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185/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Díl 3
Baterie a akumulátory
§ 30
(1) Ustanovení tohoto dílu zákona v souladu s právem Evropských společenství 30b) stanoví
povinnosti výrobcům, distributorům, posledním prodejcům a provozovatelům systémů baterií nebo
akumulátorů a zpracovatelům baterií nebo akumulátorů, které se staly odpadem, a stanoví požadavky
pro uvádění baterií a akumulátorů na trh a požadavky pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování,
využití a odstraňování odpadních baterií a akumulátorů.
(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.
§ 31
nadpis vypuštěn
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 opětovného nabití
nebo z jednoho nebo více sekundárních článků schopných opětovného 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,
l) zpětným odběrem - odebírání použitých přenosných baterií nebo akumulátorů nebo automobilových
baterií nebo akumulátorů od konečných uživatelů bez nároku na úplatu na místě k tomu výrobcem
určeném,
m) místo zpětného odběru - místo určené
automobilových baterií nebo akumulátorů,
automobilové baterie nebo akumulátory,

výrobcem přenosných baterií nebo akumulátorů
ve kterém jsou odebírány použité přenosné

nebo
nebo

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.
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
akumulátory určené pro použití v

1

písm.

b)

se

nevztahuje

na

přenosné

baterie

nebo

a) nouzových nebo poplašných systémech, včetně nouzového osvětlení,
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.
§ 31b
(1) Výrobce je povinen na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci
prokazující, že byly dodrženy podmínky stanovené v § 31a odst. 1.

(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.
(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.
§ 31c
Označování baterií nebo akumulátorů
(1) Výrobce je povinen zajistit, aby
a) baterie, akumulátory a napájecí sady byly označeny grafickým symbolem pro účely odděleného
sběru a zpětného odběru,
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.
(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti označování baterií a akumulátorů.
§ 31d
Informační povinnosti o zpětném odběru a odděleném sběru
(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.
§ 31e
Seznam výrobců baterií a akumulátorů
(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 předpisu 30c).

(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.
(6) Výrobce, který je povinen podat návrh na zápis do Seznamu výrobců, je povinen 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), 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), 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.
§ 31f

Roční zpráva
(1) Výrobce je povinen
a) zpracovat roční
zpráva o bateriích
právním předpisem
elektronické podobě

zprávu o způsobu plnění povinností podle tohoto dílu zákona (dále jen „roční
a akumulátorech“) za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném prováděcím
a tuto zprávu do 31. března zaslat ministerstvu v listinné podobě a
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.
§ 31g
Požadavky na zpětný odběr použitých přenosných baterií nebo akumulátorů
(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,
b) minimální úroveň zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů,
c) před uvedením přenosných baterií nebo akumulátorů na trh poskytnutí záruky prokazující, že
nakládání s odpadními přenosnými bateriemi nebo akumulátory bude finančně zajištěno. Tato záruka
musí být dostatečná k pokrytí financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění
přenosných baterií nebo akumulátorů, které byly odevzdány v rámci systému zpětného odběru
vytvořeného a provozovaného podle § 31k. Výrobce poskytne záruku formou účelově vázaného
bankovního účtu nebo pojištění za podmínek stanovených vyhláškou. Údaje o stavu a čerpání z
účelově vázaného účtu nebo o výši pojistného plnění za uplynulý rok uvádí výrobce v roční zprávě.
Prostředky uložené na účelově vázaném bankovním účtu mohou být použity pouze se souhlasem
ministerstva a k zajištění financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění
přenosných baterií nebo akumulátorů. Tyto prostředky nemohou být předmětem nařízení a provedení
výkonu rozhodnutí ani zahrnuty do majetkové podstaty výrobce. Výrobce, který zajišťuje plnění
povinností podle § 31k odst. 1 písm. c), tuto záruku neposkytuje.
(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
d) 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,
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
odebírání přenosných baterií nebo akumulátorů podle odstavce
prodejce podle odstavce 3 písm. a) do doby než u něj bude
poslední prodejce podle odstavce 3 písm. b) a c) jsou povinni
nebo akumulátory pouze na místo zpětného odběru.

zpětného odběru, platí podmínky
3 věty první obdobně. Poslední
zřízeno místo zpětného odběru a
předat odebrané přenosné baterie

(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.
(7) Přenosná baterie nebo akumulátor se stávají odpadem jejich předáním osobě oprávněné ke
zpracování nebo k materiálovému využití odpadních baterií nebo akumulátorů.
§ 31h
Požadavky na zpětný odběr použitých automobilových baterií nebo akumulátorů
(1) Výrobce automobilových baterií nebo akumulátorů je povinen zajistit na vlastní 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.
(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
předáním osobě oprávněné ke zpracování
akumulátorů.

baterie nebo akumulátor se stávají odpadem jejich
nebo materiálovému využití odpadních baterií nebo
§ 31i

Požadavky na oddělený sběr odpadních průmyslových baterií nebo akumulátorů
(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.
(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.

§ 31j
Zpracování a materiálové využití odpadních baterií nebo akumulátorů
(1) Výrobce je povinen na vlastní náklady zajistit zpracování a materiálové využití
odpadních baterií nebo akumulátorů za použití nejlepších dostupných technik 31s) 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
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 předpisu 30d) 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 společenství 39) 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.
(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou pravidla pro výpočet účinnosti procesů materiálového
využití.
§ 31k
Způsoby plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů
(1) Výrobce může plnit své povinnosti stanovené pro zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování a materiálové využití odpadních baterií nebo akumulátorů, informování a zpracování
roční zprávy o bateriích a akumulátorech
a) v individuálním systému, a to samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady,
b) v solidárním systému, a to 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 společně a nerozdílně, nebo
c) v kolektivním systému, a to uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru
přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných
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, jehož součástí jsou zabudované nebo přiložené baterie nebo
akumulátory, a pro něhož zajišťuje plnění povinností podle dílu osmého této hlavy zákona v

souladu
tohoto
případě
uzavřít

s § 37h odst. 1 písm. c) právnická osoba, musí zajistit splnění všech povinností podle
dílu zákona, a to v souladu s odstavcem 1, jako výrobce baterií nebo akumulátorů. V
zabudovaných nebo přiložených přenosných baterií nebo akumulátorů je výrobce povinen
smlouvu podle odstavce 1 písm. c).
§ 31l
Provozovatel systému

(1) Provozovatel systému může být pouze akciová společnost nebo společnost s ručením
omezeným, kterým bylo ministerstvem vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému podle §
31m.
(2) 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.
(3) Společníky provozovatele systému mohou být pouze výrobci baterií nebo akumulátorů.
(4) 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.
(5) Provozovatel systému nesmí být členem orgánů jiných právnických osob, ani se nesmí
účastnit jejich podnikání.
(6) 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.
(7) Provozovatel systému nesmí uzavřít s právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která k
němu má zvláštní vztah podle odstavce 8, 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.
(8) 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 orgánem 30e),
b) členové statutárních orgánů právnických osob, které jsou společníky provozovatele systému,
c) osoby blízké 30f) osobám uvedeným v písmenu a) nebo b),
d) právnické osoby, v nichž některá z osob uvedených v písmenu a) nebo b) má přímo či nepřímo
podíl na základním kapitálu přesahující 33 %,
e) společníci provozovatele
právnické osoby.
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(9) 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 6 nebo smlouvu podle § 31n odst. 1.
(10) 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 spolupráce při zajištění plnění povinností výrobců
elektrozařízení se zabudovanými nebo přiloženými bateriemi nebo akumulátory, stanovených pro
zpětný odběr použitých 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.

(11) 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.
(12) 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 orgánem 30e).
§ 31m
Vydávání oprávnění k provozování kolektivního systému
(1) Ministerstvo vydá oprávnění k provozování kolektivního systému na základě žádosti
osoby (dále jen „žadatel“), která prokáže splnění podmínek stanovených pro provozovatele systému
tímto zákonem.
(2) 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 § 31l odst. 5, 6, 7 a 9 a společníků o
splnění podmínek podle § 31l odst. 3, 11 a 12,
e) vzor smlouvy
1. o společném plnění,
2. o převzetí povinností výrobce elektrozařízení se zabudovanými bateriemi a akumulátory či k nim
přiloženými uzavíranou podle § 31l odst. 10,
3. o zřízení místa zpětného odběru 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, 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 podle § 31o,
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.
(3) 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.
(4) Účastníkem řízení o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému nebo o jeho

prodloužení je pouze žadatel.
(5) Ministerstvo
kolektivního systému.

stanoví

vyhláškou

vzor

žádosti

o

vydání

oprávnění

k

provozování

Povinnosti provozovatele systému
§ 31n
(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 zajišťuje provoz a financování zpětného odběru, zpracování,
využití a odstranění přenosných baterií nebo akumulátorů a informačních kampaní na základě
příspěvků výrobců, kteří mají v okamžiku vzniku příslušných nákladů s provozovatelem uzavřenou
smlouvu o kolektivním plnění. Příspěvky jsou stanoveny provozovatelem systému zejména podle
podílu příslušných výrobců na trhu.
(4) 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.
(5) 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.
(6) 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).
(7) Provozovatel systému je povinen zajistit ověření a vypracování zprávy podle odstavce 6
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 6 nesmí pro provozovatele systému
provádět auditor, který k němu má zvláštní vztah podle § 31l odst. 8. To platí i pro fyzické
osoby vykonávající jménem auditora auditorskou činnost.
(8) Ministerstvo stanoví vyhláškou podmínky financování nakládání s přenosnými bateriemi a
akumulátory.
§ 31o
(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 § 31l odst. 10 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
vztahují jím uzavřené smlouvy o společném plnění,
od místa zpětného odběru nebo odděleného sběru až
stanoveném pro zpracování roční zprávy o bateriích

odpadů z baterií nebo akumulátorů, k nimž se
toku zpětně odebraných baterií nebo akumulátorů
po zpracování a způsob jejich využití v rozsahu
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 základě smlouvy podle § 31l odst. 10, 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
listinných 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
prostředí a lidské zdraví,

látek

používaných

v

bateriích

a

akumulátorech

na

životní

b) způsobu zajištění zpětného odběru nebo odděleného sběru a zpracování a materiálového využití
baterií nebo akumulátorů včetně zveřejňování aktuálního seznamu míst zpětného odběru a
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.
§ 31p
Dohled nad činností provozovatele systému
(1) Na činnost provozovatele systému dohlíží ministerstvo.
(2) Zjistí-li ministerstvo v činnosti
závažnosti a povahy zjištěného nedostatku

provozovatele

systému

nedostatky,

může

podle

a) uložit, aby provozovatel systému ve stanovené lhůtě zjednal nápravu,
b) podat podnět inspekci k zahájení řízení o uložení pokuty provozovateli systému.
§ 31r
Rozhodnutí o zrušení oprávnění k provozování kolektivního systému
(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,

SANKCE
HLAVA I
POKUTY FYZICKÝM OSOBÁM OPRÁVNĚNÝM K PODNIKÁNÍ A PRÁVNICKÝM OSOBÁM
§ 66
(3) Pokutu do výše 10
podnikání nebo právnické osobě, která

000

000

Kč

uloží

inspekce

g) nezajistí zpětný odběr použitých výrobků určených ke zpětnému
povinnost související se zpětným odběrem,

fyzické

osobě

oprávněné

k

odběru nebo nesplní jinou

(4) Pokutu do výše 50 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo
právnické osobě, která
f) neplní povinnosti stanovené tímto zákonem při nakládání s vybranými výrobky nebo odpady nebo
zařízeními podle části čtvrté,

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.

§ 76
Inspekce

i) může zakázat do zjednání nápravy uvádět na trh nebo
nesplňují požadavky stanovené v části čtvrté hlavy II,
baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu; hrozí-li
prostředí nebo již k němu došlo, může současně nařídit
nesplňují požadavky stanovené v části čtvrté hlavy II,
baterií nebo akumulátorů z trhu,

do oběhu baterie nebo akumulátory, které
dílu 3 nebo pozastavit uvádění takových
poškození lidského zdraví nebo životního
výrobci baterií nebo akumulátorů, které
dílu 3, aby zajistil stažení takovýchto

§ 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.
§ 77
Celní orgány
(1) Celní úřady 46)
a) kontrolují vnitrostátní i přeshraniční přepravu odpadů,
b) kontrolují dovoz baterií nebo akumulátorů ze států, které nejsou členskými státy Evropské
unie,
(2) Celní úřady kontrolují, zda při dovozu baterií nebo akumulátorů není porušován zákaz
uvedený v § 31a odst. 1 a zda je dovážené zboží označeno podle § 31c.

(17) Celní úřady zboží nepropustí do navrženého režimu podle zvláštního právního předpisu,
47) jestliže
d) dovozem baterií nebo akumulátorů ze států, které nejsou členskými státy Evropské unie, je
porušen zákaz uvedený v § 31 odst. 5 nebo není dodrženo označení baterií nebo akumulátorů podle §
31 odst. 2.

ČÁST DVANÁCTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 83
Přechodná ustanovení

Příloha 10
Ekonomické činnosti posledních prodejců podle § 31g odst. 2 písm. c)
---------------------------------------------47.11
Maloobchod s převahou potravin,
nápojů a tabákových výrobků
v nespecializovaných prodejnách,
pokud velikost prodejní plochy
přesahuje 200 m2
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)

Vybraná ustanovení novel
Čl. II zákona č. 297/2009 Sb.
Přechodná ustanovení

2. 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 podíl vypočítaný
tak, že se celková hmotnost použitých přenosných baterií nebo 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Roční zprávu o bateriích a akumulátorech podle § 31f odst. 1 písm. a) nebo § 31o 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.
9. 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.
10. 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 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
11. 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 6 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
12. 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.
13. 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.
____________________

