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Vyhodnocení ročních zpráv za rok 2012 

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, která byla v roce revidována 
ve vztahu k zákazům uvádění některých baterií a akumulátorů na trh (směrnice 2013/56/EU). 
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 2012 je již třetím 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 2012. 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 jejich malé rozměry a výkupní cenu odloženy jako součást směsného komunálního odpadu. 
Na přenosné baterie a akumulátory klade nejvíce požadavků i směrnice 2006/66/ES o bateriích 
a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. 
 
V průběhu let se zvyšuje povědomí o povinnostech zpětného odběru a stoupají počty výrobců, které 
si plní své povinnosti jak prostřednictvím kolektivních systémů, tak individuálně. Oproti roku 2011, 
se zvedlo množství vykazovaných všech skupin baterií a akumulátorů, které byly nově uvedeny na trh 
v ČR. Oblast sběru u přenosných baterií a akumulátorů opět zaznamenala nárůst a to jak absolutní 
(hmotnostní) tak procentuelní. V případě automobilových baterií a akumulátorů a průmyslových 
baterií a akumulátorů došlo oproti roku 2011 k mírnému poklesu. 
 
Tabulka č. 1: Vyhodnocení zpětného odběru baterií a akumulátorů dle přílohy č. 3 k vyhlášce 
č. 170/2010 Sb. za rok 2012 

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 

3 716,39 1 010,42 2 KS + 1 IS 1 059* 

Průmyslové 
baterie a 
akumulátory 

7 694,63 4 413,36 48 + 5** 53 

Automobilové 
baterie 

20 228,78 17 479,53 73 + 19** 92 

Poznámka:     * KS Ecobat s.r.o. podal zprávu za 698 výrobců, KS REMA Battery,s.r.o. podal zprávu za 360 výrobců. 
** Ve skupině 2 podal solidární systém Green Solution, s.r.o. zprávu za 5 výrobců. 
*** Ve skupině 3 podal solidární systém Green Solution, s.r.o. zprávu za 19 výrobců. 

       Zdroj: MŽP - CENIA (roční zprávy) 



 
 
Obr. č. 1: Množství baterií a akumulátorů uvedených na trh v ČR v roce 2012 dle jednotlivých 
skupin 

 
Obr. č. 2: Množství baterií a akumulátorů zpětně odebraných v ČR v roce 2012 dle jednotlivých 
skupin 

 
Obr. č. 3: Podíl olověných a ostatních baterií a akumulátorů uvedených na trh v ČR v roce 2012 
(množství dle elektrochemického typu) 
 

 
 Zdroj: MŽP - CENIA (roční zprávy) 

 
 



 
 
Přehled jednotlivých elektrochemických typů ve skupině přenosných baterií a akumulátorů 
uváděných na trh v ČR je uveden na obrázku č. 4, 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 a knoflíkové články s obsahem rtuti, 
jejich další užívání je zásadně omezeno směrnicí 2013/56/EU, která reviduje směrnici 2006/66/ES. 
Tento předpis ruší výjimky použití kadmia pro přenosné baterie a akumulátory používané 
pro bezšňůrové elektrické nástroje (výjimka je účinná do 31. prosince 2016 s tím, že je možné 
doprodat stávající zásoby) a pro knoflíkové články s obsahem rtuti do 2 % (výjimka je účinná 
do 1. října 2015 s tím, že je možné doprodat stávající zásoby). 
 
Obr. č. 4: Zastoupení jednotlivých elektrochemických typů přenosných baterií a akumulátorů 
uvedených na trh v ČR v tunách, v roce 2012 

 
Zdroj: MŽP - CENIA (roční zprávy) 

 
Zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů byl v roce 2012 zajišťován dvěma kolektivními 
systémy a jedním individuálně plnícím výrobcem, dle uvedené statistiky jasně dominuje na vstupech 
i výstupech provozovatel kolektivního systému ECOBAT s.r.o.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Obr. č. 5: Podíl systémů na množství přenosných    Obr. č. 6: Podíl systémů na množství přenosných 
baterií  a  akumulátorů,  které  byly  v roce 2012    baterií a akumulátorů, které byly zpětně 
uvedeny na trh           odebrány roce 2012 
            

  
Zdroj: MŽP - CENIA (roční zprávy) 

 
První cíle pro zpětný odběr baterií a akumulátorů byly stanoveny směrnicí 2006/66/ES 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, pokud výrobce uváděl výrobky v těchto letech na trh. 
 
Obr. č. 7: Vývoj úrovně zpětného odběru v letech 2007 až 2012 
 

 
Zdroj: MŽP - CENIA (roční zprávy) 

 
 
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 současné době z ročních zpráv vyplývá, že účinnost materiálového využití 
u olověných baterií a akumulátorů je 66,5 %, NiCd 79,1 – 81,1 % a ostatních baterií a akumulátorů 
56,61 % čímž jsou splněny požadavky směrnice. V současnosti vykazované hodnoty způsobů využití 
jsou uvedeny v tabulce č. 4.  
 
Tabulka č. 3: Množství baterií a akumulátorů, se kterými bylo v rámci systému zpětného odběru 
nakládáno v ČR v roce 2012 

Skupina 

Množství baterií a 
akumulátorů, se 

kterými bylo nakládáno 
v ČR v roce 2012 [t] 

Přenosné baterie a akumulátory 1 106,27 

Průmyslové baterie a akumulátory 4 414,20 

Automobilové baterie 17 479,62 

Zdroj: MŽP - CENIA (roční zprávy) 
 
Tabulka č. 4: Způsob nakládání se zpětně odebranými bateriemi nebo akumulátory v roce 2012 

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 

51,80 0,00 0,00 1,62 13,73 29,41 3,44 

Průmyslové 
baterie a 
akumulátory 

93,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 4,68 

Automobilové 
baterie 

99,32 0,00 0,00 0,00 0,01 0,67 0,00 

Zdroj: MŽP - CENIA (roční zprávy) 
 

Místa zpětného odběru 

V České republice je přibližně 15 000 sběrných míst přenosných baterií a akumulátorů a několik 
stovek sběrných míst pro zpětný odběr automobilových baterií a akumulátorů. 

Místa zpětného odběru je možné naleznout na webových stránkách Ministerstva životního prostředí. 
http://www.mzp.cz/cz/baterie_akumulatory 

 
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 říjnu 2013. V činnosti obou kolektivních 
systémů nebyly shledány nedostatky. 
 
Ze strany České inspekce životního prostředí (dále jen“ČIŽP“) byly provedeny kontroly povinností 
výrobců přenosných baterií a akumulátorů a kontroly posledních prodejců baterií a akumulátorů. 
 
 

http://www.mzp.cz/cz/baterie_akumulatory


 
 
 
Výrobci baterií a akumulátorů 
 
U výrobců přenosných baterií a akumulátorů se ČIŽP zaměřovala zejména na kontroly tzv. „free 
riders“ (osob, jež se nepodílí spolu s ostatními výrobci na vytvoření systému sběru a zpracování) 
a na výrobce nezapojené v kolektivních systémech. V minulém roce bylo zkontrolováno 15 výrobců 
baterií a akumulátorů. Zjištěné nedostatky spočívaly zejména v tom, že do okamžiku kontroly ČIŽP 
kontrolované osoby vůbec neplnily své povinnosti ve vztahu k zpětnému odběru (free riders).  
 
Kontroly posledních prodejců baterií a akumulátorů 
 
Kontroly byly zaměřeny na kontrolu zpětného odběru a následného nakládání zejména s přenosnými 
knoflíkovými bateriemi, které jsou, podobně jako olověné akumulátory, ekonomicky zajímavou 
komoditou (obsahují stříbro). U těchto zpětně odebraných baterií a akumulátorů tak rovněž 
potenciálně hrozí jejich únik mimo stanovený systém zpětného odběru a odpovídající konečné 
zpracování. V rámci kontrol posledních prodejců až na výjimky nebyly zjištěny závažnější nedostatky – 
byly např. vytipováni někteří “free riders“ a dále bylo zjištěno nedostatečné informování spotřebitelů 
o možnosti odevzdání použitých baterií a akumulátorů. Celkem bylo provedeno 65 kontrol prodejců 
výrobků podléhající zpětnému odběru, přičemž uloženo bylo 6 pravomocných pokut za porušení 
povinností posledních prodejců, což mj. také ukazuje, že systém zpětného odběru zajišťovaný zejm. 
kolektivními systémy je pro konečné uživatele výrobků velmi dobře fungující službou. 
 


