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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

 Diplomová práce popisuje systém zpětného odběru použitých baterií, 

vyplývající ze zavedení tzv. principu zodpovědnosti výrobců do České legislativy. 

Zaměřuji se na systém zpětného odběru v Žatci, analýzu jednotlivých míst 

zpětného odběru a na průzkumu povědomí domácností o systematickém sběru a 

recyklaci použitých baterií a akumulátorů. 

 Cílem je identifikovat nejvhodnější nástroje a možnosti pro zvýšení 

účinnosti sběru pomocí průzkumového dotazníku u vybraného vzorku obyvatel a 

provedení hodnocení jednotlivých míst zpětného odběru. 

 
Klíčová slova:   baterie, akumulátory, zpětný odběr, systém, sběr, sběrná místa 
 
 

ANNOTATION OF THESIS 
 
The graduation thesis describes the system of used battery return resulting from 

so called The Principle Of Producers´ Responsibility implemented to the Czech 

legislation. It is focused on the used battery return in Žatec - I analyse individual 

places for refuse collection, household awareness of systematic collection and 

salvage procedure/recycling of used batteries and accumulators. 

     The purpose is to identify optimal means of effectively enhancement in refuse 

collection by virtue of question-forms by a selected citizen sample and then 

evaluate individual collection spots. 

Keywords:  batteries, accumulators, take-back, system, refuse collection, collect 

places  
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1 ÚVOD 
 

Baterie obsahují řadu látek, které škodí lidskému zdraví či životnímu prostředí. 

Jsou mezi nimi třeba rtuť, kadmium či olovo. Sběr a recyklace použitých baterií 

mohou zabránit tomu, aby se tyto látky dostaly do přírody. Použité a nesprávně 

zlikvidované baterie se stávají vážnou ekologickou hrozbou. Díky zákonu o 

odpadech se do třídění a sběru vybitých baterií zapojuje čím dále větší počet měst 

a obcí. 

Systematický sběr a recyklace použitých přenosných baterií a akumulátorů byl 

v České republice zahájen v říjnu roku 2002 v důsledku zavedení principu 

zodpovědnosti výrobců a dovozců do české legislativy. Jedná se o plnění 

povinností tzv. zpětného odběru dle §38 zákona o odpadech č. 106/2005 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů.  

Cílem této práce je analyzovat systém zpětného odběru v Žatci a z průzkumového 

dotazníku identifikovat nejvhodnější nástroje a možnosti pro zvýšení 

informovanosti a tím i účinnosti sběru, tak aby bylo možno dostát náročným cílům 

Směrnice EP. 
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2 BATERIE A JEJÍ HISTORIE 
 

2.1 Historie baterií 
 
Počátek baterie se datuje do 18. století, kdy se objevitelé pokoušeli najít přenosný, 

použitelný zdroj energie. Těžkopádné elektrizační stroje ani leydenské lahve se 

jimi stát nemohly - jejich energetický obsah byl totiž nepatrný.  

Až boloňský profesor medicíny Luigi Galvani experimentoval s žabími nožkami na 

měděných drátcích a železném zábradlí. Stal se tak neuvědomělým objevitelem 

elektřiny po něm nazvané. Na počátku 19. století hrabě Alessandro Volta na 

základě Galvaniho "žabích" pokusů sestavil proslulý Voltův elektrochemický 

článek. Po Galvanim a Voltovi následovaly další bádavé hlavy, které se snažily 

zdokonalovat elektrochemický postup. Francouz Laclanché odstranil původní 

těžkopádnost a vysokou cenu galvanických článků při zlepšení elektrických 

parametrů. Němec Gessner byl tvůrce prvního suchého článku, který byl 

přenosný, fungující v každé poloze a to tak, že elektrolyt zahustil v kašovitou 

hmotu. Do Čech přišly první suché články kolem roku 1898 z Vídně.  

V té době začal vznikat nový průmyslový obor věnující se elektrotechnice. V roce 

1919 byla ve Slaném založena " Továrna na elektrické články a baterie, Pála a 

spol." Malá továrna se postupně rozrostla na uznávaného výrobce 

elektrochemických zdrojů proudu. Po roce 1948 se Bateria stala významným 

evropským producentem baterií a dalších speciálních zdrojů proudu [5]. 

 

2.2 Třídění baterií a akumulátorů podle typu 
 
Galvanické články se dělí na primární (nenabíjecí) a sekundární neboli 

akumulátory. V primárním článku se v průběhu vybíjení chemickou reakcí mezi 

kladnou (obvykle uhlíkovou) a zápornou (nejčastěji zinkovou) elektrodou 

spotřebovávají materiály těchto elektrod. Tyto články jsou po sestavení schopné 

okamžitě dodávat energii, nelze je však již znovu nabít. Výkonnější, ale dražší jsou 

pak články alkalické. 

Akumulátor je schopen chemickou přeměnou aktivních materiálů v elektrodách 

vázat energii při nabíjení a tuto energii postupně dle potřeby opět vydávat. Po 

sestavení tedy nedodává energii okamžitě, ale až po nabití. Toto nabití lze 
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opakovat mnohokrát. K nejstarším akumulátorům patří olověné, rozšířené jsou 

rovněž nikl-železové, nikl-kadmiové, stříbro-zinkové nebo nově lithium-iontové a  

lithium-polymerové. [1]. 

 

Knoflíkové baterie    Primární baterie 

- stříbro-oxidové (AgO)   - bez obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) 

- lithiové     - obsah rtuti a kadmia není vyloučen 

- lithiové články s nebezpečnými  

  vlastnostmi 

 

Sekundární baterie 

- nikl-metal-hydridové (NiMH) 

- nikl-kadmiové (NiCd) 

- lithium iontové/polymerové 

 

2.3 Značení baterií 
 
Podle nové směrnice musí všechny primární a sekundární články a baterie být 

označeny údaji týkajících se: 

- možnosti jejich odděleného sběru a zpětného odběru, 

- nejpozději do 26. září 2009 údaji o své kapacitě, 

- obsahu těžkých kovů v nich obsažených. 

 
Obrázek č. 1 - Značení baterií 

Zdroj: ECOBAT s.r.o. 
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2.4 Legislativa zpětného odběru 
 
Právní předpisy v zemích EU i v ČR stanovují u řady komodit povinnost výrobců a 

dovozců odebrat bezplatně nefunkční výrobky od spotřebitelů a zajistit jejich 

odstranění nebo recyklaci v souladu s platnými právními předpisy platnými 

v oblasti odpadového hospodářství. Problematika použitých výrobků a 

odpovědnost výrobců za ně  je legislativně řešena v zákoně č. 185/2001 Sb. o 

odpadech ve znění pozdějších změn. Podle tohoto zákona jsou výrobci a dovozci 

povinni zajistit zpětný odběr (angl. take-back) a následné zpracování 

elektrozařízení a elektrických  akumulátorů, galvanických článků a baterií. Ve 

většině zemí EU byl systém zpětného odběru akumulátorů zaveden již před 

několika lety. Na základě tohoto zákona se výrobci a dovozci stali klienty 

kolektivních systémů, které zajišťují organizaci sběru a recyklace nebo ekologické 

likvidace. V České republice tento servis od roku 2003 poskytuje systém 

ECOBAT, třídění má pak na starosti kladenská Eurobattery. 

Zpětný odběr je u akumulátorů a baterií zaváděn zejména z toho důvodu, že 

některé typy článků obsahují nebezpečné látky a těžké kovy. Účelem zpětného 

odběru je oddělit použité akumulátory a baterie z toku směsných komunálních 

odpadů a po vytřídění je dekontaminovat a materiálově využít [2]. 

 

2.4.1 Legislativa EU 
 
V rámci Evropské unie byl již v roce 1991 přijat samostatný právní předpis týkající 

se nakládání s použitými bateriemi a akumulátory. Jedná se o směrnici Rady ze 

dne 18. března 1991 č. 91/157/EEC k bateriím a akumulátorům obsahující některé 

nebezpečné látky. Tato směrnice byla novelizována směrnicí Komise ze dne  

4. října 1993 č. 93/86/EEC a směrnicí Komise č. 98/101/EEC ze dne 28. prosince 

1998.  Cílem směrnice k bateriím a akumulátorům je sjednotit legislativu členských 

států EU v oblasti recyklace a odstranění použitých baterií a akumulátorů, které 

obsahují nebezpečné látky [1].. 

Většina států EU vydala k bateriím a akumulátorům vlastní legislativu, která 

přejímá zásady směrnice a přenáší povinnosti na výrobce a dovozce. Některé 
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státy EU dodnes povinnosti stanovené touto směrnicí neplní (např. Portugalsko), a 

proto s nimi Evropská unie zahájila v této věci soudní řízení. 

 

2.4.2 Legislativa ČR 
 

V české legislativě není zatím nakládání s použitými bateriemi a akumulátory 

řešeno samostatným právním předpisem. Tato problematika je řešena ve 

zmiňovaném zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech. V zákoně o odpadech jsou 

v části páté zařazeny mezi výrobky s povinností zpětného odběru i akumulátory a 

baterie. Pod pojmem zpětný odběr se rozumí povinnost výrobců a dovozců (v 

zákoně nazývaných povinné osoby) bezplatně odebrat nefunkční akumulátory a 

baterie od spotřebitelů a zajistit jejich odstranění nebo recyklaci. Povinnost 

zpětného odběru použitých akumulátorů a baterií nabyla účinnosti dnem 23. února 

2002.[3] 

 
 

ZPĚTNÝ ODBĚR VÝROBKŮ  
V LEGISLATIVĚ ČR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V § 38 zákona o odpadech jsou podrobně stanoveny povinnosti zpětného odběru. 

Kromě jiného je zde uvedeno, že místa zpětného odběru použitých výrobků musí 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

elektroza řízení 
§ 37f-37 o zákona 

ostatní výrobky  
§ 38 zákona 

provád ěcí vyhlášky 

č. 352/2005 Sb.,  
o nakládání s elektrozařízeními 

č. 237/2002 Sb., o podrobnostech 
způsobu provedení zpětného odběru 

některých výrobků 
ve znění vyhlášky  
č. 353/2005 Sb.  
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být pro spotřebitele stejně dostupná jako místa prodeje nových výrobků a že 

poslední prodejci jsou povinni informovat spotřebitele o způsobu zajištění 

zpětného odběru. Povinné osoby musí tuto skutečnost sdělit MŽP ČR formou 

roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru. 

Ve vyhlášce č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného 

odběru některých výrobků, jsou rozvedeny povinnosti povinných osob a 

posledních prodejců při zajištění zpětného odběru[11]. 

 

2.4.3 Plán odpadového hospodá řství 
 
Plán odpadového hospodářství je zpracováván na dobu 10 let, tj. na období 2003 

až 20012 a může být změněn bezprostředně po každé zásadní změně podmínek, 

na jejichž základě byl zpracován. 

V plánu odpadového hospodářství České republiky byly stanoveny pro zpětný 

odběr použitých přenosných baterií a akumulátorů velmi ambiciózní cíle:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Množství sesbíraných přenosných baterií je nutné považovat za kritický faktor 

budoucího úspěšného plnění nové Směrnice Evropského parlamentu a rady 

2006/66/ES o bateriích a akumulátorech. Tato směrnice ukládá, dle čl. 10, odst.2, 

že členské státy musí dosáhnout těchto minimálních úrovní sběru: 

 

- dosáhnout u použitých průmyslových Ni-Cd akumulátorů úplného využití 

kovové substance do 31. prosince 2005; 

- dosáhnout do roku 2006 sběru použitých přenosných baterií v množství

100 g za rok na obyvatele, z toho materiálově využívat minimálně 50 % 

hmotnostních; 

- zajistit do roku 2005 sběr a materiálové využití 85 % hmotnostních z 

celkového množství olověných akumulátorů uvedených na trh; 

- zajistit do roku 2012 sběr a materiálové využití 95 % hmotnostních z 

celkového množství olověných akumulátorů uvedených na trh; 

- uplatňovat při sběru, shromažďování a třídění použitých baterií a 

akumulátorů, postupy umožňující zvyšování účinnosti zpětného odběru a 

jejich využití. 



Bc. Lucie Kořánová : Zpětný odběr použitých baterií v Žatci 
 

2009                                                                                                                                7 

25% do 26. září 2006 

45% do 26. září 2012  

Podle dostupných údajů o množství přenosných baterií uváděných na trh v České 

republice tak bude muset sběr použitých přenosných baterií a akumulátorů 

dosáhnout minimální úrovně cca 700 tun v roce 2012 [4]. 

 

Cíl sběru p řenosných baterií a akumulátor ů v 
evropských zemích
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Graf č. 1 - Cíl sběru přenosných baterií a akumulátorů v evropských zemích 

Zdroj: ECOBAT s.r.o. 
 
 
2.4.4 Subjekty zajiš ťující zp ětný odb ěr 
 

Základní povinnosti zpětného odběru v ČR jsou uloženy subjektům, které uvádí 

vyjmenované výrobky na domácí trh. Podle § 38 zákona o odpadech jsou to  

tzv. povinné osoby, v terminologii problematiky elektrozařízení se používá 

označení výrobci. Prakticky se ale jedná v drtivé většině o firmy, které tyto výrobky 

do ČR dováží – buď ze zemí EU nebo z ostatních zemí mimo EU. Výrobci a 

dovozci tak musí    

� zajistit zpětný odběr použitých výrobků,  

� informovat spotřebitele prostřednictvím posledních prodejců,        

� zajistit využití nebo odstranění použitých výrobků v souladu s platnou 

legislativou, 

� předávat roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý 

kalendářní rok na Ministerstvo ŽP ČR. 
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Na zpětném odběru se však musí podílet i poslední prodejci všech vyjmenovaných 

výrobků. Tito prodejci musí informovat svoje zákazníky přesně stanoveným 

způsobem o možnosti zpětného odběru ( tj. zveřejněním adresy nejbližšího 

smluvního místa zpětného odběru). Pokud to z jakéhokoliv důvodu neučiní, jsou 

povinni zajistit zpětný odběr výrobků od zákazníků přímo ve své prodejně.    

 

2.4.5 Závazné parametry zp ětného odb ěru 

Zpětný odběr musí splňovat podle zákona a prováděcích vyhlášek následující 

parametry :  

• Zpětný odběr musí být prováděn bez ohledu na výrobní značku. Prodejce 

nemůže odmítnout převzít ke zpětnému odběru použitý výrobek s odůvodněním, 

že tuto značku sám neprodává.  

• Zpětný odběr musí být proveden bez nároku na úplatu od spotřebitele. 

Jakékoliv poplatky za odběr použitého výrobku nebo materiálu (například staré 

pneumatiky či vyjeté oleje při výměně v autoservisu) od spotřebitelů jsou 

nezákonné. S ostatními konečnými uživateli výrobků (průmyslové a obchodní 

firmy, podnikatelé) si mohou výrobci sjednat smluvní cenu, ale spotřebitel nesmí 

v žádném případě být při odevzdání použitého výrobku zpoplatněn.  

• Zpětný odběr musí výrobce i poslední prodejce provádět až do výše 

(množství), které vyrobí  doveze nebo prodává. Výjimkou jsou poslední prodejci 

elektrozařízení, kteří mají právo omezit zpětný odběr od spotřebitelů či ostatních 

uživatelů na princip kus za kus. V praxi to znamená, že odevzdávat baterie může 

spotřebitel v jakékoliv prodejně, která je označená jako místo zpětného odběru, 

aniž by bylo podstatně omezeno množství vracených baterií a aniž by byl vrácení 

použitých baterií vázáno na nákup baterií nových. V případě elektrických a 

elektronických zařízení (televize, dvd přehrávače, ledničky a pod.) může 

spotřebitel uplatňovat při nákupu odevzdání pouze jednoho použitého 

elektrovýrobku stejného typu. Pokud je zpětný odběr elektrozařízení organizován 

kolektivními organizacemi ve spolupráci s obcemi, na sběrných dvorech pravidlo 

kus za kus není uplatňováno.      

• Místa zpětného odběru musí být stejně dostupná jako místa prodeje 

výrobků. Prováděcí vyhláška stanovuje, že pokud výrobce prodává svoje výrobky 
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v jednom či více obchodech na území dané obce, musí v této obci zajistit 

minimálně jedno místo zpětného odběru. Ve statutárních městech platí podobné 

pravidlo pro každou územní část města. Žádný výrobce nemůže tedy spotřebitele 

odkazovat například na svoje krajské servisní středisko.   

• Pro zpětný odběr v ČR platí zvláštní režim vycházející ze zákonného 

ustanovení o tom, že „zpětně odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli 

předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění“ (odstavec 8 § 38 

zák.č.185/2001 Sb.). Všechny subjekty, které  se podílejí na zpětném 

odběru použitých výrobků před tímto okamžikem, podle české legislativy 

nenakládají s odpadem. V praxi to znamená, že poslední prodejci či jiné subjekty, 

které mají na základě smlouvy s výrobci zřízena místa zpětného odběru, nemusí 

plnit zákonné požadavky vztahující se k odpadům [11] (souhlas k provozování dle 

§ 14, provozní řád, evidence o odpadech apod.). 

 

I když bude mít zpětný odběr oporu v legislativě a sběrná místa budou 

bezproblémově fungovat, stále zde bývá zásadní problém – jak přesvědčit 

obyvatele, aby baterii či akumulátor neodhodili v lepším případě do koše či 

popelnice, ale odnesli je na některé z míst  k tomu určených. 
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3 Systém zp ětného odb ěru 
 
Největší firmy působící na trhu přenosných baterií v České republice založily 

v roce 1999 České sdružení výrobců a dovozců přenosných baterií (ČSVDPB).   

Jde o firmy: 

 

Bateria Slaný CZ, s.r.o.,  

EMOS spol. s r.o. (značka GP), 

Energizer Czech, spol. s r.o. (značky Wonder, Energizer), 

GILLETTE CZECH, s.r.o. (značka Duracell), 

Philips Česká republika s.r.o., 

PANASONIC CZECH REPUBLIC, s.r.o., 

SANYO ENERGY (Europe),  Corp. GmbH, 

SONY Czech, spol. s r.o., 

VARTA Baterie spol. s r.o. 

Tyto firmy reprezentují asi 85%  českého trhu s přenosnými bateriemi a 

akumulátory. 

Systém zpětného odběru použitých přenosných baterií a akumulátorů je složitým 

systémem, ve kterém působí mnoho subjektů. Mezi těmito subjekty v rámci šíření 

uvedených výrobků vznikají různé smluvní a finanční vztahy. Hlavním 

propojovacím článkem se stává kolektivní organizace dovozců a výrobců. 

Zapojené subjekty můžeme rozdělit na: 

VÝROBCE – subjekty uvádějící na trh v České republice přenosné baterie a 

akumulátory zahraničních výrobců. Výrobci zodpovídají za financování zpětného 

odběru, organizování zpětného odběru a informování ostatních subjektů o 

zpětném odběru. 

DISTRIBUTORY– subjekty, které dodávají výrobky konečnému uživateli. I oni mají 

povinnost informovat spotřebitele a zajistit bezplatný zpětný odběr. 

SPOTŘEBITELE – bohužel v případě konečných uživatelů neexistují žádné 

legislativní nástroje, jak donutit a odevzdávat použité výrobky k recyklaci. To je 

vše pouze na rozhodnutí spotřebitelů. 
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3.1 ECOBAT s.r.o. 
 
Dne 23. 9. 2002 byla založena některými firmami sdruženými v ČSVDPB 

společnost ECOBAT s.r.o., která se stala provozovatelem celostátního 

kolektivního systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů. Jejími 

zakladateli jsou společnosti Bateria Slaný CZ, s.r.o., EMOS spol. s r.o., Energizer 

Czech, spol. s r.o., GILLETTE CZECH, s.r.o., PANASONIC CZECH REPUBLIC, 

s.r.o., VARTA Baterie spol. s.r.o. Základním posláním společnosti ECOBAT je 

zajistit pro výrobce a dovozce přenosných baterií a akumulátorů možnost 

sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru na území České republiky 

v souladu s § 38 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Do systému ECOBAT jsou 

také zapojeny  komunální systémy sběru nebezpečných odpadů. Jde o sběrné 

dvory a mobilní sběry nebezpečných odpadů. Systém je graficky znázorněn na 

obrázku č. 2. 

Na začátku roku 2009 ECOBAT disponuje bezmála 10.000 sběrnými místy, které 

jsou zřízeny v každé větší obci či městě.  Přehled je uveden v tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1 - Počty sběrných míst 

Typ sb ěrného místa Po čet 
administrativní budovy  247 
prodejny elektro  1534 
prodejny ostatní (drogerie, hobby centra atd.) 963 
prodejny s převahou potravin  3194 

provozní budovy  414 
sběrné dvory a obce  853 
sklady svozových firem  64 
školy  2195 
zpracovatelé baterií  11 
CELKEM 9475 

Zdroj: ECOBAT s.r.o. 
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Obrázek č. 2 - Schéma systému zpětného odběru přenosných baterií 

Zdroj: ECOBAT s.r.o. 

 
 

Sběr použitých baterií a akumulátorů probíhá následujícími základními způsoby:  

 

I. Obchodní řetězce (poslední prodejci)  

Jedná se většinou o supermarkety a hypermarkety velkých maloobchodních 

organizací. ECOBAT uzavírá bezúplatnou smlouvu s centrálou obchodního 

řetězce (např. ALBERT, HYPERNOVA, KAUFLAND, TESCO, DELVITA, BILLA a 

JEDNOTA). Pro sběr použitých baterií je používán speciální kartonový box s 

objemem 22 l. Prázdný box je doručován zásilkovou službou. Stejným způsobem 

je zajištěn i odvoz plného boxu přímo do centrálního skladu.  
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II. Maloobchodní prodejny (poslední prodejci)  

V tomto případě jde o menší prodejny typu ELEKTRO, KLENOTY, Hodinářství, 

Železářství apod.. ECOBAT uzavírá bezúplatnou smlouvu přímo s posledním 

prodejcem nebo distributorem, který prodejny zásobuje novými bateriemi či jiným 

elektro-sortimentem.  

Svoz, tak díky výše uvedené spolupráci probíhá dvěma způsoby:  

A) Poslední prodejce  

- svoz je zajištěn zásilkovou službou stejně jako v bodě I.  

B) Distributor  

- použité výrobky převeze distributor na své náklady do svého velkoskladu. Tento 

velkosklad je vybaven typizovanou shromažďovací nádobou o objemu minimálně  

55 l. V případě jejího naplnění zajistí odvoz přímo sám provozovatel a to 

pověřenou smluvní osobou opět do centrálního skladu.  

 

III. Města a obce  

ECOBAT na základě bezplatné smlouvy se svozovou firmou zajišťuje integraci 

stávajících systémů sběru nebezpečných složek komunálních odpadů do systému 

ECOBAT a to tak, že:  

- zajišťuje vybavení shromažďovacích míst (sběrných dvorů),  

- dle domluvy zajišťuje vybavení a označení dalších primárních míst sběru, které 

obec pro odkládání použitých výrobků stanovila.  

 
IV. Průmysl  

Specifická skupina firem a institucí, zabývající se nejen průmyslovou výrobou, kde 

přenosné baterie a akumulátory patří k zcela nezbytné součásti funkčních zařízení 

používaných k dalším pracovním činnostem ( např. aku-zařízení, stolní přenosné 

přístroje apod.). ECOBAT na základě bezplatné smlouvy, pak zajistí vybavení 

sběrného místa a zároveň i následný odvoz nashromážděných použitých výrobků 

v rámci celého výrobního areálu.  
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V. Mimo řádná, speciální místa  

ECOBAT rozšířil katalog sběrných nádob o luxusnější sběrnou nádobu, kterou 

nabízí klientům pro reprezentaci systému v jejich kancelářských budovách, 

bussines centrech apod. Svoz je zajišťován individuálně.  

 
 
3.1.1 Financování 
 
Činnost ECOBATU je zajišťována poplatky od svých klientů (povinných osob), 

kteří čtvrtletně zasílají reporty o hmotnosti prodaných popřípadě dovezených 

výrobků, za něž je jim účtován poplatek dle předem stanoveného uživatelského 

sazebníku. Navíc díky smluvní spolupráci s organizací ASEKOL s.r.o., jsou 

finanční prostředky získávány i od těch dovozců popřípadě výrobců, kteří uvádí na 

trh články či baterie vložené nebo zabudované do vybraných elektrozařízení. 

Poplatky se stanovují podle vykazovaného množství přenosných baterií 

uváděných na trh. Sběr malých spotřebitelských baterií je finančně nákladný, 

třídění je složité a recyklace technologicky náročná. Zpětně získané suroviny 

rozhodně nemohou tyto náklady pokrýt. Odpovědnost za financování sběru a 

recyklace, včetně dotování veřejných informačních kampaní nesou dle legislativy 

výrobci. Přenesením této finanční zátěže na výrobce se očekává, že výrobci 

budou motivováni k takové konstrukci a designu svých výrobků, aby tyto náklady 

byly co nejnižší.  Efektivita sběru ovšem  především spočívá v pozitivních 

dopadech na životní prostředí.  

 

Uživatelské poplatky jsou využívány k financování a pozitivnímu ovlivnění 

zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů, které zajišťují tyto 

ekonomické nástroje: 

• Viditelný recykla ční poplatek  – v české legislativě mají tuto možnost 

osoby financující zpětný odběr tzv. historických elektrozařízení, mohou 

uvádět zvlášť náklady na zajištění zpětného odběru, u baterií a akumulátorů 

ovšem tento poplatek není dle Směrnice EP připuštěn. 

• Finanční příspěvek provozovatel ům míst zp ětného odb ěru  – v systému 

ECOBAT je praktikován formou bezplatného poskytování kontejnerového 
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vybavení, odvozem ke zpracování, nákladů na třídění a konečného 

zpracování. Jiné finanční příspěvky nejsou v České republice poskytovány. 

• Výkup použitých p řenosných baterií s obsahem drahých či barevných 

kovů – některé druhý použitých přenosných baterií a akumulátorů jsou 

často předmětem zájmu obchodníků s barevnými a drahými kovy. U těchto 

druhů je dosahováno vysoké účinnosti sběru, kolektivní organizace 

nemohou na trhu specializovaným obchodníkům konkurovat, neboť 

nemohou  na trhu nabízet srovnatelné výkupní ceny. 

 

3.1.2 Sběr 
 
Kolektivní organizace ECOBAT spolupracuje se všemi obcemi, které o takovou 

spolupráci projeví zájem a všechny obce jsou s možností zapojení do systému 

Ecobat pravidelně seznamovány na konferencích, seminářích, v odborném tisku a 

podobně. Ecobat poskytuje obcím bezplatně : 

sběrné boxy, 

shromažďovací nádoby, 

transport nashromážděných baterií ke zpracování, 

bezplatné zpracování,  

informační materiály.  

 

Místa zpětného odběru jsou zřizovány v 

-      maloobchodech s potravinami (SD JEDNOTY), 

-      elektro-obchodech, 

-      supermarketech,  

-      hypermarketech,  

-     velkoobchodech, na školách, na veřejných místech (městské úřady), ve 

sběrných dvorech aj. 
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Sběrné nádoby – pro ZO jsou využívány následující sběrné nádoby (obr. č.3, č.4, 

č.5, č.6): 

ORION BOX (9 LITRŮ)  

 
Rozměry: 170 x 310 x 170 mm  
Barva: tmavě zelená  
Využití: sběr v maloobchodních jednotkách 
 

Obrázek č. 3 - ORION BOX 

Zdroj: ECOBAT s.r.o. 
 

TRANSPORT BOX  (22 LITRŮ) 
  
Rozměry: 250 x 390 x 240 mm 
Barva: zelená 
Využití: sběr v maloobchodních  
             jednotkách, skladování  

 

Obrázek č. 4 - TRANSPORT BOX 

Zdroj: ECOBAT s.r.o. 
 

 

INTEGRA BOX VELKÝ (55 LITRŮ) 

  
Rozměry: 345 x 530 x 303 mm 
Barva: modrá 
Využití: skladování - velkoobchody,  
             sběrné dvory 
 

Obrázek č. 5 - INTEGRA BOX VELKÝ 

Zdroj: ECOBAT s.r.o. 
 

 

           BATTERY BOX (600 LITRŮ) 

Rozměry: 1200 x 800 x 790 mm 
Barva: šedá 
Využití: skladování - velkoobchody,  

           sběrné dvory 

 Obrázek č. 6 - BATTERY BOX 

Zdroj: ECOBAT s.r.o. 
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3.1.3 Zpracování 
 
Logistický systém je založen na dvoustupňovém svozu. Lokální svozy provádí 

svozové firmy nebo distributoři baterií. Druhotný svoz je zajišťován do centrálního 

skladu a třídírny baterií na Kladně. Přibližně 1/3 míst zpětného odběru je 

obsluhována zásilkovou službou, která zajišťuje transport sebraných baterií přímo 

z míst zpětného odběru do centrálního skladu. Celkový počet míst zpětného 

odběru dosáhl na začátku roku 2009 bezmála 10000 sběrných míst. Místa 

zpětného odběru pokrývají všechny obce nad 3.000 obyvatel.  

Svoz, skladování a třídění zajišťuje společnost Eurobattery s.r.o. Sem míří 

všechny sesbírané baterie a akumulátory. Tady je čeká třídění. Dříve bylo třídění 

ruční záležitostí, se vzrůstajícím množstvím materiálu byla instalována 

poloautomatická linka (viz. obr. č. 7). Jde o prototyp dodaný českou firmou 

Bluetech, který by měl kapacitně zvládnout rozdělit až 800 tun baterií ročně. 

Použité baterie jsou ručně nakládány na posuvný dopravník, kterým jsou baterie 

dopravovány na třídící síta. Zde pak dochází k separaci knoflíkových baterií a to 

dle jejich průměrů. Posléze jsou tyto baterie navíc ručně dotříděny podle 

chemického typu. Prostřednictvím metalurgických nebo chemických procesů se 

oddělí kovové sloučeniny, ze kterých se následně vyrobí nové výrobky i baterie. 

Vytříděné použité přenosné baterie a akumulátory jsou předávány k recyklaci 

nebo k odstranění na různá zařízení, které jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2 - Recyklační zařízení 

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. 
gelové přenosné baterie s obsahem 

olova 

EKO – VUK, spol. s r.o., Panenské 

Břežany 

knoflíkové baterie a akumulátory 

s obsahem stříbra a rtuti 

Recyklace EKOVUK, a.s. ZnC a alkalické články 

Fernwärme Wien, Rakousko 

směs zinko-uhlíkových a alkalických 

primárních baterií s podezřením na 

výskyt rtuti 

Nimetal spol. s r.o., S.N.A.M Francie nikl-metal-hybrid, nikl-kadmium 

SPOVO, s.r.o., Ostrava ostatní  

Zdroj: ECOBAT s.r.o. 
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ECOBAT s.r.o., zajišťuje materiálové využití přibližně 50% sebraných použitých 

baterií.  

       
Obrázek č. 7 - Třídící linka 

Zdroj: ECOBAT s.r.o. 
 

3.2 Sběrná místa 
 
3.2.1 Sběrná místa v Žatci 
 
1) Městský úřad Žatec, nám. Svobody 1 

2) Městský úřad Žatec, Obránců Míru 295 

3) Sběrný dvůr města Žatec, Čeradická 1014 

4) Fotoreport, nám. Svobody 56 

5) MAG SHOP Elektro, nám. Svobody 143 

6) POMPO, nám. Svobody 150 

7) Aleš Kučírek - Akonto, nám. Svobody 161 

8) FH Technik, nám. Svobody 162 

9) Rossmann, spol. s r.o., Obránců Míru 4 

10) Žatecká radiotelevizní opravna, Žižkovo nám. 90 

11) Fotostudio Spoušť, Hošťálovo nám. 69 

12) Telefónica O2, Obránců Míru 8 

13) Kalmat, U Odborů 248 

14) Elektro Jarolímek, U Odborů 2915 

15) Triton, Masarykova 321 

16) Benny – Trading, Masarykova 1201 

17) Duchoň – průmyslové zboží, Podměstí 2125 

18) potraviny Macerka, Sládkova 2382 
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19) prodejna pekárny Žatec a.s., Pražská 2653 

20) P+P Elektronik, Sv. Čecha 874 

21) Hodinářství Stanislava Černá, Masarykova 352 

22) TESCO, Husova 

23) NORMA, Husova 2908 

24) Kaufland, Kadaňská 3034 

25) 1. základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000 

26) 2. základní škola Žatec, Komenského alej 749 

27) 3. základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 

28) 5. základní škola Žatec, Jižní 2777 

29) Základní škola praktická, speciální a logopedická, Dvořákova 24 

30) Mateřské centrum Sedmikráska, nám. Svobody 

31) Potraviny Alfa Therm, Podměstí 2125 

 
 
3.2.2 Klasifikace sb ěrných míst 
 
Za účelem klasifikace sběrných míst jsem připravila formulář, který přikládám 

v příloze č. 1 pro zjištění a posouzení dostupnosti místa zpětného odběru. Výše 

uvedená místa zpětného odběru jsem navštívila a do formuláře zaznamenala 

posuzované údaje. V průzkumu byla stanovena 4 kritéria – umístění místa 

zpětného odběru, typ boxu, umístění boxu a označení místa informativní 

samolepkou. Výsledky průzkumu zpracovávám tabulkově a graficky. 
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Kritérium číslo 1) Umístění místa zpětného odběru 

Umístění místa zp ětného odb ěru

58%28%

7% 7%
Centrum

Sídliště

Čtvrť rodinných dommků

Nákupní zóna na okraji
města

 
Graf č. 2 - Kritérium číslo 1.- Umístění místa zpětného odběru 

Zdroj: vlastní šetření 
 

Z průzkumu vyplývá, že sběrný systém je pro spotřebitele dosažitelný, nejvyšší 

koncentrace sběrných míst (58%) je v centru města, dále pak sídliště (28%). 

Vysoká hustota sběrné sítě je pro zpětný odběr přínosná, ovšem přináší sebou 

také vysoké ekonomické náklady na sběr.  Řešením je zaměřit se na sběrná místa 

s vysokou výtěžností. 

 

Kritérium číslo 2) Typ boxu 

 

Typ boxu

77%

13%
0%10%

Orion zelený plastový 9l

Transport box karton 22l

KC box červenočerný

Jiný

 
Graf č. 3 - Kritérium číslo 2 - Typ boxu 

Zdroj: vlastní šetření 
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Velikost boxů je důležitým faktorem. Menší prodejny mají většinou omezené 

prostorové možnosti, a tak je nutné, aby sběrné boxy zabraly co nejméně 

prostoru. Dalším faktorem pro velikost boxů je snadná manipulovatelnost. 

V hypermarketech je technicky možné umísťovat větší atraktivní kontejnery, 

ovšem dle informací společnosti ECOBAT s.r.o. provozovatelé požadují velmi 

vysoké nájemné.  Důležitým nástrojem ovlivňujícím zpětný odběr může být také 

atraktivní design sběrných boxů. Doporučením může být zlepšení designu a 

atraktivity sběrných boxů. 

 
Kritérium číslo 3 – Umístění boxu 
 

Umístění boxu

52%

25%

7%

16%
Položen na zemi

Položen na pultu

Položen na stojanu

Schován za pultem

 
Graf č. 4 - Kritérium č. 3 - Umístění boxu 

Zdroj: vlastní šetření 
 

Viditelné umístění sběrných boxů  je považováno za nejdůležitější nástroj pro 

zvyšování množství sebraných baterií. Z provedeného průzkumu je dosažení 

viditelného umístění boxů v praxi obtížné.  Často provozovatele zpětný odběr 

obtěžuje, nebo v provozovně není dostatek vhodného místa. Nevhodným 

umístěním může být např.:   

- na podlaze, 

- na polici u kafemlýnků z důvodu silného znečištění obsahu boxů, 

- v exteriérech z důvodu koroze, 

- na pultě informací ve velkých hypermarketech z důvodu obložení jinými 

informačními nebo reklamními předměty, které odvádějí pozornost. 
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Za vhodné umístění můžeme považovat např.: 

- ve vestibulu vstupních hal (větší kontejnery), 

- na poličce u vstupu do supermarketů, 

- na prodejním pultě v elektroprodejnách. 

 

Při průzkumu míst zpětného odběru bylo zjištěno, že v řadě případů není umístění 

sběrných boxů ideální (52% boxů umístěno na zemi). Dle legislativy ovšem 

prováděcí vyhláška MŽP ukládá pouze stanovený způsob značení místa zpětného 

odběru, nikoliv dostupnost a viditelnost. Doporučením je vyžadovat po posledních 

prodejcích dostupné a viditelné umístění sběrných boxů smluvně. 

 

Kritérium číslo 4) Označení místa informativní samolepkou 

 

Označení místa informativní
 samolepkou

22%

78%

ANO

NE

 
Graf č. 5 - Kritérium č. 4 - Označení místa informativní samolepkou 

Zdroj: vlastní šetření 
 

Z výsledků průzkumu vyplývá, že 78% míst zpětného odběru není označeno 

informativní samolepkou, což je zcela nevyhovující.  Doporučení je stejně jako u 

kritéria číslo 3 – zajištění označení míst zpětného odběru smluvně. 

 

Ke zvýšení funkčnosti sběrné sítě zahájila společnost ECOBAT s.r.o. v roce 2004 

kontroly míst zpětného odběru. V rámci svého informačního systému vyvinula 
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společnost ECOBAT s.r.o. tzv. rating provozoven. Jednotlivá místa jsou 

známkována od 1 do 10. Na místech s nejhoršími známkami dochází k provedení 

kontroly, zjištění nedostatků a provedení nápravy. 

 

3.3 Nástroje podporující zvyšování množství sebraných 
použitých baterií 

 
V současné době využívá společnost ECOBAT ke zvyšování množství sebraných 

použitých bateriích tyto nástroje: 

 

1) Informa ční letáky a samolepky 

Samolepky jsou využívány již od začátku budování sítě míst zpětného odběru 

k označení prodejen jako míst zpětného odběru. Informační letáky a brožurky jsou 

k dispozici např. na městských úřadech. 

 

Obrázek č. 8 - Leták ECOBAT 

Zdroj: ECOBAT s.r.o. 
 

2) Soutěže pro spot řebitele a školní mládež 

Soutěže pro školy jsou velmi populární a mají dobré výsledky, problémem je 

ovšem náročná organizace a finanční náklady na nákup cen do soutěží. 

V Žatci probíhala na základních školách tato soutěž, dne 16.12.2008 proběhlo 

slavnostní vyhlášení soutěže. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č.3. [6] 
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Tabulka č. 3 - Výsledky sběru baterií na žateckých školách 

Sběr baterií ve školách 
celkem 

kg po čet žáků přepočet pořadí 

5. ZŠ 12 514 0,023 5 
Komenského alej 89 650 0,136 4 
1. základní škola, Petra Bezruče 257 351 0,732 1 
nám. 28. října 83 263 0,316 2 
Zvláštní škola 46 166 0,277 3 

Celkem kg 487       
Zdroj: Město Žatec 

 

3) Vzdělávací programy pro školní mládež 

ECOBAT ve spolupráci s ASEKOLEM [7] realizuje pro školy osvětový program 

hrátky s Asíkem a Batem. Hrátky s Batem jsou zaměřeny na první stupeň 

základních škol. Formou divadelních scének a her s baterkami jsou děti poutavou 

formou vyučovány správným znalostem a návykům pro třídění použitých baterií a 

akumulátorů, ale i elektroodpadu. Pro školáky druhého stupně je připraven 

multimediální program s názvem „RECYKLOHRANÍ“. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 - Hrátky s BATem 

Zdroj: ECOBAT s.r.o. 
  

4) Jednorázové propaga ční akce 

ECOBAT využívá tohoto nástroje ve spojení s nějakou veřejnou akcí či slavností, 

která se koná ve městě (např. jarmark, Den Země apod.) pro propagaci sběru. Pro 

rok 2009 jsou v jednotlivých regionech vyhlášeny akce, které mají motivovat 

občany ke zvýšení sběru formou utvoření národního rekordu ve sběru použitých 

baterií a monočlánků ve městě. Na celý průběh akce dohlíží komisař z agentury 

Dobrý den, aby byl průběh rekordu oficiálně uznán a vyhlášen. V případě 
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překonání již ustanoveného národního rekordu je město zapsáno do České knihy 

rekordů.  

Tato akce se v Žatci konala dne 22.4.2009. Český rekord ve sběru vybitých baterií 

na jednoho obyvatele města, který dosud drželo Ústí nad Labem se 15,5 gramy, 

byl v Žatci překonán. Sesbíralo se 537,83 kilogramu baterií, což znamená v 

průměru 28 gramů na jednoho obyvatele města. Město tak bude zapsáno v české 

Guinessově knize rekordů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Lucie Kořánová : Zpětný odběr použitých baterií v Žatci 
 

2009                                                                                                                                26 

4 Analýza sou časného stavu v Žatci 
 

4.1 Projekt průzkumu povědomí občanů o zpětném odběru  
 

V první (přípravné) fázi průzkumu byl stanoven cíl práce a z něj vyplývající úkoly a 

očekávaný společenský přínos celé výzkumné akce. Hlavním úkolem je zjistit, jak 

jsou občané města Žatce informováni o zpětném odběru použitých baterií a do 

jaké míry jej využívají. Přínosem celé práce tak bude určitý soubor návrhů a 

doporučení ke zlepšení informovanosti a využití zpětného odběru.   

Stěžejní výzkumnou metodou použitou pro tento výzkum je výzkumná metoda 

pomocí dotazníků ve spolupráci s některými dalšími metodami, jako např. 

pozorování.  

Dalším krokem přípravné fáze bylo vypracování samotného dotazníku, pomocí 

kterého byla sbírána data. Samotným dotazníkem a jeho konstrukcí se bude 

zabývat subkapitola 4.2.1. Počet vytištěných dotazníků byl stanoven na 130 kusů. 

Distribuce dotazníků bude zajištěna osobně náhodným výběrem. Výsledky 

výzkumu budou zaneseny do tabulek a číselně a graficky vyhodnoceny. 

 

4.2 Realizační fáze průzkumu 
 

V druhé (realizační) fázi docházelo k distribuci dotazníků a sběru dat. Časový 

harmonogram sbírání dat byl stanoven od poloviny září 2008 do konce března 

2009.  

Další použitou metodou je metoda pozorování, kterou využiji při klasifikaci 

jednotlivých míst zpětného odběru.  

 

4.2.1 Dotazník a jeho konstrukce 
 

Dobrý dotazník je klíčem k získání kvalitních informací výzkumu. V současné době 

představuje jednu z  nejrozšířenějších a nejpoužívanějších technik 

v marketingovém výzkumu. Oblíbenost a rozšířenost této techniky vyplývá 



Bc. Lucie Kořánová : Zpětný odběr použitých baterií v Žatci 
 

2009                                                                                                                                27 

především z jejího univerzálního charakteru. Použitím dotazníku je možno 

dosáhnout vysokého tempa shromažďování informací, vysokého stupně 

formalizace a standardizace, která usnadňuje zpracování výsledků výzkumu i jeho 

závěrečnou analýzu. 

Aby dotazník mohl sloužit jako vhodný instrument k získání empirických údajů, je 

nutné sestavit jej podle určitých pravidel. Úvodní strana dotazníku obvykle 

obsahuje motivační podnět a základní instrukce k vyplnění dotazníku. Představuje 

prvotní oslovení dotazovaného a jejím úkolem je vzbudit zájem o vyplnění 

dotazníku. Také proto musí respektovat základní sociálně demografické 

charakteristiky dotazovaných.  

Rozsah dotazníku je ovlivněn výzkumnými záměry a cílem výzkumu, hloubkou a 

šířkou zkoumaných jevů a procesů. Současně je ovšem nutno dodržet optimální 

počet otázek. Jejich nadměrné množství oslabuje ochotu dotazovaného 

spolupracovat, čímž se snižuje věrohodnost poskytovaných informací. Je potřebné 

uplatnit požadavek jednoduchosti vyplňování dotazníku.  

• Konstrukce vlastního dotazníku 

V úvodu dotazníku je umístěn motivační dopis dotazovanému, ve kterém žádám 

dotazovaného o vyplnění dotazníku a představuji účel celého šetření. Jako další 

následuje instrukce jak vyplňovat dotazník. 

Otázky v dotazníku jsou rozděleny do dvou částí. První část se zaměřuje na 

samotný průzkum. Druhá část se zaměřuje na demografické údaje mapující 

vzorek respondentů, jako věk, pohlaví a vzdělání. 

Dotazník obsahuje celkem 11 otázek, které jsou formulovány tak, aby jejich 

vyplnění bylo pro respondenta co nejjednodušší a časově co nejméně náročné. 

V dotazníku je využito devíti uzavřených otázek, z nichž tři mají výběrový 

charakter a šest je čistě dichotomických (ano, ne). U ostatních otázek je využito 

polootevřenosti otázek a respondent tak má možnost se k nim volněji vyjádřit. 

Vyhodnocení výzkumu bude prováděno postupně po jednotlivých otázkách a bude 

zaznačeno tabulkově i graficky. V samotném textu budou uvedeny základní 

tabulky  a grafy s počtem odpovědí a procentuálním vyjádřením.   
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4.3 Interpretace výsledků průzkumu povědomí občanů o 
zpětném odběru 

      

Ve stanoveném období se podařilo získat celkem 130 dotazníků. Do celkového 

vyhodnocení byly zařazeny všechny vyplněné dotazníky, tedy i ty, ve kterých 

chyběly odpovědi na některé otázky.  

Vyhodnocení výzkumu bude prováděno postupně po jednotlivých otázkách a bude 

zaznačeno tabulkově i graficky. V samotném textu budou uvedeny základní 

tabulky  a grafy s počtem odpovědí a procentuálním vyjádřením.  U vybraných 

otázek uvádím podrobnější tabulky, které vyjadřují závislost odpovědí na 

vybraném demografickém faktoru a to vzdělání. 

 

4.3.1 Demografické údaje respondent ů 
 

 

Rozdělení dle věku respondentů

9-18
15%

18-30
25%

31-45
38%

46-60
19%

60 a více
3%

9-18

18-30

31-45

46-60

60 a více

 
Graf č. 6 - Rozdělení  dle věku respondentů 

Zdroj: vlastní šetření 
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Nejvíce respondentů (38%) uvedlo věkovou skupinu 

31 – 45 let. Druhá nejsilnější skupina je věkového 

rozpětí 18 – 30 let, tvoří ji 25% tázaných. 19% 

respondentů je ve věkovém rozmezí 46 - 60 let a jsou 

následování věkovou skupinou 9 – 18 let (15%). 

Nejméně početnou skupinu tvoří respondenti ve věku 

60 a více let, kterých je pouze 3%.  

 

Rozdělení dle pohlaví respondentů

MUŽI
25%

ŽENY
75%

MUŽI

ŽENY

 
Graf č. 7 - Rozdělení  dle věku respondentů 

Zdroj: vlastní šetření 
 

Zastoupení žen v prováděném průzkumu je 

trojnásobně vyšší než zastoupení mužů. Dotazník 

vyplnilo 75% žen a 25% mužů. 

 

 

 

 

 

 

 

VĚK   
 9-18 19
18-30 33
31-45 49
46-60 25
60 a více 4
CELKEM 130

POHLAVÍ   
MUŽI 33
ŽENY 97
CELKEM 130
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Rozdělení dle vzdělání respondentů

13%

33%44%

10%

Základní

Vyučen

Středoškolské

Vysokoškolské

 

Graf č. 8 - Rozdělení dle vzdělání respondentů 

Zdroj: vlastní šetření 
 

Nejvyšší zastoupení v  průzkumu má skupina se 

středoškolským vzděláním (57%), následuje skupina 

se vzděláním vyučen (33%), základní vzdělání má 

13% respondentů a nejmenší zastoupení skupina 

s vysokoškolským vzděláním (10%). 

 

4.3.2 Výsledky pr ůzkumu 
 

Otázka č. 1 – Třídíte domovní odpad? 

Třídíte domovní odpad?

ANO
75%

NE
25%

ANO

NE

 

Graf č. 9 - Výsledky průzkumu 

Zdroj: vlastní šetření 

VZDĚLÁNÍ   
Základní 17
Vyučen 43
Středoškolské 57
Vysokoškolské 13
CELKEM 130
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Z provedeného průzkumu 

vyplývá, že 75% respondentů 

třídí domovní odpad. 

V tabulce je dále uvedeno 

procentuální vyjádření 

sledovaného kritéria 

v závislosti na vzdělání. Nejvyšší zastoupení mají respondenti se středoškolským 

vzděláním (81%), nejnižší naopak respondenti se vzděláním základním (pouze 

53%). 

 

Otázka č. 2 – Víte, že baterie obsahují nebezpečné látky? 

Víte, že baterie obsahují nebezpečné látky?

ANO
96%

NE
4%

ANO

NE

 

Graf č. 10 - Výsledky průzkumu 

Zdroj: vlastní šetření 
 

Na otázku č. 2 odpovědělo 

96% respondentů kladně. 

Z hlediska vzdělání jsou 

nejlépe informováni 

respondenti se základním a 

vysokoškolským vzděláním 

(100%), nejméně respondenti v kategorii vyučen (90%). 

 

 

Třídíte domovní odpad? 
Vzdělání ANO NE Údaje v % 
Základní 9 8 53% 47%
Vyučen 32 11 75% 25%
Středoškolské 46 11 81% 19%
Vysokoškolské 10 3 77% 23%
CELKEM 97 33 75% 25%

Víte, že baterie obsahují nebezpe čné látky? 
Vzdělání ANO NE Údaje v % 
Základní 17 0 100% 0%
Vyučen 39 4 90% 10%
Středoškolské 56 1 98% 2%
Vysokoškolské 13 0 100% 0%
CELKEM 125 5 96% 4%
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Otázka č. 3 – Víte, jak naložit s použitými bateriemi? 

Víte, jak naložit s použitými bateriemi?

ANO
78%

NE
22%

ANO

NE

 

Graf č. 11 - Výsledky průzkumu 

Zdroj: vlastní šetření 
 

78% respondentů ví, jak 

s použitými bateriemi naložit, 

z hlediska vzdělání má 

nejvyšší zastoupení kategorie 

vyučen (84%) a vzdělání 

středoškolské (82%). 

Z provedeného průzkumu vyplývá, že pouze 62% respondentů s vysokoškolským 

vzděláním má informace, jak naložit s použitými bateriemi. 

 

Otázka č. 4 – Jak nakládáte s použitými bateriemi, v případě, že je neodevzdáváte 

k recyklaci?  

Jak nakládáte s použitými bateriemi, v případě, že je neodevzdáváte k 
recyklaci?

57%31%

11% 1%
Odevzdává

Vyhazuje do komunálního
odpadu

Neuvedeno

Jiné

 

Graf č. 12 - Výsledky průzkumu 

Zdroj: vlastní šetření 

Víte, jak naložit s použitými bateriemi? 
Vzdělání ANO NE Údaje v % 
Základní 11 6 65% 35%
Vyučen 36 7 84% 16%
Středoškolské 47 10 82% 18%
Vysokoškolské 8 5 62% 38%
CELKEM 102 28 78% 22%
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Z výsledků 

průzkumu 

otázky č. 4 je 

varující 

procento 

osob, které 

použité baterie 

vyhazují spolu 

s komunálním odpadem (31%) z celkového počtu dotázaných, z rozdělení dle 

vzdělání mají nejvyšší zastoupení osoby s vysokoškolským vzděláním. 46% z nich 

baterie vyhazuje do komunálního odpadu. 

 

Otázka č. 5 – Využíváte zpětného odběru použitých baterií? 

Využíváte zpětného odběru použitých baterií?

ANO
50%

NE
50%

ANO

NE

 

Graf č. 13 - Výsledky průzkumu 

Zdroj: vlastní šetření 
 

Zpětného odběru využívá 

50% z celkového počtu 

dotázaných. V závislosti 

na vzdělání nejvíce 

využívá zpětného odběru 

kategorie vyučen (56%). 

 

Jak  nakládáte s použitými bateriemi, v p řípadě, že je 
neodevzdáváte k recyklaci? 

Vzdělání Odevzdává  
Vyhazuje 

do KO Neuvedeno  Jiné 
Základní 11 64% 4 24% 2 12% 0 0% 
Vyučen 24 56% 14 33% 5 11% 0 0% 
Středoškolské 33 58% 16 28% 7 12% 1 2% 
Vysokoškolsk
é 7 54% 6 46% 0 0% 0 0% 
CELKEM 75 57% 40 31% 14 11% 1 1% 

Využíváte zp ětného odb ěru použitých baterií? 
Vzdělání ANO NE Údaje v % 
Základní 7 10 41% 59%
Vyučen 24 19 56% 44%
Středoškolské 28 29 49% 51%
Vysokoškolské 6 7 46% 54%
CELKEM 65 65 50% 50%
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Otázka č. 6 – Co Vás odrazuje od zpětného odběru? (pro skupinu respondentů, 

kteří odpověděli záporně na otázku č. 5) 

Co Vás odrazuje od zpětného odběru?

14%

33%

9%2%6%

15%

5%
6% 5% 5%

Neví

Neuvedeno

Místo ZO není dostupné

Nic

Neví, kde je místo ZO

Pohodlonost, lenost

Neví o ZO

Vzdálenost místa ZO

Neinformovanost

Nemá baterie

 

Graf č. 14 - Výsledky průzkumu 

Zdroj: vlastní šetření 
 

V případě NE, co vás odrazuje od zp ětného odb ěru? 
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Základní 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 
Vyučen 2 9 2 0 2 4 0 0 0 0 
Středoškolské 5 5 1 1 2 6 3 3 2 1 
Vysokoškolské 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 
CELKEM 9 22 6 1 4 10 3 4 3 3 
 

Nejvyšší procento dotázaných (33%) neuvedlo co je odrazuje od zpětného odběru. 

Dalším uváděným důvodem je pohodlnost, lenost (15%), ostatní uváděné důvody 

mají přibližně stejné procentuální zastoupení. 

 

Otázka č. 7 – Co by Vás přimělo, abyste začal/la odevzdávat použité baterie 

k recyklaci (pro skupinu respondentů, kteří odpověděli záporně na otázku č. 5) 
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Co by Vás přimělo, abyste začali 
odevzdávat použité baterie k recyklaci?

35%

12%9%5%
9%

3%

5%
3%2%

8%
9%

Neuvedeno

Více sb. míst / dostupnost

Neví

Poškození ŽP

Nic

Finanční odměna

Sankce

Zpětný výkup

Jednoduchost

Viditelné sběrné boxy

Lepší informovanost

 Graf č. 15 - Výsledky průzkumu 

 Zdroj: vlastní šetření 
 

Co by Vás p řimělo, abyste za čali odevzdávat baterie? 
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Základní 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 
Vyučen 9 1 1 0 4 2 2 0 0 0 0 
Středoškolské 8 4 4 1 1 0 1 2 1 4 3 
Vysokoškolské 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 
CELKEM 23 8 6 3 6 2 3 2 1 5 6 
 

V této otázce opět jako u otázky předchozí nejvyšší procento respondentů (35%) 

neuvedlo, co by je přimělo odevzdávat použité baterie k recyklaci, 12% 

respondentů by uvítalo více sběrných míst a jejich dostupnost. Ostatní uváděné 

důvody mají přibližně stejné procentuální zastoupení (2-9%). 

 

 

 

 



Bc. Lucie Kořánová : Zpětný odběr použitých baterií v Žatci 
 

2009                                                                                                                                36 

Otázka č. 8 – Víte, kde se v okolí Vašeho bydliště nachází sběrná místa? 

Víte, kde se ve Vašem okolí nachází sběrná místa?

ANO
76%

NE
24%

ANO

NE

 

Graf č. 16 - Výsledky průzkumu 

Zdroj: vlastní šetření 
 

Na otázku č. 8 

odpověděla převážná 

většina respondentů 

(76%) kladně, 

z hlediska vzdělání má 

nejvyšší zastoupení 

kategorie základní vzdělání (96%). 

 

Otázka č. 9 – Odkud jste se dozvěděli o zpětném odběru? 

Odkud jste se dozvěděli o zpětném odběru?

18%

21%

7%30%

3%

21%
Nevím o ZO

Leták

Brožurka

Místní tisk

Místní kabelová TV

Jiné

 

Graf č. 17 - Výsledky průzkumu 

Zdroj: vlastní šetření 

Víte, kde se ve Vašem okolí nachází sb ěrná místa? 
Vzdělání ANO NE Údaje v % 
Základní 16 1 94% 6% 
Vyučen 32 11 74% 26% 
Středoškolské 42 15 74% 26% 
Vysokoškolské 9 4 69% 31% 
CELKEM 99 31 76% 24% 
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Nejvíce 

občanů (30%) 

se o zpětném 

odběru 

dozvědělo 

z místního 

tisku (Žatecké 

noviny, Žatecký týdeník), naopak (18%) občanů neví o zpětném odběru. 

 

Otázka č. 10 – Znáte některé instituce zabývající se problematikou zpětného 

odběru použitých baterií? 

Znáte některé instituce zabývající se problematikou zpětného 
odběru?

ANO
22%

NE
78%

ANO

NE

 
Graf č. 18 - Výsledky průzkumu 

Zdroj: vlastní šetření 
 

Na otázku č. 10 odpovědělo 

78% dotázaných záporně, tj. 

nezná instituce zabývající se 

problematikou zpětného 

odběru. V kategorii vzdělání je 

procentuální vyjádření přibližně 

vyrovnané. 

 

 

Odkud jste se dozv ěděli o zp ětném odb ěru? 

  

Nevím o 
ZO Leták Brožurka Místní 

tisk 

Místní 
kabelová 

TV 
Jiné 

Základní 5 3 2 9 0 2 
Vyučen 8 14 3 20 3 7 
Středoškolské 10 12 5 12 2 21 
Vysokoškolské 4 2 0 5 0 2 
CELKEM 27 31 10 46 5 32 

Znáte některé instituce zabývající se 
problematikou zp ětného odb ěru? 
Vzdělání ANO NE Údaje v % 
Základní 3 14 18% 82% 
Vyučen 9 34 21% 79% 
Středoškolské 14 43 25% 75% 
Vysokoškolské 3 10 23% 77% 
CELKEM 29 101 22% 78% 
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Otázka č. 11 – Jaký způsob informování o zpětném odběru byste uvítali? 

Jaký způsob informování o zpětném odběru byste uvítali?

36%

6%24%

7%

6%

17% 4%

Leták
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Místní tisk

Místní kabelová TV

Venkovní propagačí akce

Dlouhodobá cílená kampaň

Jiné

 
Graf č. 19 - Výsledky průzkumu 

Zdroj: vlastní šetření 
 

Jaký zp ůsob informování o zp ětném odb ěru byste uvítali? 
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Základní 8 1 6 3 0 1 1 
Vyučen 22 1 13 4 3 7 1 
Středoškolské 24 6 17 3 6 12 2 
Vysokoškolské 1 2 1 1 1 6 2 
CELKEM 55 10 37 11 10 26 6 
 

U otázky č. 11 nejvíce dotázaných (36%) upřednostňuje jako způsob informování 

jednorázový leták do domácnosti, 24% dotázaných má zájem o informace o 

problematice v místním tisku, 17% by uvítalo dlouhodobou cílenou kampaň. Další 

informační média mají přibližně stejné procentuální zastoupení (4-7%). 
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5 Návrhy a doporu čení  
 

Cílem  této diplomové práce bylo zjistit, jak jsou občané města Žatec informováni 

o zpětném odběru použitých baterií a zároveň získat inspirační podněty k 

možnému zlepšování informovanosti a tím i ke zvyšování množství odevzdaných 

baterií. Naplněním tohoto cíle se zabývala 4. kapitola. 

5. kapitola  bude věnována druhé části stanoveného cíle, a to návrhům a 

doporučením, které by vedly ke zlepšení informovanosti a zvýšení množství 

odevzdaných baterií. 

 

5.1 Návrhy a doporučení na zvýšení povědomí a ochoty 
občanů odevzdávat použité baterie k recyklaci 

 
Z průzkumu vyplynulo, že informovanost o zpětném odběru není vysoká, zpětný 

odběr využívá pouze 50% dotázaných. U otevřených otázek č. 6 a 7 nejvyšší 

procento dotázaných neodpovědělo, tyto osoby s vysokou pravděpodobností 

nevyužívají zpětného odběru z důvodu pohodlnosti a neinformovanosti. 

Následující návrhy a opatření by měli v návaznosti na výsledky průzkumu a 

hodnocení sběrných míst vést ke zlepšení informovanosti a zvyšování množství 

odevzdaných baterií. 

 

• Zřizovat další místa zpětného odběru, zejména ta, která mají vysokou 

výtěžnost; 

• používat pro zpětný odběr boxy s atraktivnějším designem; 

• po posledních prodejcích požadovat (např. smluvně), ale i prakticky 

dostupné a viditelné umístění sběrných boxů a provádění kontrol pro 

zjišťování plnění tohoto požadavku; 

• vyžadovat jasné a viditelné označení míst zpětného odběru informační 

samolepkou; 

• pokračovat ve vzdělávacích projektech pro školy (Hrátky s BATem), 

výsledky průzkumu jasně vykazují, že osoby se základním vzděláním (tj. 

pro účely této diplomové práce) žáci základních škol, mají vysokou 

informovanost o problematice zpětného odběru a sběru použitých baterií; 
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• využít soutěží pro školy, zejména v případě ohrožení splnění minimálních 

cílů pro sběr; 

• i nadále organizovat jednorázové akce,  kdy jsou občané zapojeni do sběru, 

např. v překonávání národního rekordu ve sběru baterií; 

• více využívat reklamu a propagaci formou jednorázových letáků do 

domácnosti,  kterou může zajistit město Žatec, které vydává svůj Žatecký 

týdeník, který je distribuovaný do všech domácností zdarma, firma 

ECOBAT jej může využít ke vložení svého letáku s informacemi o zpětném 

odběru a uvedením již konkrétního seznamu sběrných míst; 

• informovat o problematice přímo v místním tisku (Žatecký týdeník); 

• připravit dlouhodobější cílenou kampaň zaměřenou na využívání zpětného 

odběru, která by měla občany přesvědčit o výhodách zpětného odběru a 

pozitivním dopadu na životní prostředí; 

• využít místní kabelové televize OK PLUS k propagaci sběru, 

• hledat vhodné partnery pro spolufinancování osvětově-vzdělávacích aktivit, 

např. pro zajištění cen do soutěží. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bc. Lucie Kořánová : Zpětný odběr použitých baterií v Žatci 
 

2009                                                                                                                                41 

6 Závěr 
 
Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak jsou občané města Žatec informováni o 

zpětném odběru, získat inspirační podněty ke zvyšování informovanosti a 

z průzkumu vyvodit určitá doporučení, která by vedla k jejímu zvyšování. 

K dosažení cíle byla použita metoda výzkumu pomocí dotazníkového šetření.  

Cíl práce byl splněn a její výsledky v podobě tabulek, grafů, návrhů a doporučení 

jsou uvedeny v samostatných  kapitolách.  

Samotné výsledky výzkumu mají význam i pro společnost ECOBAT, která je může 

využít v praxi. 
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