výrobce k tomu vyzve. Výrobce má zároveň také povinnost na
vyzvání prodejců zřídit místa ZO u posledních prodejců PBA, u kterých lze za hlavní
ekonomickou činnost dle klasifikace CZ-NACE považovat činnost stanovenou v příloze č. 10
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bylo za poslední kalendářní rok uvedeno do oběhu nejméně 2 tis. kusů nebo alespoň 50 kg
PBA. Povinnost zpětně odebírat použité PBA od konečných uživatelů budou mít všichni
poslední prodejci. Pokud tito prodejci nebudou mít uzavřenou smlouvu s výrobcem či
provozovatelem systému (PS), pak jsou povinni předat odebrané PBA na místa ZO.
Dotčené subjekty: výrobci BA, prodejci BA, PS, koneční uživatelé
Přínosy a náklady
Varianta 0
Přestože již ze současného znění zákona vyplývá povinnost výrobců vytvořit místa ZO ve
stejné dostupnosti jako místa prodeje, tj. zřídit minimálně jedno místo ZO v každé obci nebo v
každém městském obvodě nebo městské části kde se tyto výrobky prodávají, prozatím nebylo
dosaženo takové hustoty sběrné sítě (tj. min. 1 200 obyv./místo ZO), která by mohla být
předpokladem pro dosažení minimální účinnost sběru (25 %). Pozn.: viz popis současného
stavu. V případě přijetí varianty 0, tzn. ponechání současného stavu hrozí ČR riziko
infringementu za nesplnění minimální úrovně ZO použitých BA vyplývající ze Směrnice.

Varianta 1
Varianta 1 je v podstatě totožná s variantou 0, avšak není v současnosti naplněna (pokryta
většina obcí nad 2000 obyvatel), tzn. ZO použitých BA není zajištěn ve všech obcích, v nichž
se předpokládá prodej BA. Odhadem lze říci, že obce, kde se BA prodávají jsou obce
s minimálním počtem obyvatel okolo 100. Obcí s počtem obyvatel nad 100 obyvatel je v ČR
5 720. V současnosti je v provozu 6 650 míst ZO. Místa ZO jsou podle odhadu zhruba
v 1 950 obcích ČR, tzn. že v současnosti je pokryta většina obcí s počtem obyvatel nad 2 000.
Dále je ZO zajišťován v dalších cca 1 400 obcích. Pro pokrytí obcí o velikosti nad 100
obyvatel by bylo nutné navýšení počtu sběrných míst minimálně o 3 800, tzn. celkový počet
míst by byl cca 10 400, tj. 998 ob./místo ZO. To by zhruba odpovídalo průměrné hustotě
sběrných míst v evropských zemích, které dosahují vysokého % ZO použitých BA, tj. cca 930
ob./místo ZO.
Jednorázové náklady na vytvoření tohoto počtu sběrných míst jsou odhadovány na 1,4 mil.
Kč. Dále jsou předpokládány významné každoroční náklady na svoz použitých BA a vysoké
administrativní náklady. Očekává se nárůst administrativních nákladů cca o 50 % pro PS, což
se odrazí ve výši příspěvků od výrobců zapojených do systému.
Nevýhodou je fakt, že výrobce BA nemůže vědět, ve kterých obcích se BA prodávají a pokud
nezajistí ZO ve všech obcích, kde je alespoň 1 obchod, může se vystavovat riziku sankcí za
nesplnění této povinnosti. Navíc není přesně řečeno, zda prodejní místa BA mohou být i
mobilní obchody, které jsou provozovány v malých obcích (kde není obchod), a tudíž lze říct,
že i v těchto obcích se BA prodávají.
Dalším úskalím je doba, během níž lze dosáhnout takovéto míry pokrytí. V porovnání
s organizací EKO-KOM, která se specializuje na ZO obalů (a od počátku své činnosti se
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90 % obyvatelstva, což odpovídá zhruba počtu obyvatel žijících v obcích nad 100 obyvatel, až
po 7 letech své činnosti.
Je třeba si však uvědomit, že plošným pokrytím obcí místy ZO použitých BA nemusí ještě
dojít ke zvýšení množství sebraných BA. V tomto ohledu je totiž hlavním faktorem
informovanost spotřebitelů a jejich ekologické chování, nikoli 100 % pokrytí obcí. Pro příklad
uvádím společnost EKO-KOM, u níž došlo mezi roky 2001 a 2003 k meziročnímu nárůstu
pokrytí obyvatel ZO o 14 % a zvýšení množství využitého domovního odpadu na obyvatele o
50 %. Mezi roky 2004 a 2006 došlo k zapojení dalších 2 % obyvatel do systému, přesto se
množství využitého domovního odpadu na obyvatele zvýšilo o téměř 30 %. Z toho je zřejmé
že k navýšení míry sběru došlo zejména díky propagaci systému ZO, nikoli zvyšováním
plošného pokrytí obcí ZO.

Varianta 2
Po pokrytí obcí s počtem nad 1 000 obyvatel budou místa ZO použitých BA dostupná pro
zhruba 85 % obyvatel ČR. Pro pokrytí obcí s počtem obyvatel nad 1 000 bude třeba zvýšit
počet míst ZO odhadem o 770 (min. 1místo ZO/obec). Při takovémto počtu sběrných míst
bude dosaženo hustoty okolo 1 400 obyv./místo ZO. Z údajů zahraničních kolektivních
organizací však vyplývá, že minimální hustota sběrné sítě v zemích, které již dnes dosahují
25% účinnosti sběru, je 1200 obyv./místo ZO. Proto je i tato hustota pokrytí ještě stále
nedostatečná pro dosažení minimální účinnosti sběru - 25 % a ČR hrozí infringement za
nesplnění povinností vyplývajících ze Směrnice.
Jednorázové náklady na vytvoření tohoto počtu sběrných míst jsou odhadovány na 285 tis.
Kč. Dále jsou předpokládány každoroční náklady na zajištění svozu použitých PBA a
administrativní náklady PS, což se odrazí ve výši příspěvků od výrobců zapojených do
systému.
Varianta 3
Pro pokrytí obcí s počtem obyvatel nad 500 bude třeba zvýšit počet míst ZO odhadem o
1 300. Při takovémto počtu sběrných míst bude dosaženo hustoty okolo 1300 obyv./ místo
ZO, tzn. že nebude dosaženo předpokládané „úspěšné“ hustoty sběrné sítě (tj. min. 1 200
obyv./místo ZO) pro dosažení minimální účinnost sběru (25 %) a ČR hrozí infringement za
nesplnění povinností vyplývajících ze Směrnice.
Jednorázové náklady na vytvoření tohoto počtu sběrných míst jsou odhadovány na 481 tis.
Kč. Dále jsou předpokládány každoroční náklady na zajištění svozu použitých PBA a vysoké
administrativní náklady PS, což se odrazí ve výši příspěvků od výrobců zapojených do
systému.
Varianta 4
Pro pokrytí obcí s počtem obyvatel nad 250 bude třeba zvýšit počet míst ZO odhadem
o 2 800. Při takovémto počtu sběrných míst bude dosaženo hustoty okolo 1 100 ob./ místo
ZO. To odpovídá odhadovanému limitu (1200 obyv./místo ZO) pro dosažení minimální
účinnosti sběru BA (25 %).
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Kč. Dále jsou předpokládány významné každoroční náklady na zajištění svozu použitých
PBA a vysoké administrativní náklady PS, což se odrazí ve výši příspěvků od výrobců
zapojených do systému.

Varianta 5
V současnosti chybí místa ZO použitých BA u cca 80 obcí nad 2000 obyvatel. Po pokrytí obcí
s počtem obyvatel nad 2 000 budou místa ZO použitých BA dostupná pro zhruba 75 %
obyvatel ČR.
Jednorázové náklady na vytvoření tohoto počtu sběrných míst jsou odhadovány na 30 tis. Kč.
Každoroční náklady na zajištění svozu použitých PBA a administrativní náklady PS budou u
této varianty zhruba na stejné úrovni jako nyní.
Lze očekávat, že navýšením počtu míst ZO použitých BA o 80 bude zvýšena hustota sběrné
sítě na úroveň cca 1 540 obyv./místo ZO. Dle výše uvedeného předpokladu „úspěšné“ hustoty
sběrné sítě nebude tedy splněn limit pro dosažení minimální účinnosti sběru baterií a
akumulátorů - 25 % (tj. 1 200 ob./místo ZO) a ČR se tak vystaví riziku infringementu za
nesplnění povinností vyplývajících ze Směrnice.
Varianta 6
Výrobce zřizuje u všech prodejců BA místo ZO a zajišťuje pravidelný svoz použitých BA.
Tato situace se bude týkat cca 110 tis. prodejen (viz tab. 12), ale také např. hotelů, restaurací a
kaváren (cca 35 tis.). Jednorázové náklady výrobců na zřízení míst ZO v rámci zavedeného
kolektivního systému se budou pohybovat okolo 53,65 mil. Kč. Kromě jednorázových
nákladů na zřízení míst ZO lze očekávat značné finanční zatížení, na zajištění svozu
použitých BA a velmi vysoké administrativní náklady PS, což se odrazí ve výši příspěvků od
výrobců zapojených do systému.
Po zvýšení počtu na přibližně 145 tis. míst ZO bude hustota sběrné sítě cca 72 obyv./místo
ZO, což bude mít pravděpodobně pozitivní vliv na zvýšení úrovně sběru použitých PBA.
Přesto však takovouto hustotu sběrné sítě lze označit za neodůvodnitelně vysokou (průměrná
hustota v „nejúspěšnějších“ zemích je 559 obyv./místo ZO) s neúměrně vysokými náklady.
Navíc vysoká hustota sběrné sítě není zárukou vysoké úrovně sběru. Nevýhodou je i možnost
nízké efektivity ZO v místech, kde prodej BA není hlavním předmětem prodeje (benzinové
pumpy apod.). Naopak přínosem této varianty je transparentnost z pohledu konečného
uživatele, neboť ZO použitých BA bude zaveden u všech prodejců BA.

Varianta 7
Hlavní přínos spočívá v nižších nákladech výrobce, popř. PS na svoz shromážděných PBA od
jednotlivých prodejců. Výrobce, popř. PS by měl přesně stanovit místa ZO, ze kterých by
pravidelně zajišťoval svoz a poslední prodejce, který by s výrobcem či PS neměl uzavřenu
smlouvu, by použité BA odevzdával v těchto výrobcem k tomu určených místech. Pro osoby,
které nejsou zapojeny do ZO prostřednictvím výrobců či PS, tato varianta neznamená
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osoba odpovědná za provoz prodejny, vymezeno místo určené pro ZO a podle vlastního
uvážení jsou použité PBA odváženy do míst ZO určených výrobcem BA. Nevýhodou této
varianty je však nízká míra kontrolovatelnosti dalšího nakládání se shromážděnými použitými
PBA, tj. jejich odevzdávání na místa k tomu určená. Vyvstává zde riziko, že použité PBA
budou místo na místa k tomu určená odkládány takovými prodejci do komunálního odpadu.

Varianta 8
Pro splnění 1. podmínky (tzn. zajištění míst ZO v obcích s počtem obyvatel nad 1 500) bude
třeba zvýšit počet míst ZO o cca 300. Náklady na zřízení míst ZO v těchto obcích se budou
pohybovat kolem 110 tis. Kč. Druhá podmínka, tzn. vytvoření sítě míst ZO u posledních
prodejců, u kterých je hlavní ekonomickou činností dle klasifikace CZ-NACE skupina
subjektů náležící pod kód 47 - maloobchod, kromě motorových vozidel, benzinových stanic a
drogerií by se týkala přibližně 105 tis. posledních prodejců (viz. tab. 12), avšak lze jen těžko
odhadovat kolik prodejců vyzve výrobce, aby bylo zřízeno místo ZO v jejich prodejně.
Výše uvedený počet posledních prodejců, u nichž bude povinnost výrobce (na požádání) zřídit
místo ZO bude výrazně nižší, neboť u některých CZ-NACE kódů (47.11, 47.19, 47.29, 47.59,
47.64, 47.65 a 47.78) bude povinnost vztažena pouze na obchody s prodejní plochou nad
200 m2. Podle hrubých odhadů by tedy počet těchto prodejen mohl být až o 70 – 90 % nižší.
Avšak skutečný počet nelze zjistit, neboť statistiky velikosti prodejních ploch obchodů se
nevedou. V případě zřízení míst ZO u všech výše uvedených posledních prodejců by se
jednorázové náklady pohybovaly okolo cca 4-12 mil. Kč.
Lze však předpokládat, že u této varianty dojde ke splnění požadavku o plnění povinností ZO
PBA stanoveného Směrnicí.
Tabulka 13: Porovnání nákladů a přínosů
Přínosy
Náklady
Varianta 0
Riziko infringementu
Konečný uživatel – netransparentnost
rozložení míst ZO
Varianta 1
Splnění limitů pro ZO - omezení ***** Výrobci (popř. PS) - jednorázové
rizika infringementu
náklady na zřízení míst ZO BA
Konečný uživatel – dostupnost **** Výrobci (popř. PS) – každoroční
míst ZO
náklady na svoz ZO BA
Konečný
uživatel
–
**
Výrobci - riziko nesplnění povinnosti,
transparentnost rozložení míst
neboť neví, kde se BA prodávají
ZO
Životní prostředí
*** PS – zvýšení administrativní zátěže
Prodejci - místo pro box na ZO v
prodejně
Varianta 2
Konečný uživatel – dostupnost *** Nesplnění limitů pro ZO - riziko
míst ZO
infringementu

*****
***
***
****
***
****
*
*****
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Varianta 3
Konečný uživatel – dostupnost
míst ZO
Konečný
uživatel
–
transparentnost rozložení míst
ZO
Životní prostředí

*

**
*
**

Výrobci (popř. PS) - jednorázové
náklady na zřízení míst ZO BA
Výrobci (popř. PS) – každoroční
náklady na svoz ZO BA
PS – zvýšení administrativní zátěže
Konečný uživatel – netransparentnost
rozložení míst ZO
Prodejci - místo pro box na ZO v
prodejně

*

Nesplnění limitů pro ZO - riziko
infringementu
Výrobci (popř. PS) - jednorázové
náklady na zřízení míst ZO BA

*****

Výrobci (popř. PS) – každoroční
náklady na svoz ZO BA
PS – zvýšení administrativní zátěže
Prodejci - místo pro box na ZO v
prodejně

**

Varianta 4
Splnění limitů pro ZO - omezení ***** Výrobci (popř. PS) - jednorázové
rizika infringementu
náklady na zřízení míst ZO BA
Konečný uživatel – dostupnost
*
Výrobci (popř. PS) – každoroční
míst ZO
náklady na svoz ZO BA
Konečný
uživatel
–
*
PS – zvýšení administrativní zátěže
transparentnost rozložení míst
ZO
Životní prostředí
**
Prodejci - místo pro box na ZO v
prodejně
Varianta 5
Riziko infringementu
Konečný uživatel – netransparentnost
rozložení míst ZO
Varianta 6
Splnění limitů pro ZO - omezení ***** Výrobci (popř. PS) - jednorázové
rizika infringementu
náklady na zřízení míst ZO BA
Konečný uživatel – dostupnost ***** Výrobci (popř. PS) – každoroční
míst ZO
náklady na svoz ZO BA
Konečný
uživatel
– ***** PS – zvýšení administrativní zátěže
transparentnost rozložení míst
ZO
Životní prostředí
***** Prodejci - místo pro box na ZO v
prodejně
Varianta 7
Splnění limitů pro ZO - omezení ***** Výrobci (popř. PS) - jednorázové
rizika infringementu
náklady na zřízení míst ZO BA
Konečný uživatel – dostupnost ***** Výrobci (popř. PS) – každoroční
míst ZO
náklady na svoz ZO BA

*
*
*
*

**

**
*
***
***
***
*
*****
***
*****
*****
*****
*
***
****
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uživatel
– ***** PS – zvýšení administrativní zátěže
transparentnost rozložení míst
ZO
Životní prostředí
***** Prodejci - místo pro box na ZO
v prodejně
U
prodejců
riziko
nepředání
odebraných BA na místa ZO
(nemožnost kontroly)
Varianta 8
Splnění limitů pro ZO - omezení ***** Výrobci (popř. PS) - jednorázové
rizika infringementu
náklady na zřízení míst ZO BA
Konečný uživatel – dostupnost ***** Výrobci (popř. PS) – každoroční
míst ZO
náklady na svoz ZO BA
Konečný
uživatel
– ***** PS – zvýšení administrativní zátěže
transparentnost rozložení míst
ZO
Životní prostředí
***** Prodejci - místo pro box na ZO
v prodejně

****
*
****

****
****
****
*

Návrh řešení: Varianta 8
Po zhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant byla jako nejvhodnější řešení navržena
varianta 8. Hlavní přínos této varianty spočívá v zajištění dostatečné dostupnosti míst ZO.
Proto lze očekávat, že dojde ke splnění minimální úrovně ZO použitých PBA požadovaného
Směrnicí. Zároveň však tato varianta bude mít značné dopady na výrobce, popř. PS na zřízení
nových míst ZO a zejména na svoz PBA a s tím spojenou administrativu. Pro zajištění splnění
limitů se však dále doporučuje informování konečného uživatele o systému ZO formou
informačních kampaní, jejíž povinnost však upravují § 31 d a § 31 f.

Požadavky na ZO použitých ABA - § 31 h
Cíl: Stanovit požadavky na ZO použitých ABA
Varianty
Varianta 0 - ZO použitých ABA je upraven v § 38 zákona o odpadech. Zákon o odpadech
současně umožňuje sběr a výkup této skupiny BA .
Varianta 1 – Na základě přijetí varianty 1 dojde k právní úpravě ZO použitých ABA v dílu 3
zákona o odpadech, aniž by byla dotčena možnost jejich výkupu a sběru tak jak probíhala
doposud.
Dotčené subjekty: Výrobce ABA, koneční uživatelé, obce
Náklady a přínosy
Hlavní přínos spočívá v zajištění stávající úrovně ZO použitých ABA i v případě poklesu
výkupních cen olova.
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místa ZO musí být zřízena v takové dostupnosti, v jaké jsou ABA prodávány. Místa ZO ABA
nepodléhají oprávnění dle § 14 zákona o odpadech, pouze jsou na ně nově kladeny technické
požadavky obdobné jako na zařízení k výkupu a sběru odpadů. Lze předpokládat, že uvedené
povinnosti nepřinesou dodatečné náklady pro výrobce.
Tabulka 14: Porovnání nákladů a přínosů
Přínosy
Náklady
Varianta 0
Varianta 1
Zajištění ZO použitých ABA i při ** Výrobci ABA – zajištění ZO
poklesu cen olova na LME
Koneční uživatelé – odevzdávání
použitých ABA pouze na místo ZO

*
*

Návrh řešení: Varianta 1
Pro zajištění požadavků na ZO použitých ABA se doporučuje přijetí varianty 1.

Požadavky na oddělený sběr odpadních PrBA - § 31 i
Cíl: Zajistit OS PrBA. Transpozice Směrnice článek 8,16.
Varianty
Varianta 0 - Povinnost odděleně sbírat PrBA není stanovena.
Varianta 1 - Výrobce PrBA bude povinen zajistit na vlastní náklady OS PrBA stejného typu
a určení, jaké uvedl na trh.
Dotčené subjekty: Výrobci PrBA, konečný uživatel
Náklady a přínosy
Povinnost zajistit OS PrBA se bude týkat těch výrobců, kteří tuto povinnost doposud
nezajišťovali. Tím dojde k přenosu povinnosti (a tím i nákladů) z konečných uživatelů na
výrobce ve smyslu pravidla „znečišťovatel platí“.
Tabulka 15: Porovnání nákladů a přínosů
Přínosy

Náklady

Varianta 0
Varianta 1
Životní prostředí

-

Riziko infringementu

** Výrobci PrBA – náklady na oddělený
sběr a materiálové využití BA
Koneční uživatelé – převod nákladů **
za odstranění BA na výrobce ve
smyslu pravidla „znečišťovatel platí“

*****
***
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Návrh řešení: Varianta 1
Pro dodržení povinností vyplývajících ze Směrnice je nutné, aby byla varianta 1 přijata, jinak
hrozí infringement.

Zpracování a materiálové využití odpadních BA - § 31 j
Cíl: Zajistit zpracování a materiálové využití odpadních BA za použití nejlepších dostupných
technik (BAT - Best Available Techniques). Transpozice Směrnice, články 12 – 14.
Varianty
Varianta 0 – V současně platném zákoně o odpadech nejsou stanoveny konkrétní požadavky
na zpracování a materiálové využití odpadních BA.
Varianta 1 - Výrobce bude povinen na vlastní náklady zajistit zpracování a materiálové
využití odpadních BA za použití BAT. Zároveň bude zakázáno spalování BA. Zpracovatel
odpadních BA bude muset skladovat BA na plochách s nepropustným povrchem nebo v k
tomu vhodných nádobách a dále jím provozované zařízení bude muset splňovat minimální
účinnost procesu materiálového využití BA stanovenou zákonem o odpadech.
Dotčené subjekty: Výrobci a zpracovatelé BA
Náklady a přínosy
Podle současných způsobů výpočtu účinnosti procesu materiálového využití dosahují
zpracovatelská zařízení požadované účinnosti (olověné BA – 65 %, niklkadmiové BA – 75 %,
ostatní BA – 50 %). Nebude-li rozhodnutím EK způsob výpočtu účinnosti zásadně odlišný,
nepředpokládají se dodatečné náklady na zvýšení účinnosti/úpravu provozovaných
technologií.
Tabulka 16: Porovnání nákladů a přínosů
Přínosy
Varianta 0
Varianta 1
Životní prostředí
*
Výrobci BA – nižší náklady na
zpracování použitých BA

Náklady
Riziko infringementu

*****

Zpracovatelé odpadních BA – náklady -/ ***
na dosažení minimální účinnosti
procesu

**

Návrh řešení: Varianta 1
Pro dodržení povinností vyplývajících ze Směrnice je nutné, aby byla varianta 1 přijata, jinak
hrozí infringement.
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Provozovatel systému - § 31 l
Cíl: Stanovit závazná pravidla PS pro odpadních BA.

Varianty
Varianta 0 – V současnosti není v zákoně o odpadech upraveno, avšak existuje právní
subjekt, jenž vznikl na základě dobrovolné dohody uzavřené mezi svazem výrobců PBA a
MŽP a který zajišťuje ZO PBA (ECOBAT).
Varianta 1 – Stanovuje možné právní formy společnosti - PS.
Dotčené subjekty: výrobci, kteří budou zakládat kolektivní systém (KS)
Náklady a přínosy
Novela udává 2 možné právní formy PS, a to akciová společnost nebo společnost s ručením
omezeným. Základním kapitálem, který je nutné vložit do společnosti při jejím zápisu do
Obchodního rejstříku je 200 tis. Kč u společnosti s ručením omezeným a 2 mil. Kč u akciové
společnosti. Pro založení společností tohoto typu lze předpokládat jednorázové náklady
zakládajících subjektů – výrobců - na právní služby se založením spojené ve výši 100-150 tis.
Kč.
Tabulka 17: Porovnání nákladů a přínosů
Přínosy
Náklady
Varianta 0
Varianta 1
Výrobci BA – možnost *** Výrobci BA - jednorázové náklady pro
přenést své povinnosti ze
založení nové právnické osoby
zákona na odborný subjekt a
- akciová společnost
věnovat se hlavní činnosti
- společnost s ručením omezeným
svého podnikání
Výrobci BA - právní služby

2 mil.Kč
200 tis. Kč
100-150 tis.
Kč

Návrh řešení: Varianta 1
Pro možnost stanovení právních forem PS se doporučuje přijmutí varianty 1.

Vydání oprávnění k provozování KS - § 31 m
Cíl: Stanovit náležitosti žádosti o získání oprávnění k provozování KS. Stanovit postup MŽP
při vydávání oprávnění a jeho prodloužení, včetně povinnosti vést seznam vydaných
oprávnění.
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Varianty
Varianta 0 – V současnosti není v zákoně o odpadech upraveno.
Varianta 1 – Stanovuje náležitosti žádosti o získání oprávnění k provozování KS či
k prodloužení platnosti oprávnění. Dále stanovuje postup MŽP při vydání oprávnění a jeho
prodloužení, včetně povinnosti vést seznam vydaných oprávnění.
Dotčené subjekty: žadatel o oprávnění k provozování KS, MŽP

Náklady a přínosy
Předpokládá se jednorázové zvýšení administrativní zátěže pracovníků žadatele spojené
s vypracováním požadovaných bodů popisu způsobu zajišťovaní společného plnění včetně
předložení požadovaných vzorů smluv a dokumentů, což předpokládá jednorázový náklad cca
50 – 100 tis. (materiálové, mzdové, personální náklady a náklady na právní služby).
Náklady MŽP spojené s vydáním oprávnění k provozování KS souvisí s provedením zápisu
do Seznamu výrobců a vedení Seznamu podle § 31e a jsou vyčísleny v daném novelizačním
bodu analýzy.
Tabulka 18: Porovnání nákladů a přínosů
Přínosy
Varianta 0
Varianta 1
MŽP
možnost
posouzení -/*
společného plnění povinností dle
zákona

Náklady
PS - jednorázové náklady na podání 50 -100 tis.
žádosti o oprávnění
Kč

Návrh řešení: Varianta 1
Pro možnost stanovení náležitosti žádosti o získání oprávnění k provozování KS se
doporučuje přijmout variantu 1.

Podmínky činnosti PS - § 31 o
Cíl: Upravit podmínky činnosti PS.

Varianty
Varianta 0 – V současnosti nejsou v zákoně o odpadech upraveny podmínky činnosti PS.
Není zavedena žádná možnost kontroly ani pokutování PS v případě neplnění povinností.
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výroční zprávy PS a vedení evidence osob a evidence množství BA a vypracování zprávy
v každém roce.
Dotčené subjekty: PS, pracovníci MŽP
Náklady a přínosy
Předpokládané náklady na povinnost auditu v požadovaném rozsahu se budou pohybovat
v rozmezí cca 100-400 tis. Kč v závislosti na společnosti, která audit provádí a velikosti
subjektu, který je auditován. Ostatní stanovené podmínky nepředstavují dopady na přínosy a
náklady na PS.
Pozitivním dopadem této varianty je usnadnění kontroly činnosti PS pro MŽP.
Tabulka 19: Porovnání nákladů a přínosů
Přínosy

Náklady

Varianta 0
Varianta 1
MŽP - dohled nad činností PS

***

PS - povinnost
uzávěrky

auditu

účetní 100 - 400
tis.Kč

Návrh řešení: Varianta 1
Pro možnost úpravy podmínek činnosti PS a možnosti dohledu MŽP nad činností PS se
doporučuje přijmout varianta 1.

Evidenční a informační povinnost a povinnost zaslání roční zprávy - § 31 p
Cíl: Získat evidenci výrobců, s nimiž má PS uzavřenou smlouvu, evidenci množství BA
uváděných na trh a evidenci množství odpadů z použitých BA, což umožní kontrolu a
sledování plnění cílů vyplývajících ze Směrnice. Transpozice Směrnice, článek 20. Zvýšit
informovanost konečných uživatelů o způsobu sběru použitých BA.

Varianty
Varianta 0 – V současnosti toto není v zákoně o odpadech upraveno.
Varianta 1 – Stanovuje povinnost PS vést evidenci výrobců, s nimiž má PS uzavřenou
smlouvu, evidenci množství BA uváděných na trh a evidenci množství odpadů z použitých
BA a zpracovat a zaslat MŽP roční zprávu k 31. březnu ve dvou písemných vyhotoveních a
v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech. Další povinností PS je
informovat konečné uživatele zejména prostřednictvím informačních kampaní o možných
negativních účincích látek používaných v BA na životní prostředí a lidské zdraví a o systému
ZO a OS a zpracování použitých BA.
Dotčené subjekty: PS, konečný uživatel
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Náklady a přínosy
Povinnost vedení evidence o množství BA uvedených na trh, možnostech ZO a OS použitých
BA od místa sběru až po zpracování a využití či odstranění, je nová, avšak nezbytná pro
splnění cílů Směrnice. Aby PS prokázali úroveň ZO a účinnost procesu materiálového využití,
budou muset zavést za tímto účelem svůj interní způsob sledování hmotnostních toků BA.
Tato povinnost bude pro ně znamenat zvýšení administrativní zátěže. Zajištění této povinnosti
si vyžádá jednorázové náklady na pořízení softwaru – cca 300 tis. Kč. Dále je nutné vynaložit
každoročně cca 50 tis. Kč na softwarovou správu informačního systému pro vedení evidencí.
Roční mzdové náklady spojené s vedením evidence jsou včetně odvodů a dalších režijních
nákladů odhadovány na 150 tis. Kč.
Povinnost informovat konečného uživatele BA bude pro PS znamenat zvýšení nákladů na
informační kampaně. Výše nákladů na informační kampaň budou závislé na druhu kampaně
(letáky, plakátová kampaň, reklama – internet, billboardy, média atd.), délce jejího trvání,
množství oslovených konečných uživatelů – cílová skupina (velkoměsta, krajská města, menší
obce atd.) apod. Náklady vynaložené na informační kampaně budou dále závislé na
finančních možnostech daného PS. Roční náklady na informační kampaně mohou činit podle
odhadu cca 0,5-10 mil. Kč.
Tabulka 20: Porovnání nákladů a přínosů
Přínosy
Varianta 0
Varianta 1
Životní prostředí
**
Informovanost konečných uživatelů se ***
může odrazit ve zvýšení míry ZO splnění úrovně ZO- omezení rizika
infringementu za neplnění Směrnice

Náklady
Riziko infringementu
PS – informační kampaně
PS
- evidenční
(každoroční náklady)

*****
0,5 – 10
mil. Kč
povinnost 200 tis.
Kč

PS - evidenční povinnost a roční
zpráva (jednorázové náklady)

300 tis.
Kč

Návrh řešení: Varianta 1
Pro dodržení povinností vyplývajících ze Směrnice je nutné, aby byla varianta 1 přijata, jinak
hrozí infringement.

Dohled nad činností provozovatele systému - § 31 r a rozhodnutí o zrušení
oprávnění - § 31 s
Cíl: Dosáhnout možnosti kontroly PS státem a stanovit případ, kdy je možno zrušit
oprávnění.
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Varianty
Varianta 0 – V současnosti není zavedena žádná možnost kontroly, pokutování, vydání ani
zrušení oprávnění PS.
Varianta 1 – Stanovuje možnost kontroly PS a vynucení plnění povinností ze strany státu a
možnost zrušení oprávnění ze zákonem stanovených důvodů.
Dotčené subjekty: PS, ČIŽP, MŽP

Náklady a přínosy
Hlavní přínos spočívá v možnosti dohledu ze strany MŽP na činnost PS. Pokud MŽP zjistí
v činnosti PS nedostatky, má možnost vynucení povinností. Podle závažnosti a povahy
zjištěného nedostatku může dojít až ke zrušení oprávnění k provozování KS.
Přijetí varianty 1 bude znamenat nárůst administrativní zátěže pro pracovníky MŽP
způsobený realizací dohledu nebo vydáním rozhodnutí o zrušení oprávnění k provozování
KS. Dále bude znamenat nárůst počtu kontrol prováděných ČIŽP v případě podnětů podaných
MŽP.

Tabulka 21: Porovnání nákladů a přínosů
Přínosy
Varianta 0
Varianta 1
MŽP - možnost kontroly činnosti ***
PS a vynucení nápravy

Náklady
ČIŽP - nárůst počtu kontrol na
základě podnětů podaných MŽP
MŽP – nárůst administrativní
zátěže

**
*

Návrh řešení: Varianta 1
Pro možnost dohledu na činnost PS ze strany MŽP se doporučuje přijmout variantu 1.

Celkové zhodnocení
Dopady na podnikatelský sektor
Novela bude mít dopad na výrobce PBA, které obsahují nadlimitní množství kadmia, neboť
transpozicí Směrnice bude zakázáno uvádět tyto výrobky do oběhu. V současnosti žádný
takový producent na území ČR není znám. Proto lze v rámci ČR očekávat negativní dopad
pouze na výrobce, kteří uvádí na trh PBA pocházející ze zemí ES nebo mimo území ES a
distributory těchto PBA, kteří budou muset nahradit doposud používaný typ PBA.
Povinnost výrobce, popř. distributora BA předložit kontrolním orgánům na požádání
technickou dokumentaci, kterou prokáže splnění limitů o přípustném množství těžkých kovů
v jím vyráběných (popř. dovážených) BA, bude znamenat jednorázový nárůst administrativní
zátěže související se zpracováním této dokumentace. Zajištění podkladů pro technickou
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analýzy chemických látek obsažených v BA (celkově cca do 10 tis. Kč/1 druh baterie).
Další povinností výrobců BA bude informování distributorů o tom, že BA, které vyrábí,
splňují povolené limity obsahu těžkých kovů. Náklady na zajištění této povinnosti se budou
lišit v závislosti na formě informování. Lze předpokládat, že výrobci budou informovat
odběratele zejména prostřednictvím svých internetových stránek a odhadované náklady na
změnu informací na internetových stránkách jsou cca 1 tis. Kč.
Výrobci BA vyplývá z novely zákona resp. ze Směrnice povinnost označit BA symbolem pro
ZO a OS, chemickým symbolem (u výrobků s obsahem sledovaných těžkých kovů) a údajem
o kapacitě. To bude znamenat jednorázové zvýšení nákladů na změnu potisku výrobku. Lze
však očekávat, že náklady na změnu potisku budou minimální, neboť se jedná pouze o změnu
grafiky.
Výrobce BA (resp. PS) bude mít dále povinnost na vlastní náklady písemně informovat
konečné uživatele o způsobu zajištění ZO a OS použitých BA. Dále bude výrobce (resp. PS)
zveřejňovat aktuální seznam míst ZO a OS BA, který bude obsahovat alespoň název místa a
jeho adresu. Tento seznam bude výrobce muset zveřejňovat způsobem dostupným konečnému
uživateli. Z této povinnosti bude vyplývat jednorázové zvýšení administrativní zátěže, která
však spíše než z vytvoření samotného seznamu míst ZO vyplývá z povinnosti vytvořit síť ZO
(podle § 31 g), tzn. z uzavírání smluv s posledními prodejci a dalšími místy, kde bude
zajišťován ZO a svoz BA. Výrobce dále zajistí informování konečných uživatelů o možných
negativních účincích látek obsažených v BA na lidské zdraví i životní prostředí a o významu
grafického symbolu pro OS nebo ZO. Roční náklady výrobce na informování konečných
uživatelů jsou odhadovány na 10-100 tis. Kč. Lze očekávat, že výrobci budou informovat
konečné uživatele prostřednictvím svých internetových stránek, a předpokládané náklady na
informační povinnost jsou cca do 10 tis. Kč. Osoba, u které bude zřízeno místo ZO nebo OS,
bude povinna na náklady výrobce viditelně a čitelně označovat místo ZO nebo OS nápisem
oznamujícím tuto skutečnost. Náklady na označení místa ZO nebo OS samolepkami jsou cca
50 tis. Kč (na 50 tis. míst ZO). Poslední prodejce, u kterého výrobce nezřídí místo ZO, bude
povinen viditelně umístit informaci o možnosti odevzdání BA ve svých prodejních místech.
Tyto náklady však budou zanedbatelné, neboť se bude jednat pouze o vytištění a umístění
informačního materiálu do prodejny.
Výrobci BA plnící povinnosti individuálně nebo solidárně budou mít povinnost podat návrh
na zápis do Seznamu výrobců. Za výrobce plnící své povinnosti kolektivně, včetně výrobců,
za které plní povinnosti na základě smlouvy, jejímž předmětem je přenesení povinností
výrobců elektrozařízení se zabudovanými BA, či k nim přiloženými, bude zasílat identifikační
údaje výrobců PS. Tato povinnost zvýší administrativní zátěž u výrobců s individuálním
plněním, kterých je nyní známo cca 60, i PS. Pro výrobce bude toto navýšení administrativní
zátěže jednorázové a velmi nízké. U PS lze očekávat, že toto navýšení administrativní zátěže
bude zejména jednorázové, avšak později se bude opakovat v závislosti na vstupu nových
výrobců do systému.
Všichni výrobci BA budou mít povinnost zasílat MŽP roční zprávu. Tato povinnost bude
nová pro výrobce PrBA, což bude znamenat mírné navýšení jejich administrativní zátěže.
Novou povinností pro výrobce BA plnící povinnosti individuálně a PS bude informování
konečných uživatelů prostřednictvím informačních kampaní o možných účincích látek
obsažených v BA na lidské zdraví a životní prostředí, o způsobu zbavování se BA v souladu
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vynaložené na uskutečnění informační kampaně (cca 0,5 – 50 mil). Kč. Náklady se mohou
velmi lišit v závislosti na typu kampaně (letáky, plakáty, reklamy- média, billboardy, internet
atd.), na rozsáhlosti kampaně, a tím pádem i na cílové skupině konečných uživatelů (kampaně
ve velkoměstech, krajských městech, menších obcích apod.), délce trvání a četnosti kampaně
a samozřejmě i na finančních možnostech dané společnosti.
Další povinností výrobců (resp. PS) bude vytvoření sítě míst ZO použitých BA. Maximální
náklady na zřízení nových míst ZO jsou cca 39 mil. Kč, a to v případě, že všichni poslední
prodejci, kteří mají povinnost zpětně odebírat BA (dle přílohy zákona č. 10) vyzvou výrobce,
aby v jejich prodejně zřídil místo ZO. Přesto se však očekává, že náklady na vytvoření
systému míst ZO BA bude nižší. Spolu se zajištěním ZO použitých BA se však váží i
poměrně vysoké náklady na svoz BA, a s tím spojenou administrativu (potřeba zvýšení počtu
pracovníků o cca ½ pracovního úvazku, tzn. cca 150 tis. Kč/rok pokud výrobce plní své
povinnosti individuálně, popř. solidárně a min. 1 pracovní úvazek, tzn. cca 300 tis. Kč/rok,
pro PS).
Výrobce bude dále povinen na vlastní náklady zajistit zpracování a materiálové využití
odpadních BA za použití BAT, zatímco spalování odpadních BA bude zakázáno. Tím, že
budou odpadní BA zpracovávány a materiálově využívány naproti dřívějšímu spalování,
dojde ke snížení nákladů výrobců na odstranění BA (cca 18 tis. Kč/t odpadních BA).
Zpracovatel odpadních BA bude muset splňovat minimální účinnost procesu materiálového
využití BA stanovené zákonem o odpadech (olověné BA – 65 %, niklkadmiové BA – 75 %,
ostatní BA – 50 %). Nebude-li rozhodnutím EK způsob výpočtu účinnosti zásadně odlišný,
nepředpokládají se dodatečné náklady na úpravu provozovaných technologií.
Novela dále stanovuje náležitosti oznámení k provozování KS či k prodloužení platnosti
oznámení. V souvislosti s vypracováním žádosti se předpokládá jednorázové zvýšení
administrativní zátěže žadatele ve výši cca 50 – 100 tis. Kč (materiálové, mzdové, personální
náklady a náklady na právní služby).
Novou povinností pro PS bude provádění auditu účetní uzávěrky. S tím jsou spojeny náklady
v rozmezí cca 100 - 400 tis. Kč (v závislosti na společnosti, která audit provádí a velikosti
subjektu, který je auditován).
PS budou mít dále povinnost vést evidenci výrobců, s nimiž má PS uzavřenou smlouvu,
evidenci množství BA uváděných na trh a evidenci množství odpadů z použitých BA a
zpracovat roční zprávu. Zajištění této povinnosti si vyžádá jednorázové náklady na pořízení
softwaru – cca 300 tis. Kč. Dále je nutné vynaložit každoročně cca 50 tis. Kč na softwarovou
správu informačního systému pro vedení evidencí. Roční mzdové náklady spojené s vedením
evidence jsou včetně odvodů a dalších režijních nákladů odhadovány na 150 tis. Kč.

Dopady na státní a veřejný sektor
Povinnost výrobců a distributorů BA předkládat technickou dokumentaci k výrobkům bude
znamenat možnost snazší kontroly splnění limitů těžkých kovů v BA ze strany kontrolních
úřadů než v současnosti.
Tím, že výrobci BA poskytnou roční zprávu nejen v písemné, ale i elektronické podobě,
umožní pracovníkům MŽP snazší práci při vyhodnocení dat uvedených ve zprávách, což
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k navýšení administrativní zátěže pracovníků MŽP, neboť budou muset zpracovávat a
vyhodnocovat data z ročních zpráv všech výrobců BA (nově u výrobců PrBA).
Zaváděnou povinností auditu účetní uzávěrky PS a zápisu výrobců na Seznam výrobců bude
umožněn dohled MŽP nad činností výrobců i PS. Spolu se zápisem výrobců na Seznam
výrobců se očekává nárůst administrativní zátěže ve výši minimálně 328 tis. Kč.
Novela dále stanovuje možnost kontroly PS a vynucení plnění povinností ze strany MŽP. Lze
očekávat, že s tímto ustanovením dojde k nárůstu administrativní zátěže pracovníků MŽP
způsobeného realizací dohledu nebo vydáním rozhodnutí o zrušení oprávnění k provozování
KS a že se zvýší počet kontrol prováděných ČIŽP v případě podnětů podaných MŽP.

Dopady na konečné uživatele
Z důvodu zákazu uvádění BA s nadlimitním obsahem kadmia do oběhu budou koneční
uživatelé muset nahradit současně používaný typ BA jiným. Podle odhadů však nebude
celkový dopad na konečné uživatele významný, neboť BA tohoto typu tvoří pouze malou část
BA dostupných na trhu.
Díky informačním kampaním dojde ke zvýšení informovanosti konečných uživatelů BA o
možnostech recyklace a o účincích látek obsažených v BA. Lze očekávat ekologičtější
chování konečných uživatelů.
Přínosem pro konečné uživatele bude vysoká dostupnost míst ZO a transparentnost systému
ZO. Proto lze očekávat, že dojde k navýšení míry sběru BA, a tím i ke splnění minimální
úrovně ZO použitých PBA požadovaného Směrnicí.
Pro konečné uživatele PrBA bude přínosem přenos nákladů za odstraňování PrBA na
výrobce, který bude mít povinnost zajišťovat OS, ve smyslu pravidla „znečišťovatel platí“.

Dopady na životní prostředí
Přijetí novely bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, kdy zákazem používání PBA
obsahujících nadlimitní množství kadmia se v budoucnu omezí úniky tohoto těžkého kovu,
zejména koncentrace kadmia ve výluzích ze skládek komunálního odpadu a koncentrace
kadmia v emisích ze zařízení pro spalování odpadu.
Také zvýšení informovanosti konečných uživatelů prostřednictvím informačních kampaní o
možném vlivu látek obsažených v BA na životní prostředí, stejně jako o možnostech ZO a OS
použitých BA bude mít pozitivní vliv na životní prostředí. Lze očekávat, že použité BA budou
tříděny odpovídajícím způsobem, čím se snížení množství BA končících na skládkách
komunálního odpadu a omezí se úniku těžkých kovů emisemi ze spaloven.

Tabulka 22: Přehled nákladů a přínosů navrhovaných změn novely zákona
Přínosy

Náklady
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***** s nadlimitním obsahem Cd - změna
technologie výroby BA

Životní prostředí
Životní
prostředí
–
upřednostňování
ekologičtějších PBA a ABA
(s vyšší kapacitou apod.)
konečnými uživateli
Kontrolní orgány - možnost
kontroly obsahu těžkých kovů
v BA a plnění povinností
výrobce

*

**

Výrobci, distributoři BA - nárůst
administrativní zátěže související
s pořízením technické dokumentace,
prokazující splnění limitů množství
těžkých kovů v BA
Výrobci BA – náklady na pořízení
analýzy těžkých kovů obsažených
v BA (náklady na analýzu pro 1
typ/druh baterie)
Výrobci BA – mírné jednorázové
náklady vynaložené na změnu
potisku BA

-/***

*

do 10 tis.
Kč

MŽP – snížení náročnosti
vyhodnocování ročních zpráv

**

MŽP – dohled nad činností
PS a vynucení nápravy

*

Výrobci BA – náklady na písemné 10 tis.- 100
informování konečného uživatele
tis. Kč

*

Výrobci – jednorázové náklady na
zveřejnění aktuálního seznamu míst
ZO a OS, způsobem dostupným
konečnému uživateli

***

Výrobci BA – možnost
přenést své povinnosti ze
zákona na odborný subjekt a
věnovat se hlavní činnosti
svého podnikání

**

Výrobce BA – náklady na
informování posledního prodejce o
způsobu zajištění ZO použitých BA

do 10 tis.
Kč

Koneční uživatelé – snadnější
přístup k informacím

*

Výrobci BA – náklady na označení
50 tis. Kč
míst ZO (50 tis. míst ZO)

Koneční uživatelé – zvýšení
informovanosti o systému ZO
a OS

***

Výrobci PrBA – náklady na OS a
materiálové využití BA

***

Koneční uživatelé – převod
nákladů za odstranění BA na
výrobce ve smyslu pravidla
„znečišťovatel platí“

***

Výrobci PrBA - zpracování roční
zprávy

**

Výrobci BA – nižší náklady
na zapracování použitých BA

Konečný
uživatel
dostupnost míst ZO

–

***** Výrobci ABA – zajištění ZO

Konečný
uživatel
–
transparentnost rozložení míst ***** PS – informační kampaně
ZO
Zajištění ZO použitých ABA i
při poklesu cen olova LME

**

Výrobci BA v případě založení
nového KS – právní služby

*

*
0,5-10 mil.
Kč
100-150
tis. Kč
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Omezení rizika infringementu
nového KS - jednorázové náklady
za
nesplnění
povinností ***** pro založení nové právnické osoby
vyplývajících ze Směrnice
- akciová společnost
2 mil.Kč
- společnost s ručením omezeným 200 tis. Kč
Výrobci BA a PS
administrativní zátěže

-

zvýšení 600 tis.Kč/
rok / *

Výrobci (popř. PS) - jednorázové
náklady na zřízení míst ZO
použitých BA (budou se lišit dle
počtu prodejců, kteří o zřízení místa
ZO v prodejně zažádají)

4-12 mil.
Kč

Výrobci (popř. PS) – každoroční
náklady na svoz ZO použitých BA

****

Výrobci (popř. PS) – zvýšení
150-300
administrativní zátěže související se
tis. Kč/rok
svozem použitých BA
PS – jednorázové náklady na podání 50-100 tis.
žádosti o oprávnění
Kč
PS – povinnost
uzávěrky
PS – evidenční
(každoroční náklady)

auditu

účetní

povinnost

-

PS – evidenční povinnost –
(jednorázové náklady)

200 tis. Kč
300 tis. Kč

Prodejci - místo pro box na ZO
v prodejně
Zpracovatelé odpadních BA –
náklady na dosažení minimální
účinnosti procesu zpracování BA
Koneční
uživatelé
PBA
s nadlimitním obsahem Cd - náhrada
těchto PBA
Koneční uživatelé
ABA –
odevzdání použitých ABA pouze na
místo ZO
MŽP – jednorázové
administrativní zátěže

100-400
tis. Kč

*
-/***
*
*

zvýšení
328 tis.Kč
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ČIŽP – nárůst počtu kontrol na
základě podnětů podaných MŽP

**

Konzultované subjekty
Při přípravě novely byly konzultovány následující subjekty:


Analytické laboratoře Plzeň, a.s. - 1 z nejvýznamnějších laboratorních a expertních
center v ČR se širokým pracovním záběrem



Akuma a.s. – společnost působí v průmyslu vyrábějícím komponenty pro
automobilovou dopravu, v oblasti průmyslových a malých uzavřených baterií.



Bateria Slaný CZ - společnost zabývající se výrobou baterií a akumulátorů



Česká inspekce životního prostředí



České sdružení výrobců a dovozců přenosných baterií - sdružuje všechny významné
výrobce a dovozce přenosných baterií v České republice, založeno v roce 1999.



ECOBAT - nezisková organizace, která na základě dobrovolné dohody zajišťuje sběr
a recyklaci spotřebitelských baterií na území celé ČR.



ETC Consulting Group s.r.o. – společnost nabízející komplexní poradenskou činnost v
oblasti životního prostředí se zaměřením na zpracování ekologických projektů včetně
jejich financování. Dále se zabývá zpracováním koncepcí a projektů v oblasti
nakládání s odpady a výrobky zpětného odběru, zejména autovraky a elektroodpadem.



Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. – společnost zabývající se recyklací olova
(zpracovává ABA), elektroodpadu a drahých kovů;produkující olověné a cínové
výrobky. Zavádí technologii na zpracování některých druhů PBA.



Ministerstvo průmyslu a obchodu



NIMETAL spol. s.r.o. - likvidace niklkadmiových a nikloželezných průmyslových
akumulátorů.



Recyklace EKO-VUK, a.s. – společnost zabývající se využitím a odstraněním
nebezpečných odpadů s obsahem těžkých kovů, především rtuti.



Saft-Ferak a.s. – společnost zabývající se výrobou průmyslových baterií



Svaz průmyslu a dopravy ČR – jedná se o dobrovolnou organizaci sdružující
zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy.



Varta - AUTOBATERIE spol. s r.o. – společnost poskytující komplexní služby v
oblasti autobaterií.
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Implementace a vynucování
Ústředním orgánem státní správy je MŽP, které novelu předkládá a je tedy pověřeno
implementací Směrnice. Pokuty lze fyzickým osobám oprávněným k podnikání a právnickým
osobám uložit v rozmezí 300 tis. – 50 mil. Kč. Pokutu do výše 1 milionu uloží inspekce nebo
místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností fyzické osobě oprávněné k
podnikání nebo právnické osobě, která nezajistí ZO použitých výrobků určených ke ZO.
Obecní úřad uloží pokutu až do výše 20 tis. Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím,
že odloží BA mimo místa k tomu určená výrobcem anebo v provozovnách posledních
prodejců. Při stanovení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti ohrožení životního
prostředí, popřípadě k míře jeho poškození. Pokutu ukládá, vybírá a vymáhá správní úřad,
který jako první zahájil řízení o jejím uložení. Pokuty uložené inspekcí vymáhá příslušný
celní úřad.

Přezkum účinnosti
Jako období, které je vhodné pro přezkum účinnosti implementovaných opatření a pro
zhodnocení pokroku při dosahování cílů novelizace, se doporučuje doba 3 - 5 let. Tato
perioda je dostatečně dlouhá pro shromáždění postačujícího objemu dat relevantních pro
přezkum účinnosti a podnětů od dotčených subjektů a zároveň dostatečně krátká k tomu, aby
nedošlo k přehlcení velkým objemem podnětů a navrhovaných změn.

Seznam použitých zkratek
ABA Automobilové baterie a akumulátory
BA Baterie a akumulátory
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČR Česká republika
ES Evropská společenství
EU Evropská unie
KS Kolektivní systém
MŽP Ministerstvo životního prostředí
OS Oddělený sběr
PBA Přenosné baterie a akumulátory
PrBA Průmyslové baterie a akumulátory
PS Provozovatel systému
ZO Zpětný odběr
Hodnocení tabulek nákladů a přínosů
Hodnocení dopadů
Slovní hodnocení dopadů
Bez dopadů
*
Velmi nízké
**
Nízké
***
Středně vysoké
****
Vysoké
*****
Velmi vysoké
-/*
Bez dopadů, popř. velmi nízké dopady (dále obdobně)

- 61 -

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem
České republiky
Návrh zákona je v souladu s českým ústavním pořádkem České republiky.

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami,
jimiž je Česká republika vázána, její slučitelnosti s předpisy Evropské unie,
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami
práva Evropské unie

Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, ani judikatura Evropského soudu pro
lidská práva se na danou oblast nevztahují.
Navrhovanou právní úpravou se do českého právního řádu implementují evropské požadavky
zakotvené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o
bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice
91/157/EHS (dále jen „směrnice“).
Podle čl. 26 směrnice měly členské státy uvést v účinnost právní předpisy nezbytné pro
dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 26. září 2008.

d) Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem
zákona souhlas již v prvém čtení
Navrhovanou novelou se transponuje směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a
odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS. Podle jejího čl. 26
měly členské státy uvést v účinnost právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto
směrnicí nejpozději do 26. září 2008. Proti České republice již bylo zahájeno řízení o porušení
Smlouvy podle čl. 226 Smlouvy o založení Evropského společenství. Z tohoto důvodu je
nezbytné co nejvíce urychlit legislativní proces tak, aby navrhovaný zákon mohl nabýt
účinnosti co nejdříve.
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2. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K článku I
K bodu 1
§ 30 a § 31
Zákon o odpadech upravuje v části čtvrté, dílu 3, tj. v § 30 a § 31 kdo je adresátem povinností,
na které výrobky jsou povinnosti stanovené v tomto dílu zákona vztaženy, a uvádí definice
pojmů používaných v tomto dílu zákona. Ustanovení zavádí pojmy používané v tomto dílu
zákona v souladu s čl. 3 směrnice.
Pojem „automobilový akumulátor“ se upravuje tak, aby stejný typ akumulátoru určený pro
motorová vozidla, který je využíván v jiných aplikacích, byl pro účely tohoto zákona zařazen
ve stejném režimu a bylo s ním nakládáno stejným způsobem tak, aby nedošlo ke
komplikacím v systému nakládání s použitými bateriemi a akumulátory.
Pojmy „odstraňování“ a „uvádění na trh“ nejsou z důvodu jejich vyhovující úpravy zákonem
o odpadech v ustanovení § 4 písm. o), resp. písm. s) v tomto díle řešeny. Obdobně není
převzata definice „recyklace“, neboť termín odpovídá pojmu „materiálové využití odpadů“
dle § 4 písm. m) a termín „zařízení“, místo kterého je používána definice „elektrozařízení“ dle
§ 37g písm. a) s tím, že z kontextu vyplývá, že daná elektrozařízení obsahují baterie nebo
akumulátory nebo jsou k nim tyto baterie nebo akumulátory přiloženy.
Definice pojmu „výrobce“ uvedená v čl. 3 odst. 12 směrnice se ve vztahu k bateriím
zabudovaným v aplikacích doplňuje na základě bodu 28 preambule a čl. 2 směrnice tak, aby
pokrývala všechny aplikace využívající baterie nebo akumulátory, které nejsou
elektrozařízením ani vozidlem ve smyslu zákona. Jedná se např. o elektrozařízení vyjmutá ze
skupin elektrozařízení dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 352/2005 Sb. (např. blahopřání, mluvící
hračky, UPS apod.), včetně ostatních aplikací. Doplnění tak postihuje všechny subjekty
uvádějící baterie nebo akumulátory na trh v ČR. V návaznosti na stávající úpravu zpětného
odběru dle § 38 a vyhlášky č. 237/2002 Sb. v platném znění se tak rovněž nahrazuje pojem
„funkční celek“ problematický z hlediska výkladu. Definice pojmu „výrobce“ je současně
rozšířena o „výrobce baterií a akumulátorů přiložených k výrobkům“, a to s ohledem na výše
zmiňovaný čl. 2 směrnice a vzhledem ke skutečnosti, že směrnice v definici výrobce používá
termín „incorporate“, který je širší než české slovo „zabudovat“ a zahrnuje i baterie vložené či
přiložené. Baterie a akumulátory bývají do jiných výrobků (či elektrozařízení) v některých
případech vloženy (snadno vyjmutelné baterie z mobilních telefonů či notebooků), v jiných
pouze přiloženy (dálkové ovladače, hračky) a v dalších zabudovány v pravém slova smyslu
(knoflíkové baterie v paměťových deskách počítačů). Klíčové je, aby odpovědnost za
nakládání s bateriemi a akumulátory vždy stíhala osobu uvádějící baterie a akumulátory na
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přiložené. O bateriích „přiložených“ k vozidlům však v praxi nemá smysl uvažovat.
Eurokonformní výklad termínu „distributor“ definovaný směrnicí neodpovídá termínu
distributor uvedenému v § 4 písm. v) zákona. Proto je zaveden nový termín „poslední
prodejce“, který vychází ze zvyklosti stávající úpravy dle § 38 a chápání široké veřejnosti,
včetně praxe.
V souladu se směrnicí se zavádí pojem „konečný uživatel“, který zahrnuje všechny uživatele
baterií a akumulátorů bez rozdílu, zda se jedná o spotřebitele dle zákona o ochraně
spotřebitele, domácnost nebo firmu. Termín nerozlišuje, zda jsou baterie a akumulátory
používány k soukromým nebo podnikatelským aktivitám.
Doplňuje se zažitý termín „zpětný odběr“, který postihuje odebírání použitých přenosných a
automobilových baterií a akumulátorů od všech konečných uživatelů, a termín “oddělený“ pro
odebírání odpadních průmyslových baterií a akumulátorů.
Současně se zavádí termín „místo zpětného odběru“ jako místo určené výrobcem přenosných
a automobilových baterií, ve kterém jsou odebírány použité přenosné nebo automobilové
baterie nebo akumulátory.
Definice pojmu “úroveň zpětného odběru“ je upravena v souladu se způsobem výpočtu
uvedeným v příloze I směrnice, v souladu s návrhem rozhodnutí EK o výpočtu ročních
prodejů baterií a akumulátorů a současně se skutečností, že ČR přenáší povinnost dosažení
cílů stanovených pro zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů na jednotlivé výrobce
baterií a akumulátorů. V závislosti na tom je třeba procentuální podíl definovaný směrnicí
počítaný vždy pro tříleté období násobit počtem let, během nichž konkrétní výrobce přenosné
baterie a akumulátory skutečně uvádí na trh.
K bodu 2
§ 31a
Realizuje se opatření čl. 11 směrnice na snadnou a bezpečnou vyjmutelnost zabudovaných
baterií a akumulátorů. V návaznosti na stávající úpravu § 31 zákona pokrývá tento požadavek
všechny aplikace, nejen elektrozařízení. Tímto způsobem bude zajištěna snadná a bezpečná
vyjmutelnost všech zabudovaných baterií v jakékoliv aplikaci a připojení návodu.
§ 31b
Zpřesňují se podmínky vyžadované k prokázání plnění povinností dle § 31a (včetně dovozu
do ČR) a stanovuje se povinná součinnost v informování o těchto skutečnostech všem
článkům distribučního řetězce. Prokazování prováděné dovozcem bude stanoveno
v prováděcím právním předpise analogicky, jako tomu doposud bylo v § 16 vyhlášky č.
383/2001 Sb.
§ 31c
Upravuje se označování baterií a akumulátorů pro účely jejich zpětného odběru a odděleného
sběru údaji o jejich kapacitě a případném nadlimitním obsahu stanovených těžkých kovů,
které transponuje článek 21 směrnice.
§ 31d
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kteří dle čl. 16 odst. 3 směrnice jsou povinni hradit náklady s tím spojené.
Informační povinnost posledních prodejců vůči konečnému uživateli při prodeji baterií a
akumulátorů je upravena v souladu s čl. 20 odst. 3 směrnice v závislosti na tom, zda je
provozovna posledního prodejce místem zpětného odběru zřízeným výrobcem, nebo zda
poslední prodejce odebírá baterie a akumulátory bez vazby na systém výrobce. Ostatním
posledním prodejcům je uloženo v souladu se stávajícím zněním zákona informovat
konečného uživatele o tom, kde je možné baterie a akumulátory odevzdávat.
§ 31e
Ustanovení transponuje povinnost státu vytvořit registr všech výrobců baterií a akumulátorů
na základě článku 17 směrnice. Vzhledem k tomu, že registrace musí podle směrnice podléhat
ve všech členských státech stejným procesním požadavkům, které budou po projednání ve
výboru Evropské Komise (TAC) zřízeném podle s článku 24 směrnice teprve Rozhodnutím
Evropské komise stanoveny, bude nutné naše požadavky na zápis do Seznamu výrobců baterií
a akumulátorů pravděpodobně v budoucnu s tímto rozhodnutím EK harmonizovat. Požadavky
na zápis jsou v souladu se současnými doporučeními dle TAC.
§ 31f
Výrobci se ukládá povinnost zpracovat a zasílat roční zprávu, jejíž rozsah stanoví prováděcí
předpis a která slouží ministerstvu jako podklad pro splnění reportingové povinnosti vůči EU
a k vyhodnocení funkčnosti systému. Roční zpráva musí vycházet ze skutečnosti, proto je
nezbytné, aby výrobce tížila povinnost prokázat kontrolnímu orgánu pravdivost a úplnost
údajů uvedených v roční zprávě.
§ 31g
Vzhledem k tomu, že směrnice, na rozdíl od stávající úpravy zpětného odběru zákonem o
odpadech (§ 38), ukládá výrobcům povinnost financovat nakládání s použitými a vyřazenými
bateriemi a akumulátory nejen ze zpětného odběru od spotřebitelů, ale i z odděleného sběru
od jiných konečných uživatelů, navrhuje se vyjmutí všech typů baterií a akumulátorů ze
seznamu výrobků stanovených v § 38 odst. 1 zákona o odpadech, včetně samotného ošetření
zpětného odběru přenosných a automobilových baterií a akumulátorů v tomto ustanovení.
Povinnost dosáhnout závazné kvóty pro zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů
stanovené v článku 10 odst. 2 směrnice svědčí rovněž výrobci, neboť jedině tak lze motivovat
výrobce k zavedení funkčních systémů zpětného odběru a může být úspěšně zajištěno
dosažení požadované úrovně zpětného odběru.
Odstavcem 2 jsou v souladu článkem 8 odst. 1 směrnice definovány minimální požadavky a
kritéria pro vytvoření dostatečně husté sítě míst zpětného odběru zřizované výrobcem.
Podmínka dostupnosti sběrných míst pro konečného uživatele je dle písm. a) definována
podle územních celků a optimalizována dle velikosti obcí v rámci ČR. Záměrem je
koncentrovat obligatorně zřizovaná místa zpětného odběru do míst, kde tento odběr bude
skutečně efektivní a bude dosahovat určité minimální výtěžnosti.
Ustanovení písmene b) představuje faktickou podporu obcí v návaznosti na možnost zajištění
zpětného odběru prostřednictvím systému obce sledující ušetření nákladů z obecního rozpočtu
za nakládání s přenosnými bateriemi a akumulátory jako s druhem odpadu vytříděným z
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dostatečné dostupnosti míst zpětného odběru.
Ustanovením písmene c) je transponován požadavek zpětně odebírat přenosné baterie a
akumulátory jejich posledními prodejci, stanovený článkem 8 odst. 1 písm. b) směrnice a
optimalizovaný v souladu s bodem 17 preambule směrnice tak, aby byla vyloučena zejména
místa posledního prodeje, kde není účelné, efektivní nebo environmentálně příznivé místo
zpětného odběru vytvářet (např. stánkové prodeje, restaurace, hotely). Seznam prodejních
míst, kde povinnost zřídit místo zpětného odběru vzniká po vyzvání tímto posledním
prodejcem, je stanoven dle klasifikace odvětvových činností CZ-NACE a uveden v příloze č.
10 zákona, přičemž u vybraných kódů je navíc specifikace v podobě velikosti prodejní
plochy, čímž se výsledný počet míst zpětného odběru výrazně omezí.
Povinně zřizovaná síť míst zpětného odběru v prodejních místech může být dle navrhované
úpravy v případě iniciativy posledních prodejců rozšířena o ta prodejní místa, která sice
neodpovídají příloze č. 10 zákona, ale dle písmene d) jsou v nich uváděna do oběhu
významná množství baterií a akumulátorů.
Povinnosti posledních prodejců v odstavci 3 a 4 jsou navrženy úměrně povinnostem výrobce
stanoveným v odst. 2, současně je posledním prodejcům stanovena povinnost odebírat
přenosné baterie a akumulátory při neplnění informačních povinností.
Zvýšení účinnosti zpětného odběru by mělo být podpořeno ustanovením odst. 5, podle něhož
může konečný uživatel předat použitou baterii nebo akumulátor pouze do míst jejich zpětného
odběru, na místo k tomu smluvně mezi výrobcem a obcí určenému a poslednímu prodejci a
ustanovením odst. 7, kterým by mělo být usnadněno nakládání s těmito použitými výrobky
v místech zpětného odběru.
§ 31h
Ustanovení transponuje článek 8 odst. 4 a čl. 16 odst. 2 písm. b) směrnice, zejména
požadavky na dostupnost míst zpětného odběru automobilových baterií a akumulátorů.
Způsob provedení transpozice nevylučuje vzhledem k pozitivní hodnotě tohoto typu baterií a
akumulátorů jejich výkup třetími nezávislými osobami.
Navržený způsob transpozice respektuje stávající právní úpravu dané oblasti a její provedení
v praxi a ponechává možnost zajištění sběru automobilových baterií a akumulátorů v režimu
zpětného odběru. Vzhledem k riziku znečištění životního prostředí při nesprávné manipulaci
s danou komoditou jsou však na místa zpětného odběru dle odst. 4 kladeny určité minimální
požadavky, které budou specifikovány vyhláškou.
§ 31i
Odstavec 1 transponuje požadavek směrnice v čl. 8 odst. 3 na odebírání průmyslových baterií
a akumulátorů bez ohledu na jejich chemické složení a původ a čl. 16 odst. 1 a 5 směrnice.
Termínem „stejného typu a určení“ zamezuje problematickému plnění povinnosti s ohledem
na možné disproporce dané definicí průmyslové baterie a akumulátoru (například možnou
povinnost zajištění odděleného sběru velkých staničních akumulátorů výrobcem malých
akumulátorů do čtecích zařízení čárových kódů v obchodech). Vzhledem k charakteru baterií
a akumulátorů se neklade na výrobce požadavek na vytvoření míst odděleného sběru a
ponechává se volnost ve způsobu zajištění plnění dané povinnosti.
Navržený způsob provedení čl. 8 odst. 3 a 16 odst. 1 písm. b) nevylučuje vzhledem k
pozitivní hodnotě značného segmentu tohoto typu baterií a akumulátorů jejich výkup třetími
nezávislými osobami.
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§ 31j
V odstavci 2 jsou obsaženy minimální požadavky směrnice na zpracování baterií a
akumulátorů dle přílohy III části A směrnice.
Dále je transponován požadavek na dosažení minimální účinnosti procesů materiálového
využití baterií a akumulátorů kladený na veškeré procesy materiálového využití uvedené
v příloze III části B směrnice. Využití baterií a akumulátorů musí být zajištěno jak pro baterie
sebrané v rámci zpětného odběru a odděleného sběru (požadavek na výrobce v odst. 1), tak
pro baterie a akumulátory sebrané nezávislými třetími osobami oprávněnými k jejich výkupu
nebo sběru a bateriemi a akumulátory dovezenými do ČR za účelem jejich materiálového
využití.
Vzhledem k tomu, že zpětně odebrané přenosné baterie a akumulátory musí být dle článku 12
odst. 1 písm. b) pouze materiálově využity a vzhledem ke stávající právní úpravě, která
doposud vylučovala skládkování přenosných baterií a akumulátorů jako zpětně odebíraných
výrobků ve vyhlášce č. 294/2005 Sb., je zákaz skládkování daný článkem 14 směrnice
zobecněn na všechny baterie a akumulátory. Termín „identifikovatelná baterie a akumulátor“
z čl. 12 odst. 2 je interpretován s ohledem na praxi jako baterie a akumulátor, u kterých může
výrobce na základě zkušeností určit složení za účelem předání do příslušného zařízení
k materiálovému využití. Z důvodu možného zneužití této části definice je zpracovateli
baterie nebo akumulátoru stanovena povinnost průkazného doložení uplatnění výjimky v odst.
2 písm. c). Zákaz spalování je vzhledem k recyklačním kapacitám ČR pro přenosné baterie
stanoven na nejpozdější možný termín umožněný směrnicí, tedy od 26.9.2009. Ze zákazu jsou
vyjmuty baterie, u nichž je při konvenčním způsobu zpracování a materiálového využití a
přepravě reálné riziko dané extrémní reaktivností a za určitých podmínek hořlavostí a
výbušností. Jedná se o primární baterie s obsahem lithia, pro něž je jako optimální řešení
odstranění navržen způsob D10 (spalování na pevnině; odstranění má pyrotechnický
charakter).
Dále je řešena především otázkou zpracování a materiálového využití mimo území ČR, a to z
hlediska započítání takového zpracování do kvót stanovených v příloze III části B směrnice (§
31j odst. 3). Podle směrnice lze takové zpracování započítat pouze v případě prokázání, že se
materiálové využití uskutečnilo za podmínek odpovídajících požadavkům směrnice.
§ 31k
V souladu s čl. 8 směrnice se předpokládá zavedení systémů, jejichž prostřednictvím bude
zajišťován zpětný odběr (oddělený sběr), zpracování a materiálové využití použitých a
odpadních baterií a akumulátorů.
Proto se vymezují způsoby plnění povinností zpětného odběru dávající výrobci možnost plnit
povinnosti samostatně, solidárně nebo prostřednictvím kolektivního systému. Uvedené
způsoby lze využít pro všechny skupiny baterií a akumulátorů.
Cílem úpravy stanovené v odstavci 2 je snížení administrativní zátěže výrobců elektrozařízení
se zabudovanými nebo přiloženými bateriemi nebo akumulátory spojené s dvojí registrací a
separátním zajištěním plnění povinností pro jednotlivé komodity a zároveň zamezení
duplicitního zpoplatnění těchto výrobců tím, že je umožněna spolupráce mezi provozovatelem
systému a právnickou osobou podle § 37h odst.1 písm. c) zajišťujícími plnění povinností
vyplývajících ze zákona pro dané komodity.
§ 31l
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podniknout taková optimalizující opatření, která povedou k co možná největšímu snížení
podílu baterií a akumulátorů, které končí ve směsném komunálním odpadu určeném
k odstranění, se určuje právní forma právnické osoby, které bylo vydáno oprávnění
k provozování kolektivního systému podle § 31m, a dále se stanovuje co se rozumí pod
pojmem „společné plnění povinností výrobců“.
Navržené řešení připouští pluralitu systémů, zároveň však po těchto systémech vyžaduje
splnění řady podmínek tak, aby byl zajištěn zájem na ochraně životního prostředí a na plnění
závazků ČR vůči EU, tedy zejména zajištění zpětného odběru a materiálového využití ve
stanovené míře. Nástroj v podobě oprávnění k provozování kolektivního systému a vymezení
podrobných podmínek pro kolektivní plnění je navržen na základě zkušeností se zpětným
odběrem obalů, elektrozařízení a výrobků dle § 38 stávající úpravy a s respektováním
specifických odchylek u baterií a akumulátorů.
§ 31m
Kompetentním orgánem veřejné správy k vydávání oprávnění k provozování kolektivního
systému je Ministerstvu životního prostředí. Oprávnění vydává na základě žádosti právnické
osoby, která obsahuje zákonem stanovené náležitosti.
Jelikož přenosné baterie a akumulátory jsou relativně „rychloobrátkovou“ komoditou a mají
malý objem, nepředpokládá se, že by na území ČR vznikla tzv. „historická zátěž“ (baterie a
akumulátory uvedené na trh v době před nabytím účinnosti současného znění zákona o
odpadech) a ani směrnice nepočítá s tím, že by se rozlišovalo mezi „starými“ („historickými“)
bateriemi a akumulátory na straně jedné a novými na straně druhé, nepožaduje se obligatorní
vytvoření rezervy pro pokrytí nákladů vzniklých při sběru a zpracování těchto historických
baterií a akumulátorů.
Doba, na kterou má být oprávnění k provozování kolektivního systému vydáváno, se navrhuje
nejvýše pět let s možností opakovaného prodloužení vždy maximálně o dalších 5 let.
Ministerstvo zveřejňuje Seznam vydaných oprávnění na portálu veřejné správy.
§ 31n
Právní forma akciové společnosti se zaknihovanými akciemi znějícími na jméno či
společnosti s ručením omezeným, která se vyžaduje u právnické osoby zajišťující společné
plnění povinností výrobců, zabezpečuje vyšší transparentnost jejich struktury a činnosti pro
kontrolní orgány a především pro samotné výrobce baterií a akumulátorů, kteří se do nich
budou zapojovat. Účast výrobců na podnikání oprávněných právnických osob, spojená se
zákazem účasti osob podnikajících v oblasti nakládání s odpady a s druhotnými surovinami,
se zákazem rozdělením zisku kolektivního systému mezi společníky a vyloučením
eventuality, aby právnickou osobu zajišťující společné plnění povinností výrobců ovládl a
řídil jediný výrobce, by měla vést k větší zainteresovanosti výrobců na způsobu plnění
povinností podle zákona o odpadech a současně na efektivním vynakládání prostředků na
nakládání s bateriemi a akumulátory na konci jejich životnosti tak, aby nedocházelo
k nadměrnému zatěžování konečného uživatele.
Podíl jednotlivého společníka, resp. akcionáře nebo společníků nebo akcionářů jednajících ve
shodě, nesmí přesáhnout 33%. Toto ustanovení limituje možnost vytvářet blokační minoritu.
Obdobnou úpravu obsahuje i zákon o obalech.
Kolektivní systém je pak omezen jak ve svém vlastním podnikání mimo rámec nakládání
s odpadními bateriemi a akumulátory, tak i ve svých vztazích s osobami, jež vůči němu mají
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byly zneužívány k jinému účelu, než ke kterému byly shromážděny. V souvislosti s tím se
stanovují omezení i společníkům resp. akcionářům provozovatele systému.
Je dána možnost spolupráce s kolektivními systémy zajišťujícími plnění povinností ve vztahu
k elektrozařízením a elektroodpadu a zákaz dvojího finančního zatížení výrobců vyplývají ze
směrnice (viz zejména čl. 16 odst. 2 směrnice).
§ 31o
Vzájemný vztah mezi výrobcem baterií a akumulátorů a provozovatelem systému musí být
upraven smlouvou, jejíž obsah není zákonem stanoven. Z logiky právní úpravy však vyplývá,
že závazku zajistit zpětný odběr nebo oddělený sběr, zpracování a materiálové využití
použitých baterií a akumulátorů bude korespondovat povinnost zaplatit za tuto službu odměnu
v podobě příspěvku na činnost provozovatele systému na straně druhé.
Výslovně se konstatuje zákaz diskriminace některých výrobců spočívající ve stanovování
nejednotných smluvních podmínek, ale i zvýhodňování některých baterií a akumulátorů na
úkor jiných.
Z důvodu kontroly se ukládá provozovateli systému, aby třetí nezávislá osoba vypracovala
zprávu o plnění povinností provozovatele systému.
§ 31p
Provozovatel kolektivního systému spravuje veškeré identifikační údaje výrobců, kteří plní
svoje povinnosti jeho prostřednictvím, v obdobném rozsahu, v jakém tyto údaje vede o
výrobcích plnících individuálně nebo solidárně ministerstvo. Dále vede veškeré údaje, týkající
se zpětného odběru baterií a akumulátorů, jejich zpracování a materiálového využití.
Provozovatel kolektivního systému poskytuje ministerstvu ve stanovených lhůtách základní
údaje o výrobcích v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech. Ve
zvláštních případech (pokud bude tyto údaje ministerstvo např. na základě rozhodnutí EK o
registraci výrobců v souladu s čl. 17 směrnice) musí provozovatel kolektivního systému nebo
žadatel poskytnout údaje o výrobcích v plném rozsahu dle § 31e odst. 3 písm. a) až c).
Důvody pro vypracování roční zprávy o bateriích a akumulátorech a pro informování
konečného uživatele jsou obdobné jako v § 31d a § 31f.
§ 31r
Současný stav, kdy správní orgány nemají žádnou možnost dohledu nad činností kolektivních
systémů výrobců baterií a akumulátorů (nedostatečně též u elektrozařízení a elektroodpadu) a
plněním zákonných požadavků těmito právnickými osobami, se jeví jako dlouhodobě
neúnosný. Proto se kompetence ministerstva rozšiřují o provádění dohledu nad činností
provozovatele systému.
§ 31s
Oprávnění k provozování kolektivního systému je možné zrušit pouze za předem jasně
definovaných podmínek. V případě, že osoba oprávněná k provozování systému ztratí
oprávnění k této činnosti, je výrobcům, kteří plnili své povinnosti výrobce prostřednictvím
této osoby, dána dostatečná lhůta na zajištění náhradního plnění těchto povinností.
K bodu 3
Legislativně-technická úprava související se zavedení zvláštní úpravy pro baterie a
akumulátory.
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K bodu 4
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o
přepravě odpadů stanoví povinnost zajištění finanční záruky (dále jen „nařízení 1013/2006“)
v čl. 6. Toto ustanovení upravuje základní zásady pro výpočet finanční záruky a v čl. 6 odst. 9
je stanoveno, že členské státy uvědomí Komisi o vnitrostátních právních předpisech přijatých
podle tohoto článku. Z toho lze vyvodit, že členské státy mají právo stanovit podle čl. 6
nařízení vlastní podrobnější pravidla, která vycházejí z místních specifických podmínek
v členských státech.
Smyslem finanční záruky je zajistit, aby příslušný orgán v zemi vývozu (přesněji „příslušný
orgán místa odeslání“) měl zajištěnou přiměřenou finanční částku pro případ, že bude mít
povinnost převzetí odpadu zpět ze země určení (viz např. čl. 22 odst. 2, čl. 23 odst. 1 písm. c),
čl. 23 odst. 2 písm. c), čl. 25 odst. 2 písm. c) nařízení 1013/2006).
Pro českou národní úpravu se navrhují dvě varianty výpočtu výše finanční záruky – kalkulace
prováděná oznamovatelem a kalkulace prováděná MŽP. Kalkulace prováděná MŽP
představuje nižší administrativní zátěž pro oznamovatele, protože se při ní nepožadují
dodatečné doklady, vyjma případného údaje o „živé zásilce“. Oznamovatelé zvolí tuto
variantu většinou u nižších hodnot finančních záruk, případně tehdy, když dají přednost
rychlosti před potenciální úsporou finančních prostředků vzhledem k záruce.
Ke kalkulaci prováděné oznamovatelem je nutno doložit poměrně rozsáhlý soubor dokumentů
(odst. 3.1 až 3.5), který ve svém souhrnu v podstatě konkrétně definuje způsob, jakým by
MŽP zajišťovalo alternativní naložení s odpadem při jeho vrácení do České republiky.
Náklady se zajišťováním potřebného souboru dokladů by většinou měly být kompenzovány
nižší hodnotou záruky, než jaká by vycházela u kalkulace prováděné MŽP.
Část rozšiřující § 57 odst. 2 má působit jako určitý druh postihu pro případ, že oznamovatel a
příjemce nedodržovali u přepravy uskutečňované na základě minulého rozhodnutí MŽP o
souhlasu s přepravou limit tzv. „živé zásilky“. Většina oznámení jsou totiž obecná oznámení
(čl. 13 nařízení 1013/2006), která se vztahují k více zásilkám odpadů v průběhu (maximálně)
jednoho roku. Odst. 7 přílohy č. 11 umožňuje v souladu s čl. 6 odst. 8 nařízení 1013/2006,
aby záruka nebyla kalkulována na celkové množství odpadu, ke kterému se vztahuje obecné
oznámení, ale pouze na jeho část. Tato část je definována jako součet hmotností tzv. „živých
zásilek“, tj. zásilek, ke kterým zahraniční příjemce dosud neodeslal potvrzení o zpracování
zásilky. Tento způsob kalkulace podstatným způsobem snižuje potřebnou finanční záruku,
klade však vyšší nároky na MŽP při kontrole evidence zásilek podle čl. 16 nařízení 1013/2006
a vyžaduje značnou disciplinovanost od českého oznamovatele i zahraničního příjemce.
V případě, že oznamovatel nedodrží příslušnou k tomu vztaženou podmínku rozhodnutí MŽP
o souhlasu s přepravou a MŽP včas nezaregistruje porušení této podmínky, hrozí, že by
prostředky finanční záruky nemusely postačovat pro zajištění nákladů na případné zpětné
převzetí a alternativní naložení s odpadem. Vzniklé náklady, které pocházejí z případného
plnění povinností MŽP, vyplývajících z článků 22 až 25 nařízení 1013/2006, by se pak
musely hradit z veřejných prostředků. Tato úprava má tedy hlavně zabránit zbytečným
výdajům ze státního rozpočtu.
K bodu 5
Legislativně-technická úprava související s doplněním skutkových podstat správních deliktů.
K bodu 6
Zakotvují se nové skutkové podstaty správních deliktů, které odpovídají novým povinnostem
stanoveným novelou zákona.
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K bodu 7
Mezi orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství se zařazuje i Česká obchodní
inspekce a to za účelem kontroly plnění povinností souvisejících s uváděním baterií a
akumulátorů na trh nebo do oběhu.
K bodu 8
V návaznosti na předchozí text novely se upravuje a rozšiřuje pravomoc Ministerstva
životního prostředí při výkonu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.
K bodu 9
V novém písm. h) § 76 se v souladu s článkem 6 směrnice rozšiřuje pravomoc České inspekce
životního prostředí o možnost zakázání a stažení baterií a akumulátorů nesplňujících
podmínky pro uvedení na trh a do oběhu z trhu.
K bodu 10
V souladu s § 2 zákona č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci, se České obchodní
inspekci výslovně stanoví pravomoc kontrolovat plnění povinností souvisejících s uváděním
některých výrobků na trh nebo do oběhu. Ustanovení je v souladu s článkem 6 směrnice.
K bodu 11
Legislativně-technická úprava související s předchozími body novely.
K bodu 12
Vkládá se nová příloha č. 10. Ta omezuje prostřednictvím klasifikace odvětvových činností
CZ – NACE množství posledních prodejců baterií a akumulátorů, kteří jsou povinni zpětně
odebírat přenosné baterie a akumulátory. Děje se tak v souladu s požadavkem bodu 17
preambule směrnice na optimalizaci systémů sběru baterií a akumulátorů. Mělo by tak dojít
k vyloučení míst posledního prodeje, kde není účelné, efektivní a environmentálně příznivé,
místo zpětného odběru vytvářet (např. stánkové prodeje, restaurace, hotely apod.).
Vkládá se nová příloha č. 11. Nařízení č. 1013/2006 zakotvuje v článku 6 obecná základní
pravidla pro finanční záruku. Každá přeprava odpadu, která podléhá povinnosti oznámení a
předchozího souhlasu (vyjma pohybů podle článku 63 nařízení), musí být kryta finanční
zárukou. V článku 6 odst. 9 téhož nařízení se uvádí, že členské státy uvědomí Komisi o
vnitrostátních předpisech přijatých podle článku 6. Z toho vyplývá, že nařízení předpokládá,
že jednotlivé členské státy provedou v národních předpisech přesnější specifikaci pravidel pro
finanční záruky.
Navrhovaná příloha zákona stanoví zejména dostatečně konkrétní pravidla pro určení výše
finanční záruky.
K čl. II
Článek II upravuje nezbytná přechodná ustanovení v souvislosti s navrhovanou právní
úpravou.
K čl. III
Účinnost zákona se stanovuje patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
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V Praze dne 16. prosince 2008
předseda vlády
místopředseda vlády a ministr životního prostředí

