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Vyhodnocení ročních zpráv za rok 2011 
Problematika zpětného odběru baterií a akumulátorů je řešena v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Novelou č. 297/2009 Sb., 
a následně novelou č.154/2010 Sb., byla do zákona implementována nová směrnice 2006/66/ES 
o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. Prováděcím předpisem k zákonu 
je vyhláška č. 170/2010 Sb. o bateriích a akumulátorech. 
Hlavním zdrojem dat po přijetí nové právní úpravy jsou roční zprávy výrobců, které zasílají výrobci 
baterií a akumulátorů na MŽP vždy do 31. března následujícího kalendářního roku v souladu s § 31f 
zákona o odpadech. Rok 2011 je již druhým rokem, kdy byl aplikován nový formát hlášení včetně 
nového rozlišení baterií a akumulátorů dle příslušných skupin a elektrochemických typů. 
 
Tabulka č. 1 obsahuje základní ukazatele týkající se zpětného odběru jednotlivých skupin baterií 
a akumulátorů v roce 2011. Hmotnostně největší podíl baterií a akumulátorů v ČR tvoří automobilové 
baterie a akumulátory, následují průmyslové baterie a akumulátory a nejmenší podíl tvoří přenosné 
baterie a akumulátory (viz obr. č. 1). Pokud jde o elektrochemické typy, potom největší složku tvoří 
olověné baterie a akumulátory (viz obr. č. 2). Téměř všechny olověné baterie a akumulátory končí 
u majoritního zpracovatele v ČR, kterým jsou Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. Největší pozornost 
je nicméně věnována přenosným bateriím a akumulátorům, a to s ohledem na jejich celkově největší 
množství co do počtu kusů, velkou variabilitu chemismů a největší riziko, že budou s ohledem na svoji 
velikost a cenu odloženy jako součást směsného komunálního odpadu. 
 
Pokud jde o změny oproti roku 2010, v úhrnu pokleslo množství vykazovaných průmyslových a 
automobilových baterií a akumulátorů, které byly nově uvedeny na trh v ČR. Oblast sběru naopak 
zaznamenala nárůst, a to především u přenosných baterií a akumulátorů a automobilových baterií a 
akumulátorů. V případě automobilových baterií a akumulátorů v roce 2011 převýšil podle ročních 
zpráv výrobců sběr množství uvedené na trh v ČR. 
 
Tabulka č. 1: Vyhodnocení zpětného odběru baterií a akumulátorů dle přílohy č. 3 k vyhlášce 
č. 170/2010 Sb. za rok 2011 

Skupina Množství výrobků, 
na které se zpětný 
odběr vztahuje [t] 

Množství zpětně 
odebraných 
výrobků [t] 

Počet zpráv 
[ks] 

Počet výrobců 
[ks] 

Přenosné 
baterie a 
akumulátory 

3 392,87 854,96 2 KS + 1 IS 961* 

Průmyslové 
baterie a 
akumulátory 

6 448,47 5 534,89 49 49 

Automobilové 
baterie 

17 084,65 18 524,65 63 + 1** 85 

Poznámka: * KS Ecobat s.r.o. podal zprávu za 663 výrobců, KS REMA Battery,s.r.o. podal zprávu za 297 
výrobců 
** U automobilových bat. a aku. Podal solidární systém Green Solution, s.r.o. zprávu za 20 výrobců 

       Zdroj: CENIA (roční zprávy) 
 



 
 
Obr. č. 1: Množství baterií a akumulátorů uvedených na trh v ČR v roce 2011 dle jednotlivých 
skupin 

 
 
Obr. č. 2: Podíl olověných a ostatních baterií a akumulátorů uvedených na trh v ČR v roce 2011 
(množství dle elektrochemického typu) 

 
    
Přehled jednotlivých elektrochemických typů ve skupině přenosných baterií a akumulátorů 
uváděných na trh v ČR je uveden na obrázku č. 3, který nadále ukazuje dominanci primárních 
alkalických a zinko-chloridových a zinko-alkalických článků tj. komodit s nejrychlejší obrátkovostí. 
Zásadní vliv na plnění cílů stanovených pro přenosné baterie a akumulátory bude mít potenciální 
trend sledovaný v budoucích letech, který ukáže, do jaké míry jsou tyto baterie substituovány 
sekundárními články (schopnými opětovného nabití a tedy s větší dobou retence u konečných 
uživatelů). Pokud jde o přenosné nikl-kadmiové akumulátory, jejich další použití je odvislé zejména od 
projednání novely směrnice 2006/66/ES (č. návrhu COM (2012) 136 final, 2012/0066 (COD)), která 
řeší ukončení výjimky použití kadmia pro bezšňůrové elektrické nástroje (v průběhu roku 2012 nadále 
projednáváno). 
 
 



 
 
Obr. č. 3: Zastoupení jednotlivých elektrochemických typů přenosných baterií a akumulátorů 
uvedených na trh v ČR v roce 2011 

 
Zásadní pozornost, co se kvantitativních cílů týče, je věnována účinnostem recyklačních procesů. Dne 
11. června 2012 bylo vydáno Nařízení Komise (EU) č. 493/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES. Tato metodika je závazná počínaje rokem 2014 (roční 
hlášení v roce 2015). V současnosti vykazované hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 4.  
 
Tabulka č. 3: Množství baterií a akumulátorů, se kterými bylo nakládáno v ČR v roce 2011 

Skupina 

Množství baterií a 
akumulátorů, se 

kterými bylo nakládáno 
v ČR v roce 2011 [t] 

Přenosné baterie a akumulátory 1 022,61 

Průmyslové baterie a akumulátory 5 552,61 

Automobilové baterie 18 524,90 

 
Tabulka č. 4: Způsob nakládání se zpětně odebranými bateriemi nebo akumulátory v roce 2011 

Skupina Materiálové 
využití [%] 

Energetické 
využití [%] 

Odstranění 
D1,D5,D12 

[%] 

Odstranění 
spalováním 

D10 [%] 

Zůstalo 
skladem    

[%] 

Vývoz 
do EU 
- kód 
N7  
[%] 

Vývoz 
mimo 

EU - kód 
N17 [%] 

Přenosné 
baterie a 
akumulátory 

53,96 0,00 0,00 1,49 10,94 33,62 0,00 

Průmyslové 
baterie a 
akumulátory 

95,71 0,00 0,00 0,00 0,27 0,37 3,65 

Automobilové 
baterie 

99,61 0,00 0,00 0,00 0,15 0,24 0,00 



 
 
Zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů byl zajišťován dvěma kolektivními systémy (v části 
roku 2011 i jedním individuálně plnícím výrobcem), dle uvedené statistiky jasně dominuje na 
vstupech i výstupech provozovatel kolektivního systému ECOBAT s.r.o.  
  
Obr. č. 4: Podíl systémů na přenosných baterií      Obr. č. 5: Podíl systémů na přenosných baterií a  
a akumulátorů, které byli v roce 2011 uvedeny     akumulátorů, které byli zpětně odebrany v roce 
na trh            2011 

  
 
Cíle pro zpětný odběr baterií a akumulátorů jsou stanoveny pro rok 2012, a to ve výši 25% (pro rok 
2016 to bude 45 %) z průměrného množství uvedného na trh v předchozích třech kalendářních 
letech. V roce 2011 se podařilo zajistit celkem 25,6 % úroveň zpětného odběru. Tímto ČR dokázala 
dosáhnout stanovené úrovně zpětného odběru již o rok dříve. 

Kontroly a dohledová činnost 
Ze strany Ministerstva životního prostředí byl proveden dohled nad činností obou provozovatelů 
kolektivních systémů, ECOBAT s.r.o. a Rema Battery, s.r.o. v srpnu a září 2011. 
 
Ze strany České inspekce životního prostředí byly provedeny kontroly povinností výrobců přenosných 
baterií a akumulátorů zapojených do kolektivních systémů (kontroly povinností, které nelze přenést 
na kolektivní systém), prověření zákazu uvádění přenosných baterií na trh s obsahem Cd a Hg (odběr 
vzorků a analýzy) a na povinné značení (mimo kapacity) a kontroly u posledních prodejců zaměření 
zejména na provádění zpětného odběru u prodejců podle přílohy č. 10 zákona o odpadech zejména 
ve spojení s kontrolou posledních prodejců elektrozařízení. 

V roce 2011 byly kontroly zaměřeny zejména na nové povinnosti, které přinesla změna zákona 
v souvislosti s transpozicí evropské legislativy. Celkem bylo provedeno 65 kontrol u subjektů (o 13 
více než vloni), jež mají povinnost zajišťovat systém zpětného odběru baterií. Bylo provedeno 13 
kontrol výrobců baterií a 49 kontrol posledních prodejců. Dále bylo provedeno 17 odběrů vzorků 
baterií a akumulátorů za účelem zjištění, zda na trh uváděné baterie jsou vyhovující požadavkům na 
obsah Cd a Hg podle § 31a zákona o odpadech. 



 
 
Tabulka č. 5: Počet kontrol ze strany ČIŽP dle jednotlivých OI v roce 2011 

Oblastní 
inspektorát 

Počet kontrol 
celkem 

Počet kontrol 
výrobců 

Počet kontrol 
povinností 
posledních 
prodejců 

Brno 6 1 5 

České 
Budějovice 

3 0 3 

Havlíčkův Brod 7 0 7 

Hradec 
Králové 

9 4 5 

Liberec 4 0 4 

Olomouc 3 1 2 

Ostrava 7 3 4 

Plzeň 5 1 4 

Praha 10 2 8 

Ústí nad 
Labem 

11 1 10 

Celkem 65 13 52 

     Zdroj: ČIŽP 
 

V případě přenosných baterií bylo zjištěno porušení zákona o odpadech zejm. v případech posledních 

prodejců – nejčastěji porušení informačních povinností popř. neodebírání baterií v prodejním místě 

stanoveném podle přílohy č. 10 k zákonu. Kontroly zaměřené na obsah těžkých kovů v bateriích 

(kontrolovány přenosné baterie) – byl proveden odběr 17 vzorků baterií, analýzy byly provedeny 

výlučně v SZÚ Liberec, v jednom případě proběhla opakovaná analýza v SZÚ Ostrava. V 4 případech 

bylo identifikováno zvýšené množství Cd těsně nad limitní hodnotou, ve dvou případech zvýšené 

množství Hg těsně nad limitní hodnotou. 

 


