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O d ů v o d n ě n í 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Komplexní právní úprava pro baterie a akumulátory, která vychází ze směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích 

a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS, byla do zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o odpadech“), doplněna zákonem č.  297/2009 Sb. Na základě zmocnění v tomto 

zákoně byla vydána vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vyhláška o bateriích a akumulátorech“). Součástí této vyhlášky je i stanovení 

obsahových náležitostí a rozsahu roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru 

a odděleného sběru baterií a akumulátorů, kterou výrobci či kolektivní systémy zasílají 

Ministerstvu životního prostředí. Ministerstvo z těchto údajů čerpá informace o zpětném 

odběru a odděleném sběru baterií a akumulátorů, které využívá jak pro vnitrostátní potřebu, 

tak také pro potřeby hlášení Evropské komisi. 

Od roku 2013 členské státy zasílají hlášení Evropské komisi prostřednictvím systému eDamis. 

Komise při přípravě reportingové povinnosti změnila strukturu požadovaných dat, a z toho 

důvodu není současný rozsah roční zprávy dostačující. Ministerstvo životního prostředí 

některá data pro hlášení Evropské komisi získává od výrobců potažmo kolektivních systémů 

na dobrovolné bázi. 

Příloha s uvedením hospodaření s prostředky určenými na finanční zajištění plnění povinností 

výrobců baterií a akumulátorů nemá jasně definovanou strukturu, která by umožňovala 

porovnání dat a případnou kontrolu hospodaření kolektivních systémů. Především z důvodu 

další kontroly a porovnání nákladů (např. na zpracování baterií a akumulátorů či provádění 

informačních kampaní) je třeba upravit ve vyhlášce obsah a strukturu této přílohy. 

Předkládaný přehled hospodaření by především měl mít strukturu standardního výkazu zisku 

a ztráty, který je součástí účetní závěrky zpracovávané podle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nad rámec toho budou dále v samostatné příloze 

požadovány údaje, které z tohoto výkazu nejsou patrné a které jsou podstatné pro vytvoření 

uceleného a pravdivého obrazu o financování kolektivního systému. Navržená úprava má za 

cíl zvýšit transparentnost financování kolektivních systémů. 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena 

Zákonné zmocnění k vydání navrhované vyhlášky je obsaženo v § 31f odst. 2 zákona 

o odpadech.  Ministerstvo životního prostředí je podle tohoto ustanovení zmocněno stanovit 

vyhláškou obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o bateriích a akumulátorech. 
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Navrhovaná právní úprava je s uvedeným zákonným zmocněním, jakož i se zákonem 

o odpadech jako celkem, plně v souladu. 

C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

Problematika baterií a akumulátorů je regulována směrnicí Evropského parlamentu a rady 

2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení 

směrnice 91/157/EHS, ve znění směrnic 2008/12/ES, 2008/103/ES a 2013/56/EU. Směrnice 

vyžaduje od členských států zasílání zpráv podle článku 10 odst. 3 a článku 12 odst. 5. 

Ve směrnici není stanovena přesná struktura požadovaných dat. Tato struktura byla nastavena 

až v systému eDamis. 

D Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

V současné době obsahuje příloha č. 3 vyhlášky o bateriích a akumulátorech pouze část 

požadovaných dat, která musí Česká republika jako členský stát EU zasílat Evropské komisi. 

Další data, která je nutné odesílat, jsou v současné době sbírána na dobrovolném základě.  

Podle přílohy č. 3 vyhlášky o bateriích a akumulátorech (tabulka č. 8) má roční zpráva 

podávaná provozovatelem kolektivního systému obsahovat také přílohu s uvedením 

hospodaření s prostředky určenými na finanční zajištění plnění povinností výrobců baterií 

a akumulátorů. Tato příloha však nemá jasně definovaný obsah a strukturu, a proto nejsou 

zjištěné informace jednotné a porovnatelné. V některých případech nemají zasílané informace 

takřka žádnou vypovídací hodnotu. 

E Předpokládané hospodářské a finanční dopady navrhované právní úpravy 

Hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské 

prostředí v ČR jsou vyhodnoceny v rámci hodnocení dopadů regulace (RIA) k tomuto návrhu 

vyhlášky (bod H).  

F Sociální dopady navrhované právní úpravy a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů 

na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 

postižením a národnostní menšiny. 

G Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace, včetně 

rovného postavení mužů a žen, ani z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů. 
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H Závěrečná zpráva z  hodnocení dopadů regulace 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech 

a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů 

1.2 Definice problému 

Od roku 2013 se hlásí data o odpadních bateriích a akumulátorech Evropské komisi. Data jsou 

čerpána z ročních zpráv, které ovšem neobsahují veškerá požadovaná data. Z tohoto důvodu 

je nutné rozšíření roční zprávy, potažmo formuláře roční zprávy v ISPOP a navazující změny 

v ISOH. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů 

je stanovena přílohou č. 3 vyhlášky o bateriích a akumulátorech. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

a) výrobci (kolektivní systém, individuálně plnící výrobci), 

b) Ministerstvo životního prostředí (ministerstvo, MŽP). 

1.5 Popis cílového stavu 

Rozšíření aktuálního formuláře roční zprávy v tabulkách č. 2 a 4 přílohy č. 3 vyhlášky 

o bateriích a akumulátorech. Dále rozšíření formuláře roční zprávy o samostatnou přílohu, 

která bude obsahovat přehled hospodaření provozovatele kolektivního systému ve struktuře 

výkazu zisku a ztráty podle zákona o účetnictví s uvedením nákladů a výnosů souvisejících se 

zajišťováním plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů, se kterými provozovatel 

kolektivního systému uzavřel smlouvu o společném plnění (tabulka č. 8 přílohy č. 3 uvedené 

vyhlášky). 

1.6 Zhodnocení rizika 

Bez nutných úprav nebude ministerstvo dostávat relevantní údaje, které potřebuje pro hlášení 

Evropské komisi. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta 0 

Současný stav, kdy není možné sbírat data pro reporting EK. 
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2.2 Varianta 1 

Rozšíření aktuálního formuláře roční zprávy o požadované řádky a samostatnou přílohu: 

 Rozlišení baterií a akumulátorů uváděných na trh a sbíraných v rámci zpětného odběru 

dle chemického typu. 

 Samostatná příloha roční zprávy: Přehled hospodaření provozovatele kolektivního 

systému ve struktuře výkazu zisku a ztráty podle zákona o účetnictví s uvedením 

nákladů a výnosů souvisejících se zajišťováním plnění povinností výrobců baterií a 

akumulátorů, se kterými provozovatel kolektivního systému uzavřel smlouvu 

o společném plnění. 

3 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Tato varianta nepředstavuje žádné náklady ani přínosy, naopak představuje riziko nesplnění 

ohlašovacích povinností vůči Evropské komisi v požadované kvalitě. 

b) Varianta 1 

V případě, že se změní formulář, bude mít Ministerstvo životního prostředí relevantní data 

(podklady) k hlášení Evropské komisi a také data o ekonomických výsledcích kolektivních 

systémů, která mohou sloužit ke kontrolní činnosti. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Náklady ministerstva na změnu formuláře v systému ISPOP jsou odhadovány v rozmezí 150–

230 tis. Kč a na nutné úpravy v rámci ISOH cca. 130 tis. Kč (kapitola 315 Ministerstvo 

životního prostředí). 

Dopady na podnikatelské subjekty 

Dopady na podnikatelské subjekty předpokládáme minimální. V případě individuálně plnících 

výrobců se jedná o administrativní zatížení v řádu několika minut ročně, u kolektivních 

systémů se bude jednat maximálně o 60 minut ročně. 
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3.1.1 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů  

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

- -

riziko řízení o neplnění 

ohlašovací povinnosti 

ze strany Evropské 

komise

****

- - - -

zamezení řízení o 

neplnění ohlašovacích 

povinností vůči EK

****

ISPOP - náklady na 

úpravu formuláře (Kč) - 

odhad

150-230 tis.

MŽP - další využitelné 

informace z oblasti ZO
***

ISOH - náklady na 

úpravu formuláře (Kč) - 

odhad

130 tis.

- -

navýšení AZ v 

souvislosti se 

zasíláním více dat

*

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Varianta 0 současný stav

Varianta 1
změna formuláře roční 

zprávy

Podnikatelské subjekty

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

 

4 Návrh řešení 

4.1.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout Variantu 1, která zajistí plnění ohlašovací povinnosti vůči Evropské 

komisi v požadovaném rozsahu. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování  

Orgánem odpovědným za implementaci navrhované právní úpravy je Ministerstvo životního 

prostředí. 

Vynucování povinnosti zasílat ministerstvu roční zprávu o bateriích a akumulátorech podle 

§ 31f zákona o odpadech prostřednictvím ukládání pokut zajišťuje Česká inspekce životního 

prostředí. Nástrojem pro odhalování porušení této povinnosti je kontrola ze strany 

ministerstva. 

Pro zajištění dodržování navrhované právní úpravy ze strany regulovaných subjektů budou 

využívány stávající mechanismy, tj. možnost sankcionování pro případ nedodržování 

stanovených povinností na základě ustanovení v platném zákoně o odpadech.  
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6 Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace provede Ministerstvo životního prostředí, a to do tří let ode dne 

účinnosti navrhované právní úpravy. 

7 Konzultace a zdroje dat 

1. Ing. Marek Livora, Ph.D., odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí 

2. Ing. Martina Polčáková, CENIA, telefonická komunikace 

3. PÍŠKOVÁ, M. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Praha: 

Ministerstvo životního prostředí, 30. 5. 2014. 23 s. 

8 Seznam použitých zkratek 

AZ administrativní zátěž 

CENIA CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

EK Evropská komise 

ISOH Informační systém odpadového hospodářství 

ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

MŽP Ministerstvo životního prostředí  

ZO zpětný odběr 
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9 Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Martina Píšková 

Odbor ekonomiky životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: martina.piskova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 151 

Ing. Marek Livora, Ph.D. 

Odbor odpadů 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: marek.livora@mzp.cz 

tel: +420 267 122 687 

I Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná vyhláška obsahuje pouze několik dílčích změn technického charakteru, pokud jde 

o rozsah a obsahové náležitosti roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru 

a odděleného sběru baterií a akumulátorů. Nejsou upravovány žádné rozhodovací postupy 

orgánů státní správy, ani není poskytován žádný prostor pro správní uvážení. Na základě 

uvedené skutečnosti lze konstatovat, že s navrhovanou právní úpravou nejsou spojena žádná 

korupční rizika. 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I (příloha č. 3) 

V tabulce č. 2, kde se uvádí množství baterií a akumulátorů uvedených na trh, se rozšiřuje 

rozlišení chemických typů u průmyslových baterií. Rozlišení chemických typů se bude nově 

uvádět také v tabulce č. 4, kde se jedná o celkové množství zpětně odebraných nebo odděleně 

sebraných baterií a akumulátorů. Dále se upravují požadavky na předkládání přehledu 

hospodaření provozovatele kolektivního systému za uplynulý kalendářní rok jako samostatné 

přílohy roční zprávy. Tento přehled bude vyžadován ve struktuře výkazu zisku a ztráty podle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jeho součástí dále bude 

uvedení nákladů a výnosů souvisejících se zajišťováním plnění povinností výrobců baterií 

a akumulátorů, se kterými provozovatel kolektivního systému uzavřel smlouvu o společném 

plnění, dle stanoveného vzoru. Přehled hospodaření provozovatele kolektivního systému se 

připojí k roční zprávě i tehdy, jestliže dosud nebyla účetní závěrka provozovatele kolektivního 

systému ověřena auditorem a schválena k tomu příslušným orgánem v souladu se zákonem 

o účetnictví. Postačí, pokud je tento přehled zpracován ve struktuře výkazu zisku a ztráty, 

který je součástí účetní závěrky provozovatele kolektivního systému. 
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K čl. II (přechodné ustanovení) 

Jelikož se roční zpráva o bateriích a akumulátorech zasílá zpětně za uplynulý kalendářní rok, 

mělo by být přechodným ustanovením stanoveno, podle jaké právní úpravy se zpracuje roční 

zpráva za rok 2015. Vzhledem k tomu, že nově požadované údaje o chemických typech 

baterií a akumulátorů uváděných na trh a údaje o hospodaření kolektivních systémů vedou 

výrobci, resp. provozovatelé kolektivních systémů ve svých evidencích a účetnictví již 

v současné době, je navrhováno, aby se nové znění přílohy č. 3 použilo již na zpracování 

roční zprávy za rok 2015. Pokud jde o údaje o chemických typech baterií a akumulátorů, 

výrobci, resp. provozovatelé kolektivních systémů je vedou pro svou vlastní potřebu, jak pro 

výpočet příspěvků, tak pro platby za zpracování baterií a akumulátorů, a zpravidla je již dnes 

poskytují Ministerstvu životního prostředí na dobrovolné bázi. Údaje o hospodaření 

s prostředky určenými na finanční zajištění plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů, 

se kterými provozovatel kolektivního systému uzavřel smlouvu o společném plnění, jsou pak 

běžnou součástí účetnictví každého provozovatele kolektivního systému. Navrhované řešení 

má za cíl zajistit, aby údaje potřebné z hlediska ohlašovací povinnosti České republiky vůči 

Evropské komisi a kontroly hospodaření kolektivních systémů mělo Ministerstvo životního 

prostředí k dispozici nejpozději 31. 3. 2016, do kdy mají výrobci, resp. provozovatelé 

kolektivních systémů povinnost zaslat roční zprávu za rok 2015. 

K čl. III (účinnost) 

Nabytí účinnosti vyhlášky je navrhováno dnem 1. srpna 2015. 
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