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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

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 

 

 

Připomínkové 

místo 

Ustanovení Obsah připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

Čl. II a III Zásadní připomínka: 

 

Požadujeme upravit čl. III "Účinnost" následovně:  

"Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2016." 

 

V této souvislosti požadujeme zrušit čl. II "Přechodného 

ustanovení". 

 

Odůvodnění: 

Materiál nebyl projednán s dotčenými kolektivními systémy 

a je žádoucí, aby současné kolektivní systémy byly schopny 

identifikovat a vyčíslit požadované údaje v navrhované 

struktuře. Nelze požadovat vykazování dat zpětně od 

1.1.2015. 

Akceptováno částečně 

Na základě připomínek Svazu průmyslu a dopravy ČR a 

Hospodářské komory ČR byly pozměněny požadavky na 

předkládání přehledu hospodaření provozovatele kolektivního 

systému (příloha roční zprávy o bateriích a akumulátorech) tak, 

že tento přehled bude předkládán „ve struktuře výkazu zisku a 

ztráty podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů.“ Není tedy zapotřebí, aby provozovatel 

kolektivního systému měl v době předložení roční zprávy o 

bateriích a akumulátorech účetní závěrku již ověřenou 

auditorem a schválenou k tomu příslušným orgánem. 

Vzhledem k této úpravě Ministerstvo průmyslu a obchodu 

nadále netrvá na změně data nabytí účinnosti navrhované 

vyhlášky. To bylo pouze posunuto na 1. srpna 2015 s ohledem 

na dobu nutnou pro projednání návrhu pracovními komisemi 

Legislativní rady vlády. 

 Odůvodnění 

RIA 

K bodu 6 Přezkum účinnosti regulace 

V uvedeném bodě je uveden text "… vůči nižším orgánům 

ochrany zemědělského půdního fondu…" 

Doporučujeme opravit textaci, dle našeho názoru došlu k 

chybnému vložení textu, který nesouvisí s projednávanou 

problematikou. 

Akceptováno 

 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

Čl. I 

Příloha č. 3, 

Tabulka č. 2 

V zájmu větší přehlednosti a jednoznačnosti doporučujeme 

v tabulce č. 2 zaměnit pořadí druhého a třetího řádku a 

v novém druhém řádku zrušit pravé ohraničení v buňkách 

obsahujících slova „Primární články:“ a „Sekundární 

články:“ a v desátém řádku za slovo „Celkem“ doplnit slova 

„skupina 1“. 

Akceptováno částečně 

Viz text přílohy č. 3. 
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Ministerstvo 

zemědělství 

Obecně V návrhu vyhlášky i v platném znění doporučujeme 

sjednotit používání velkých a malých písmen ve vzorcích a 

v textu, a používání číslic u dolních indexů.  

 

Například na straně 15  platného znění ve vysvětlivkách 

k tabulce 3 jsou u písmene X používány jako index čísla 1, 

2 a 3, obdobně též na straně 16 u prvního vzorce.  

Akceptováno 

 Čl. I 

Příloha č. 3, 

Tabulka č. 4 

V nadpise tabulky č. 4 je nutné nahradit slovo „oddělené“ 

slovem „odděleně“, aby text odpovídal názvu přílohy a 

číslu položky 8 v této tabulce. 

Akceptováno 

Český 

statistický 

úřad 

Čl. I 

Příloha č. 3, 

Tabulka č. 4 

Zásadní připomínka: 
 

ČSÚ doporučuje nahradit v řádku 16 slova „materiálové 

využití“ slovy „recyklace“ a současně nesouhlasí s použitím 

N kódů v části tabulky uvádějící způsoby nakládání se 

zpětně odebranými nebo odděleně sebranými odpadními 

bateriemi a akumulátory (řádek 20 – 21), které jsou 

zejména v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice 

odpadů. 

 

Česká republika má povinnost reportovat recyklační 

účinnost zpětně odebraných nebo odděleně sebraných 

baterií, nikoliv materiálového využití, tak jak uvádí položka 

16 tabulky č. 4.  

 

ČSÚ proto navrhuje úpravu textu vyhlášky v souladu se 

vznesenou připomínkou. 

Vysvětleno 

N kódy jsou již vžité evidenční kódy a jejich používání nečiní 

povinným osobám problémy, Ministerstvo životního prostředí 

proto v současné době nevidí důvod ani potřebu rušení většiny 

doplňujících N kódů pro vedení odpadové evidence a 

odpadového hlášení, jelikož jejich plné zrušení by ohrozilo 

plnění některých povinností vyplývajících z evropské 

legislativy.  

 

S ohledem na připomínky Českého statistického úřadu 

Ministerstvo životního prostředí připravuje v současné době 

novelu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady, ve které bude nově stanoveno přiřazení vybraných 

kódů původu odpadu a způsobů nakládání s odpady pro účely 

státní správy. Toto opatření zajistí správné a jednotné přiřazení 

N kódů k R a D kódům. N kódy zabezpečují dostatečné 

sledování způsobů nakládání s odpady pro plné splnění všech 

reportingových povinností vybraných odpadů, strategické 

řízení odpadového hospodářství a zajištění kontrolní činnosti 

veřejné správy.  

 

Dále je nezbytné zdůraznit, že uvedené kódy nejsou v rozporu 

ani s národním ani evropským a ani mezinárodním právem. 

Zmocnění nastavení podrobnosti vedení odpadové evidence 

prováděcím právním předpisem je nastaveno v § 39 odst. 12 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
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dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nastavení kódů 

jednotlivých způsobů nakládání s odpady pro účely jejich 

evidence v žádném případě takové zmocnění neporušuje. 

Naopak bez jejich nastavení by nebylo možné zákonný 

požadavek stanovený v § 39 odst. 2 zákona o odpadech 

efektivně realizovat. V případě evropského a mezinárodního 

práva nejen že neexistuje žádný rozpor s evropskými předpisy 

nebo ratifikovanými mezinárodními smlouvami, ale bez 

existence těchto podrobných kódů pro jednotlivé druhy 

nakládání s odpady by nebylo možné plnit některé 

reportingové a kontrolní povinnosti vyplývající z evropského 

práva a také další povinnosti vyplývající 

z mezinárodněprávních závazků, například vůči Organizaci pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj. Co se týče kódů nakládání, 

vymezuje rámcová směrnice ve svých přílohách 1 a 2 

nevyčerpávající způsoby využití a odstranění odpadů, které 

mají přiřazeny kódy R1 až R13 a D1 až D15. N kódy tak 

doplňují způsoby nakládání, které nejsou v těchto přílohách 

zachyceny, což je samozřejmě možné, protože směrnice 

výslovně uvádí, že vymezené způsoby využití a odstranění 

nejsou vyčerpávající. Dále umožňují v potřebných případech 

podrobnější rozlišení než přílohy č. 1 a 2 rámcové směrnice, 

což umožňuje samostatně sledovat tak důležité způsoby 

nakládání s odpady, jako je například kompostování či 

předávání kalů k využití na zemědělské půdě. Dále umožňují 

evidovat způsoby nakládání, které nejsou ani využitím ani 

odstraněním, například přeshraniční přeprava. Právě kódy pro 

přeshraniční přepravu umožňují plnění povinnosti zajišťovat 

kontrolu přeshraniční přepravy vyplývající z evropského práva. 

U odpadů, které jsou na tzv. zeleném seznamu, tedy 

nepodléhají při přepravě povinnosti ohlášení, jsou tyto kódy 

jediným způsobem, jak se mohou kontrolní orgány dozvědět, 

že některé osoby realizují přeshraniční přepravu odpadů. 

V roce 2014 zaslala Evropská komise České republice formální 

výzvu, ve které namítala nesoulad některých ustanovení české 

odpadové legislativy s rámcovou směrnicí o odpadech. Jedním 
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z předpisů, jejichž soulad s rámcovou směrnicí byl rozporován, 

byla rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Žádná z připomínek však 

nesměřovala k částem vyhlášky upravujícím způsob vedení 

odpadové evidence a ohlašování odpadů. Sama Evropská 

komise tak v používání N kódů pro účely ohlašování produkce 

a nakládání s odpady a vedení odpadové evidence neshledává 

rozpor s evropskou legislativou.  

 

Pokud jde o navrhované nahrazení spojení "materiálové 

využití" pojmem "recyklace", upozorňujeme na nutnost 

zachování souladu vyhlášky se zákonem o odpadech, který 

hovoří o materiálovém využití. Pouze ve vztahu k plnění 

evropských cílů zavádí v současnosti projednávaná novela 

zákona o odpadech v návaznosti na legislativu EU pojem 

"recyklační účinnost procesu recyklace". Tyto údaje uvádějí 

výrobci v rámci své roční zprávy v tabulce č. 6. Údaje o 

recyklační účinnosti procesu recyklace, které hlásí výrobci, 

jsou následně kontrolovány na základě údajů, které budou 

podle přímo použitelného nařízení Komise č. 493/2012 

Ministerstvu životního prostředí ohlašovat zpracovatelé baterií 

a akumulátorů a to na formulářích, kteří jsou součástí tohoto 

nařízení. 

Státní úřad 

pro jadernou 

bezpečnost 

Čl. I 

Příloha č. 3, 

Tabulka č. 2 

V Tabulce č. 2 Přílohy č. 3 jsou ve výčtu 

elektrochemických typů primárních článků uvedeny 

knoflíkové články. Na druhou stranu tento typ ve výčtu 

sekundárních článků uveden není. Upozorňujeme, že 

v případě knoflíkových článků nejde o elektrochemický typ, 

ale o typ pouzdra. Knoflíkové články mohou být různých 

elektrochemických typů a může se jednat jak o primární, 

tak o sekundární články. Knoflíkové články by proto 

neměly být řazeny do výčtu elektrochemických typů a měly 

by být řazeny spíše samostatně. Z tabulky není také jasné, 

zdali například alkalický knoflíkový článek má být 

započítán jak v rámci položky Alkalické, tak v rámci 

položky Knoflíkové články, jelikož spadá do obou kategorií, 

což vede k dvojímu započítávání jednoho článku 

Vysvětleno 

Členění elektrochemických typů není předmětem novely 

vyhlášky. V rámci zjednodušení formuláře byly v minulosti 

knoflíkové články zařazeny do kategorie elektrochemické typy, 

primární články. Termín knoflíkové články je běžně užívaný 

název pro tuto skupinu baterií. Knoflíkové články jsou 

přednostně zařazovány do této kategorie. 
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v celkovém součtu. Stejně tak není jasné, kam by měl být 

zařazen například NiMH knoflíkový článek. 

Královéhra-

decký kraj 

Odůvodnění 

RIA 

Požadujeme vyhodnotit (personálně a finančně) dopady na 

výkon státní správy pro krajské úřady. 
Vysvětleno. 

Návrh vyhlášky se nedotýká působnosti krajských úřadů, proto 

nebude mít žádné dopady na výkon státní správy pro krajské 

úřady. 

Svaz průmyslu 

a dopravy ČR 

Čl. I 

Příloha č. 3, 

Samostatná 

příloha 

roční zprávy 

Zásadní připomínka: 
 

SP ČR nesouhlasí s požadovaným rozsahem a strukturou 

poskytovaných údajů, jako je kupříkladu struktura 

vykazovaných nákladů (požadavek samostatné přílohy 

roční zprávy).  

Považujeme za dostatečné poskytovat informace, které jsou 

povinné, jako jsou rozvaha, výsledovka a výroční zpráva na 

obchodním rejstříku. Tyto požadavky jsou navíc nad rámec 

nutné implementace směrnice EU. 

Akceptováno 

Požadavky na předkládání přehledu hospodaření provozovatele 

kolektivního systému v příloze roční zprávy o bateriích a 

akumulátorech byly pozměněny tak, že 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. Příslušná tabulka, v níž se uvádějí tyto náklady 

a výnosy, byla přepracována a podstatně zredukována. Ke 

splnění povinnosti předložit přehled hospodaření není 

zapotřebí, aby provozovatel kolektivního systému měl v době 

předložení roční zprávy o bateriích a akumulátorech účetní 

závěrku již ověřenou auditorem a schválenou k tomu 

příslušným orgánem. 

Hospodářská 

komora ČR 

Čl. I 

Příloha č. 3, 

Samostatná 

příloha 

roční zprávy 

Hospodářská komora České republiky zásadně nesouhlasí s 

požadovaným rozsahem a strukturou vyžadovaných údajů, 

které mají být vykazovány. Veškeré požadavky na 

vykazované údaje by měly být maximálně v rozsahu rámce 

nutné implementace příslušné směrnice EU. 

Odůvodnění: 

Považujeme za nepřípustné, aby podnikatelské subjekty 

v České republice poskytovaly více informací než jejich 

konkurenti z ostatních zemí EU. Důvodem je potřeba 

vyšších nákladů na přípravu takových výkazů a vysoké 

riziko, že takové informace se dostanou do nepovolaných 

rukou nebo se s nimi dokonce seznámí konkurence. 

Akceptováno částečně 

Viz vypořádání připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

 

Pokud jde o ochranu důvěrných informací, navrhovanou právní 

úpravou není dotčena ochrana obchodního tajemství za 

podmínek stanovených zákonem (srov. zejm. § 504 

občanského zákoníku a § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů). 

 

K otázce požadavků jdoucích nad rámec evropské legislativy je 

třeba uvést, že Ministerstvo životního prostředí se neztotožňuje 
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Nehledě na to, že je pro nás neakceptovatelné, aby 

tuzemské právní předpisy šly nad rámec požadavků 

předpisů EU tam, kde pro to nejsou žádné důležité lokální 

důvody. 

Je nepřijatelné, aby od českých podnikatelských subjektů 

byly vyžadovány jakékoli informace, které nejsou nezbytné. 

Taková praxe vytváří riziko nezákonného obchodování 

s informacemi důvěrného charakteru a vytváří nežádoucí 

průlom do praxe vedoucí k tomu, že i v jiných právních 

předpisech (např. týkajících se zpětného odběru 

elektrospotřebičů) se začnou vyskytovat požadavky nad 

rámec předpisů EU. Naopak, i ve vztahu k legislativě EU 

by měly jít připomínky směřující k tomu, aby bylo 

vyžadováno co nejméně informací a byly vyžadovány jen 

informace naprosto nezbytné. 

s názorem, že český právní řád by měl na podnikatelské 

subjekty klást pouze požadavky, které přímo vyplývají z práva 

EU, a neměl by v žádném případě jít nad jejich rámec. 

Požadavky a povinnosti stanovené předpisy EU jsou velmi 

často pouze obecné povahy a nemohou bez jejich konkretizace 

či stanovení některých dalších požadavků a povinností ve 

vnitrostátním právním řádu zajistit sledované cíle, např. zájem 

na efektivním výkonu dohledu nad dodržováním zákonem 

stanovených povinností. 
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