Metodický pokyn pro zpětný odběr autobaterií
Způsob zajištění zpětného odběru : individuální
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Zpětný odběr se týká olověných baterií automobilových. Nevztahuje se na
průmyslové olověné baterie (trakční a staniční), které jsou odebírány pouze v režimu
odděleného sběru.
Zpětným odběrem autobaterií se rozumí výkup od konečných uživatelů (fyzické i
právnické osoby) - §31, písmeno l) zákona č. 297/2009 Sb.
Místo zpětného odběru (dále jen MZO) – místo určené výrobcem (v zastoupení
Kovohutěmi), ve kterém jsou odebírány automobilové baterie - §31, písmeno m)
zákona č. 297/2009 Sb. MZO musí být označené tabulí, kterou provozovateli dodají
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Na místě zpětného odběru není povoleno požadovat poplatek po konečném uživateli.
Zákon nezakazuje za autobaterie konečnému uživateli platit.
Výkup baterií je nezbytné provádět jako výkup zpětně odebíraného výrobku !
Zpětně vracené baterie musí být skladovány a dodávány k recyklaci odděleně od
baterií vykoupených v režimu „odpadovém“.
Místo zpětného odběru musí být vybaveno a baterie musí být skladovány a
označovány dle § 6 vyhlášky č. 170/2010 Sb., viz příloha č. 1.
Pokud přepravu zpětně odebraných výrobků zajišťuje provozovatel místa zpětného
odběru sám, potom nemusí být Evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů
vyplněny a na přepravu se obecně vztahují jiné právní předpisy (zákon č. 111/1994
Sb., ve znění pozdějších předpisů, ADR).
Při přepravě musí být autobaterie uloženy v plastových kontejnerech nebo volně ve
velkoobjemových kontejnerech k tomu určených. V případě přepravy na paletách
odpovídá odesílatel za neporušenost baterie. Na paletě mohou být baterie uloženy

maximálně ve 2 vrstvách a fixovány z boku (např. igelitovou folií). Nesmí být použita
kovová páska! Vrstvy baterií je nutné proložit izolační vrstvou.
Požadavek na odvoz autobaterií směrujte na :
Zelená linka 800 100 646
e-mail : baresova@kovopb.cz, vancata@kovopb.cz , oliva@kovopb.cz
Fax : 318 470 224
Minimální množství pro odvoz autobaterií je 500 kg.
Například, 500 kg = 1 plný plastový kontejner = cca 5.000,- Kč bez DPH.
Přepravu zajišťuje firma Vydrus s.r.o.
Při převzetí baterií potvrdí řidič Dodací list vystavený odesílatelem. Po dodání
autobaterií do Kovohutí Příbram nástupnická, a.s. potvrdí přejímající pracovník DL,
připojí vážní lístek a jejich kopie zašle dodavateli jako podklad k fakturaci. V případě,
že svozové vozidlo bude vybaveno hydraulickou rukou a závěsnou váhou, potvrdí
řidič množství převzatých autobaterií dodavateli dle údajů z této váhy již v místě
nakládky.
Baterie na dodacím listě musí být označeny jako zpětně odebíraný výrobek.
Dodavatel musí na dodací list uvést úplný seznam a počet použitých obalů
(kontejnery, palety).
Odesílatel nevkládá takto deklarované baterie do odpadové evidence při ročním
hlášení. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. vykazují takto dodané baterie jako
příjem zpětně odebraného výrobku. Podle §31h odstavce (5) zákona č. 297/2009 Sb.
se autobaterie stává odpadem až jejím předáním osobě oprávněné ke zpracování
(Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.).
Cena, fakturace a ostatní dodací a platební podmínky se řídí Cenovými a dodacími
podmínkami Kovohutí Příbram nástupnická, a.s.
Veškerou dokumentaci o zpětném odběru musí provozovatel archivovat po dobu 5 ti
let.
Provozovatel MZO musí provést odsouhlasení objemu dodávek olověných baterií
dodaných v režimu zpětného odběru Kovohutím Příbram nástupnická, a.s. na jejich
výzvu nejméně však do konce ledna za předešlý rok.
Výrobce, dealer nebo poslední prodejce, který je ve smluvním vztahu ke Kovohutím
Příbram nástupnická, a.s. a nezajišťuje vlastní místa zpětného odběru, může využít
výše uvedené zelené linky k získání informací o nejbližších místech zpětného odběru
organizovaných Kovohutěmi v dosahu jeho provozovny.
V Příbrami dne 3.9.2010

Ing. Karel Oliva, Ph.D.
Ředitel Logistiky

Příloha č. 1
Vyhláška č. 170/2010 Sb.

