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Vážení,
v souvislosti s přijetím zákona č.297/2009 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, s účinností od
19.9.2009, je zavedena povinnost zákazu dovozu přenosných baterií nebo akumulátorů, které obsahují
více jak 0,002 % kadmia, bez ohledu na to zda jsou, nebo nejsou zabudovány do elekrto zařízení nebo
jiných výrobků. Zákaz se nevztahuje na přenosné baterie nebo akumulátory, jenž jsou určeny pro užití
v nouzových nebo poplašných systémech, zdravotnických přístrojích a bezšňůrových elektrických nástrojů.
Osoba, která dováží baterie nebo akumulátory, je povinna prokázat celním orgánům, že zboží není
předmětem zákazu uvedeného v novele. Způsob prokazování se řídí § 16 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
VYHLÁŠKA 383/2001 Sb.
Ministerstva životního prostředí
o podrobnostech nakládání s odpady
§ 16
Technické požadavky na nakládání s bateriemi a akumulátory
(1) Označování baterií, akumulátorů a zařízení, do nichž jsou baterie nebo akumulátory zabudovány, údaji
týkajícími se možností jejich zpětného odběru a obsahu těžkých kovů v nich obsažených se provádí podle ČSN EN
61429.
(2) Baterie a akumulátory uváděné na trh musí splňovat požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.
(3) Doklad, který osvědčuje splnění podmínek a kritérií pro uvádění baterií a akumulátorů na trh podle § 31
odst. 5 a 6 zákona, musí obsahovat:
a) identifikační údaje o osobě uvádějící baterie a akumulátory na trh (u fyzické osoby oprávněné k podnikání jméno a
příjmení a místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),
b) druh výrobku (název, typové označení, položka celního sazebníku, 10a)
c) čestné prohlášení osoby uvádějící baterie a akumulátory na trh, že tyto výrobky uvedené ve skupině 8506 celního
sazebníku 10a) neobsahují více než 0,0005 hmotnostních % rtuti z celkové jejich hmotnosti, včetně případů, kdy jsou
tyto baterie a akumulátory zabudovány do zařízení, a nebo, že knoflíkové články a baterie sestavené z knoflíkových
článků neobsahují více než 2 hmotnostní % rtuti z celkové jejich hmotnosti,
d) datum a podpis osoby uvádějící baterie a akumulátory na trh,
e) v případě, že dovozce neobdrží od výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce 10b) čestné prohlášení podle
písmene d), bude tento doklad obsahovat dále protokol o zkoušce na zjištění koncentrace rtuti ve výrobku (baterie nebo
akumulátory uvedené ve skupině 8506 celního sazebníku, 10a) vydaný laboratoří, která má zavedený systém jakosti
podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a metodu stanovení koncentrace rtuti má uvedenou v příloze
osvědčení o odborné způsobilosti laboratoře.

Celní úřad Benešov zpracoval analýzu, z jejíhož výsledku vyplynulo, že vaše společnost je pravidelným
dovozcem akumulátorů nebo baterií, nebo výrobků v nichž jsou akumulátory nebo baterie zabudovány.
Abychom předešli zbytečným nedorozuměním při celním řízení, dovolujeme si Vás upozornit na nově
vzniklou povinnost písemně.
S pozdravem
plk.Ing Jan Pivoňka v.r.
ředitel
Celní úřad Benešov
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Dear,
in connection with the adoption of the law č.297/2009 Coll. on waste and amending other laws, with effect from
19.9.2009, the obligation imposed ban on the import of portable batteries and accumulators containing more than
0,002% cadmium, irrespective of whether or not they are incorporated into elekrto equipment or other products. The
prohibition does not apply to portable batteries or accumulators, which are intended for use in emergency or alarm
systems, medical equipment and cordless power tools. A person who imports or rechargeable batteries, it must satisfy
the customs authorities that goods are not subject to the prohibition in the amendment. The method of proof is governed
by § 16 of Decree No. 383/2001 Coll. On details of waste management, as amended.
DECREE 383/2001 Coll.
Ministry of Environment
on details of waste management
§ 16
Technical requirements for waste batteries and accumulators
(1) The labeling of batteries, accumulators and appliances into which batteries and accumulators are incorporated with
other data concerning the possibility of their return, and heavy metals contained therein shall be according to EN ISO
61429th
(2) Batteries and accumulators put on the market must meet the requirements of specific legislation.
(3) document certifying the fulfillment of the conditions and criteria for placing batteries and accumulators on the
market pursuant to § 31 paragraph 5 and 6 of the Act, shall include:
a) identification of the person showing the batteries and accumulators on the market (for a natural person, the business
name and surname and place of business, the legal entity name or business name and its registered office)
b) type of product (name, type designation, tariff heading, 10a)
c) a statutory declaration specifying those batteries and accumulators on the market that these products group 8506
Customs Tariff 10a) not more than 0.0005% mercury by weight of the total weight, including cases where these
batteries and accumulators incorporated into appliances, or that button cells and batteries consisting of button cells
containing more than 2% mercury by weight of the total of their weight
d) date and signature of the person giving batteries and accumulators on the market,
e) if the importer does not receive from the manufacturer or his authorized representative 10b) affidavit referred to in
subparagraph d), the document will also include a test report to determine the concentration of mercury in products
(batteries and accumulators placed in Group 8506 of the Customs Tariff, 10a) issued by a laboratory that has
implemented a quality system according to the technical standard ČSN EN ISO / IEC 17025 and the method of
determining the concentration of mercury is contained in Annex certificate of professional competence of the
laboratory.
Customs office Benešov processed analysis, from the results indicated that your company is a regular importer of
batteries or batteries, or products in which batteries or batteries installed. To avoid unnecessary confusion at the
customs procedures, please draw your attention to a newly created requirement in writing.
Best regards
plk.Ing Jan Peony v.r.
Director
Customs office Benešov
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