
     

 
V Příbrami dne 25.3.2015 
 
Vážení dodavatelé, 
v posledních několika týdnech se na nás obracíte s dotazy týkajícími se 
pravidel výkupu olověných akumulátorů v ČR. Rozhodli jsme se na to reagovat 
zasláním informací o výkladu současné legislativy.  
Na základě informací uvedených na webových stránkách Ministerstva 
životního prostředí (viz příloha: OTÁZKY & ODPOVĚDI k zaváděné bezhotovostní platbě za 

výkup kovových odpadů ), právního výkladu platného zákona o odpadech včetně 
příslušných vyhlášek i na základě konzultace s pracovníky odboru odpadů 
MŽP můžeme prohlásit, že olověné baterie : 
 

1) Mohou být vykupovány v režimu zpětného odběru i v režimu odpadů. 
2) Jsou vykupovány, shromažďovány a recyklovány v individuálním 

popřípadě solidárním systému! 
3) Nevztahuje se na ně povinnost bezhotovostní platby za výkup kovových 

odpadů.  
4) Není zakázán výkup těchto odpadů ve sběrnách, které mají povolení na 

nakládání s nebezpečnými odpady a mají tyto druhy odpadů uvedeny 
v provozním řádu. 

5) Není zakázán výkup těchto odpadů ve sběrnách, které mají uzavřenou 
smlouvu o zajištění zpětného odběru s Kovohutěmi Příbram 
nástupnická, a.s. 

 
Dále musíme shrnout několik základních údajů o sběru autobaterií v ČR.  
Historicky byly odběr a recyklace zajišťovány především prostřednictvím 
jediného zpracovatele autobaterií v ČR, naší společností Kovohutě Příbram 
nástupnická, a.s. Tomuto systému jsme přispívali mnoha nadstandardními 
podmínkami, které vytvořily velmi stabilní a motivační prostředí ke sběru 
autobaterií (maximální ceny, zapůjčování či prodej kontejnerů, krátké 
splatnosti, vlastní svoz autobaterií, dodržování splatnosti atd.). Na základě 
platných zákonů jsme na všech našich dodavatelích požadovali vždy 
předložení povolení k nakládání s nebezpečnými odpady. Touto důslednou 
strategií v souladu se zákonem jsme dosáhli stavu, kdy olověné baterie v ČR 
byly vykupovány, shromažďovány a dodávány do Kovohutí s účinností sběru 
mezi 95-99% a to v režimu odpadů s kontrolou tomu odpovídající. V roce 2010 



jsme na základě zákona č.297/2009 Sb. a požadavku povinných osob 
aplikovali na fungující systém nově zavedený pojem Zpětný odběr jako další 
možnost, jak olověné baterie shromažďovat k recyklaci. Znamenalo to 
vysvětlovat našim dodavatelům, které jsme předtím donutili vyřídit si 
nakládání s nebezpečnými odpady, že mohou využít režimu zpětného odběru 
a nemusejí vyřizovat povolení pro nebezpečné odpady na každé provozovně. 
Sotva tento proces proběhl a systém je opět relativně stabilní, jsme vystaveni 
další destabilizující vlně. Vysoká četnost legislativních změn a celospolečenská 
informační kampaň kriminalizující veškerou činnost týkající se výkupu odpadů 
jsou matoucí nejen pro občany, majitele odpadových firem, ale zřejmě i pro 
některé úředníky, kteří vykonávají kontrolní činnost. V některých komentářích 
uvádíte, že pracovníky kontrolních orgánů, případně pracovníky Policie ČR, je 
Vám tvrzeno, že autobaterie lze vykupovat pouze v režimu zpětného odběru, 
nebo že je zakázáno je vykupovat za hotové či vůbec. Pokud skutečně 
k něčemu podobnému dochází, jsme svědkem zcela chybného výkladu 
odpadové legislativy. Je velmi důležité tyto mylné názory podchytit a to 
nejlépe v písemné podobě. V takovém případě můžeme potom rozvinout 
diskuzi s příslušnými úřady a přispět tak k našemu i všeobecnému povědomí o 
výkladu zákona o odpadech a platných vyhláškách.  
Budeme Vám vděčni za informace o sporných případech včetně zmíněných 
písemných podkladů. Rádi se zapojíme do diskuze s úřady včetně právních 
konzultací, které by Vám mohly pomoci při zajišťování hladkého pokračování 
provozování systému sběru olověných a především olověných automobilových 
baterií v ČR. V této oblasti je ČR ve skupině elitních států, kde je dosahováno 
téměř 100% hranice sběru autobaterií. Přispívají k tomu pozitivní ceny 
olověných odpadů i stabilní podmínky vytvořené naší společností.  
Přejeme Vám odvahu a trpělivost při překonávání problémů, které jsou při 
zajišťování této činnosti již téměř pravidelným „evergreenem“. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Karel Oliva, Ph.D. 
Ředitel logistiky 
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