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Vyhodnocení ročních zpráv za rok 2014 

Problematika zpětného odběru baterií a akumulátorů je řešena v části čtvrté, dílu 3 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Novelou č. 297/2009 Sb. a č. 154/2010 Sb. byla do uvedeného zákona implementována směrnice 
2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, která byla následně 
v roce 2013 revidována ve vztahu k zákazům uvádění některých baterií a akumulátorů na trh 
(směrnice 2013/56/EU). Zákazy uvádění některých baterií a akumulátorů na trh byly do zákona 
o odpadech implementovány zákonem č. 223/2015 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. října 2015. 
Prováděcím předpisem k této části zákona je vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech, 
v platném znění. 

Hlavním zdrojem dat pro vyhodnocování oblasti nakládání s bateriemi a akumulátory jsou roční 
zprávy výrobců, které zasílají jednotliví výrobci nebo kolektivní systémy Ministerstvu životního 
prostředí (MŽP) vždy do 31. března následujícího kalendářního roku v souladu s § 31f zákona 
o odpadech. Rok 2015 je již šestým rokem, kdy byl aplikován nový formát hlášení včetně nového 
rozlišení baterií a akumulátorů dle příslušných skupin a elektrochemických typů. Prováděcí právní 
předpis byl v roce 2015 novelizován vyhláškou č. 212/2015 Sb. Změna se dotkla přílohy č. 3, této 
vyhlášky, resp. Roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií 
a akumulátorů. Hlavním důvodem ke změně je skutečnost, že MŽP potřebuje získat informace 
potřebné pro plnění reportingových povinností vůči Evropské komisi. Dále získá detailnější přehled 
o ekonomických výsledcích provozovatelů kolektivních systémů v oblasti přenosných baterií 
a akumulátorů. Výše uvedená novela vyhlášky je účinná od 1. ledna 2016 a výrobci mají povinnost 
zaslat roční zprávy ve formátu stanoveném touto vyhláškou prvně za rok 2016 do 31. března roku 
2017. 
 
Tabulka č. 1 obsahuje základní ukazatele týkající se zpětného odběru jednotlivých skupin baterií 
a akumulátorů v roce 2015. 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, největší podíl tvoří olověné 
baterie a akumulátory (viz obr. č. 2). Téměř všechny olověné baterie a akumulátory končí 
u majoritního zpracovatele v ČR, kterým je společnost 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. Například jeden ze základních 
požadavků pro přenosné baterie a akumulátory je dosažení minimální úrovně zpětného odběru. 
 
V průběhu let se zvyšuje povědomí o povinnostech zpětného odběru přenosných baterií 
a akumulátorů, dochází k rozšiřování sběrné sítě pro jejich samostatný sběr, čímž dochází 
i ke zvyšování úrovně zpětného odběru.  Zároveň stoupají počty výrobců, kteří řádně plní zákonné 
povinnosti, a to především prostřednictvím kolektivních systémů. V roce 2015, došlo oproti 
předchozímu roku k poměrně významnému nárůstu množství automobilových baterií, které byly nově 
uvedeny na trh v ČR. U přenosných baterií a akumulátorů došlo k mírnému poklesu vykazovaného 
množství, což může být způsobeno větším počtem sekundárních článků. Oblast sběru přenosných 
baterií a akumulátorů opět zaznamenala v roce 2015 výrazný nárůst, a to jak absolutní (hmotnostní), 
tak procentuální cca o 15 %. Ani tento nárůst sběru však není tak významný, jak by bylo potřeba 
s ohledem na nutnost dosažení 45 % míry sběru přenosných baterií a akumulátorů v roce 2016. 



 
 
V případě průmyslových baterií a akumulátorů došlo v roce 2015 oproti roku 2014 k nárůstu sběru 
více jak o 150 %, k mírnému nárůstu došlo i u sběru automobilových baterií. 
 
Tabulka č. 1: Vyhodnocení zpětného odběru baterií a akumulátorů dle přílohy č. 3 k vyhlášce 
č. 170/2010 Sb. za rok 2015 

Skupina 
Množství výrobků, 

uvedených na trh [t] 

Množství zpětně 
odebraných 
výrobků [t] 

Počet zpráv 
[ks] 

Počet výrobců 
[ks] 

Přenosné 
baterie a 
akumulátory 

3 964,9 1 408,4 2 KS + 2 IS 1 285* 

Průmyslové 
baterie a 
akumulátory 

8 915,3 4 364,9 54 IS + 1** 60 

Automobilové 
baterie 

22 667,8 17 078,3 77 IS + 18 + 5*** 100 

Poznámka:     KS – kolektivní systém, IS – výrobce, který plní své povinnosti individuálně 
* KS ECOBAT s.r.o. podal zprávu za 813 výrobců, KS REMA Battery, s.r.o. podal zprávu za 470 výrobců. 
** Ve skupině 2 (průmyslové bat. a aku.) podal solidární systém výrobců vozidel zprávu za 6 výrobců. 
*** Ve skupině 3 (automobilové bat.) podal solidární systém výrobců vozidel zprávu za 18 výrobců 
a dalších pět výrobců se sdružili ve dvou systémech za účelem plnění svých zákonných povinností. 

        

Zdroj: MŽP - CENIA (ISPOP, roční zprávy) 

 
Obr. č. 1: Množství baterií a akumulátorů uvedených na trh v ČR v roce 2015 dle jednotlivých 
skupin 

 
Zdroj: MŽP - CENIA (roční zprávy) 

 
Obr. č. 2: Množství baterií a akumulátorů zpětně odebraných v ČR v roce 2015 dle jednotlivých 
skupin 

 
Zdroj: MŽP - CENIA (roční zprávy) 



 
 
Obr. č. 3: Podíl olověných, nikl-kadmiových a ostatních baterií a akumulátorů uvedených na trh bez 
rozdělení na skupiny v ČR v roce 2015 (množství dle elektrochemického typu) 
 

 
 Zdroj: MŽP - CENIA (roční zprávy) 

 

Obr. č. 4: Zastoupení jednotlivých elektrochemických typů průmyslových baterií a akumulátorů 
uvedených na trh v ČR v tunách, v roce 2015 

 
Zdroj: MŽP - CENIA (roční zprávy) 

 
U automobilových baterií a akumulátorů bylo z celkového množství uvedeného na trh zaevidováno 
pouze 10,7 t jiných než olověných baterií a akumulátorů. 
 
Přehled jednotlivých elektrochemických typů ve skupině přenosných baterií a akumulátorů 
uváděných na trh v ČR je uveden na obrázku č. 5, který nadále ukazuje dominanci primárních 
alkalických a zinko-chloridových a zinko-uhlíkových článků, tj. komodit s nejrychlejší obrátkovostí. 
Zásadní vliv na plnění cílů sběru stanovených pro přenosné baterie a akumulátory v dalších letech 
může mít předpokládaný budoucí trend substituce primárních článků články sekundárními 
(schopnými opětovného nabití, a tedy s větší dobou retence u konečných uživatelů). Dle aktuálních 
informací výrobců však v současné době ze strany spotřebitelů k významné preferenci sekundárních 
článků nedochází (meziročně se jedná přibližně o 3% nárůst množství sekundárních článků, viz tabulky 
č. 2 a č. 3). Pokud jde o přenosné nikl-kadmiové akumulátory a knoflíkové články s obsahem rtuti, 
jejich další užívání je zásadně omezeno směrnicí 2013/56/EU, která mění směrnici 2006/66/ES. Tento 
předpis ruší výjimky použití kadmia pro přenosné baterie a akumulátory používané pro bezšňůrové 
elektrické nástroje (výjimka je platná do 31. prosince 2016 s tím, že je možné doprodat stávající 
zásoby) a pro knoflíkové články s obsahem rtuti do 2 % (výjimka je platná do 1. října 2015 s tím, že je 
možné doprodat stávající zásoby). 
 



 
 
Obr. č. 5: Zastoupení jednotlivých elektrochemických typů přenosných baterií a akumulátorů 
uvedených na trh v ČR v tunách, v roce 2015 

 
Zdroj: MŽP - CENIA (roční zprávy) 

 
Tabulka č. 2: Podíl primárních článků na celkovém množství přenosných baterií a akumulátorů 
uvedených na trh v letech 2010 až 2015 a jejich rozdělení podle elektrochemického typu 

Rok 

Podíl primárních článků 
na celkovém množství 

přenosných baterií 
uvedených na trh [%] 

Primární články dle elektrochemických typů 

Alkalické [%] Zinkové [%] Lithiové [%] Knoflíkové [%] Jiné [%] 

2010 65,1 47,5 50,4 1,0 1,0 0,1 

2011 61,9 52,8 44,8 1,3 1,1 0,0 

2012 63,8 56,7 41,1 1,1 1,1 0,0 

2013 64,5 59,7 38,2 0,9 1,2 0,0 

2014 61,3 64,7 33,1 1,1 1,1 0,0 

2015 58,1 67,4 30,1 1,0 1,4 0,0 

Zdroj: MŽP - CENIA (roční zprávy) 

 
Tabulka č. 3: Podíl sekundárních článků na celkovém množství přenosných baterií a akumulátorů 
uvedených na trh v letech 2010 až 2015 a jejich rozdělení podle elektrochemického typu 

Rok 

Podíl sekundárních 
článků na celkovém 

množství přenosných 
baterií uvedených na trh 

[%] 

Sekundárních články dle elektrochemických typů 

Ni-Cd [%] NiMH [%] 
Li-Ion / Li-Pol 

[%] 
Pb [%] Jiné [%] 

2010 34,9 16,9 20,5 32,5 29,5 0,6 

2011 38,1 12,4 16,2 34,6 36,3 0,6 

2012 36,2 12,6 14,1 32,2 40,7 0,4 

2013 35,6 10,1 14,1 34,8 36,7 4,3 

2014 38,7 8,5 17,9 34,4 39,0 0,3 

2015 41,9 7,8 16,2 37,8 37,6 0,6 

Zdroj: MŽP - CENIA (roční zprávy) 

 



 
 
Zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů byl v roce 2015 zajišťován dvěma kolektivními 
systémy a dvěma individuálně plnícími výrobci. Dle uvedené statistiky jasně dominuje na vstupech 
i výstupech provozovatel kolektivního systému ECOBAT s.r.o.  
 
Obr. č. 6: Podíl systémů na množství přenosných    Obr. č. 7: Podíl systémů na množství přenosných 
baterií  a  akumulátorů,  které byly  v  roce  2015   baterií a akumulátorů, které byly zpětně 
uvedeny na trh          odebrány roce 2015 
        

         
Zdroj: MŽP - CENIA (roční zprávy) 

 
První cíl pro zpětný odběr baterií a akumulátorů byl stanoven směrnicí 2006/66/ES pro rok 2012, a to 
ve výši 25 %. Druhý cíl je stanoven na 45 %, a to pro rok 2016 a roky následující. Dané hodnoty se 
počítají z průměrného množství uvedného na trh v předchozích třech kalendářních letech, pokud 
výrobce uváděl výrobky v těchto letech na trh. Zpětný odběr baterií a akumulátorů je v ČR zaveden od 
roku 2002, kdy se výrobci sdružili do dobrovolného svazku pod záštitou MŽP. Od roku 2010 funguje 
zpětný odběr baterií a akumulátorů v souladu s povinnostmi stanovenými zákonem o odpadech. 
Úroveň zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů je počítána od roku 2002, přičemž 
od roku 2010 je  stanovována na základě výše uvedené neměnné metodiky.  
 
Obr. č. 8: Vývoj úrovně zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů v letech 2002 až 2015 - 
souhrnná data za celou Českou republiku 

 
Zdroj: MŽP 

 

cíl pro rok 2012 

cíl pro rok 2016 



 
 
V případě kolektivního systému ECOBAT, s.r.o. je zjevné postupné zvyšování množství zpětně 
odebraných baterií a akumulátorů směrem k cílům sběru stanoveným pro rok 2016, a to v relativně 
velkých hmotnostních objemech. Kolektivnímu systému REMA Battery, s.r.o. se v minulosti při 
výrazně menších hmotnostních objemech míru zpětně odebraných baterií a akumulátorů nedařilo 
trvale udržet. V posledním roce však vykazovaná míra zpětného odběru výrazně vzrostla, takový 
výsledek je dosažen především sběrem olověných baterií a akumulátroů v rámci sítě sběren. Výsledky 
obou kolektvních systémů nevykazují takové trendy, z nichž by šlo jednoznačně předvídat splnění 
stanovených cílů pro rok 2016. Z dohledů nad činností kolektivních systému provedených v roce 2016 
však vyplynulo, že ČR tento velmi ambiciózní cíl pravděpodobně splní. 
 
Obr. č. 9: Vývoj úrovně zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů v letech 2010 až 2015 - 
samostatná data jednotlivých kolektivních systémů  

 
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)  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. 
Zpracovatelé zasílali roční hlášení prvně v roce 2015, přičemž nejzazší termín pro zaslání je 30. dubna. 
Z hlášení vyplývá, že v roce 2015 byla účinnost materiálového využití u olověných baterií 
a akumulátorů 73,5 %, NiCd 94,6 % a průměrná hodnota u ostatních baterií a akumulátorů 69,9 %. 
Požadavky směrnice jsou tedy plněny. Zpracování baterií a akumulátorů v 2015 zajišťovaly v ČR 
společnosti Kovohutě Příbram, nástupnická a.s., NIMETAL, spol. s r.o. a SAFINA, a.s. Více informací o 
dané problematice je dostupných na webových stránkách MŽP 
(http://mzp.cz/cz/recyklacni_ucinnost_zpracovatelu_odpadnich_baterii_akumulatoru). 
 
V tabulkách č. 4. a 5 je pracováno s množstvím baterií a akumulátorů, se kterými bylo v roce 2015 
skutečně nakládáno. Skutečnost, že uvedené hodnoty přesahují množství zpětně odebraných baterií 
a akumulátorů v roce 2015,  je způsobena převedením skladových zásob z předchozího roku, roku 
2014.  Vykazované hodnoty způsobů využití za rok 2015 jsou uvedeny v tabulce č. 5. 
 
 

http://mzp.cz/cz/recyklacni_ucinnost_zpracovatelu_odpadnich_baterii_akumulatoru


 
 
Tabulka č. 4: Množství baterií a akumulátorů, se kterými bylo v rámci systému zpětného odběru 
nakládáno v ČR v roce 2015 

Skupina 

Množství baterií  
a akumulátorů, se 

kterými bylo nakládáno 
v ČR v roce 2014 [t] 

Přenosné baterie a akumulátory 1 675,1 

Průmyslové baterie a akumulátory 4 365,7 

Automobilové baterie 17 102,9 

Zdroj: MŽP - CENIA (roční zprávy) 
 

Tabulka č. 5: Způsob nakládání se zpětně odebranými bateriemi nebo akumulátory v roce 2015 

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 

54,1 0,0 0,0 2,5 20,4 22,9 0,15 

Průmyslové 
baterie a 
akumulátory 

97,7 0,00 0,00 0,00 2,3 0,00 0,00 

Automobilové 
baterie 

99,9 0,00 0,00 0,00 0,1 0,00 0,00 

Zdroj: MŽP - CENIA (roční zprávy) 
 

Místa zpětného odběru 

V České republice je podle údajů kolektivních systémů cca 30 000 sběrných míst pro přenosné baterie 
a akumulátory a několik stovek sběrných míst pro zpětný odběr automobilových baterií 
a akumulátorů. Sběrná místa jsou vytvořena jak u posledních prodejců (prodejny potravin 
a elektrozařízení, hobby markety), ve veřejných budovách (městské a obecní úřady), školách, 
sběrných dvorech, tak i ve stacionárních pouličních „červených“ kontejnerech. 

Tabulka č. 6: Zpětný odběr baterií a akumulátorů v České republice rozdělený podle místa 
provedení zpětného odběru a odděleného sběru v roce 2015 

Skupina Obce [%] 
Poslední 
prodejci 

[%] 

Jiný 
způsob [%] 

Od 
zpracovatelů 

elektrozařízení 
[%] 

Od 
zpracovatelů 

autovraků 
[%] 

Přenosné 
baterie a 
akumulátory 

25,4 24,0 45,5 5,2 0,00 

Průmyslové 
baterie a 
akumulátory 

0,1 13,0 86,9 0,0 0,0 

Automobilové 
baterie 

0,3 9,7 89,8 0,0 0,0 

 

 

 



 
 
Místa zpětného odběru je možné naleznout na webových stránkách Ministerstva životního prostředí 
http://www.mzp.cz/cz/baterie_akumulatory, respektive na stránkách jednotlivých kolektivních 
systémů a individuálně plnících výrobců na které stránky MŽP odkazují. 

 
Kontroly a dohledová činnost 
Ze strany Ministerstva životního prostředí byl proveden dohled nad činností obou provozovatelů 
kolektivních systémů, společností ECOBAT s.r.o. a společností Rema Battery, s.r.o., a to v říjnu 
a listopadu 2016. 
 
ČIŽP provedla v roce 2016 celkem 11 kontrol výrobců baterií. Celkem bylo uloženo 5 pravomocných 
pokut v celkové výši 245 tis. Kč. Nejčastěji byly porušeny povinnosti registrace do Seznamu MŽP 
(§31e). 
 
Nejvýznamnější případ: 
V roce 2016 byla dokončena kontrola individuálně plnícího výrobce uvádějícího na trh přenosné 
baterie a akumulátory (viz tiskové sdělení ČIŽP http://www.cizp.cz/Za-nesplneni-zakonne-normy-
zpetneho-odberu-baterii-padla-pokuta-200-tisic-korun.html). Zároveň bylo v této věci zahájeno 
správní řízení a následně uložena pokuta za porušení § 31d odst. 1 písm. a); § 31f odst. 1 písm. a); 
§ 31g odst. 1 písm. b) zákona o odpadech. Sankce byla uložena ve výši 200 tis. Kč. Pokuta po odvolání 
nabyla právní moci 2. listopadu 2016. 
 
Dále ČIŽP provedla 3 kontroly posledních prodejců baterií. Nízký počet kontrol v této oblasti je 
způsobena skutečností, že v roce 2016 nebyly kontroly na poslední prodejce baterií zaměřeny, resp. 
ČIŽP se soustředila na jiné skupiny povinných osob. Kontroly plnění povinností ze strany posledních 
prodejců v oblasti baterií většinou probíhají paralelně s kontrolou povinností pro poslední prodejce 
v oblasti elektrozařízení. Je zajímavé, že na porušování povinností posledních prodejců v oblasti 
baterií upozorňuje ČIŽP a MŽP relativně málo podnětů ve srovnání s porušováním povinností 
posledních prodejců právě v oblasti elektrozařízení. 

http://www.mzp.cz/cz/baterie_akumulatory
http://www.cizp.cz/Za-nesplneni-zakonne-normy-zpetneho-odberu-baterii-padla-pokuta-200-tisic-korun.html
http://www.cizp.cz/Za-nesplneni-zakonne-normy-zpetneho-odberu-baterii-padla-pokuta-200-tisic-korun.html

