
Vážení zákazníci, 

dnem 1.února 2021 vstupuje v platnost nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, které v principu: 

• zakazuje prodej elektrolytu (kyselina sírová) koncovým spotřebitelům 

• povoluje jim prodávat pouze již aktivované (nalité) baterie nebo baterie suché či baterie 
bez kyseliny, např. lithiové. 

Kyselina sírová je totiž nově zařazena jako tzv. „prekurzor výbušniny“, což jsou látky, které 
nesmí být dostupné veřejnosti tj. koncovým spotřebitelům, lze je prodávat pouze 
profesionálům. 

Podrobné znění klíčových omezení a povinnosti: 

• prodej baterií se samostatným balením akumulátorové kyseliny (o koncentraci vyšší než 
15%) je soukromým osobám z řad široké veřejnosti (koncovým uživatelům) zakázán. 
Platí to jak pro prodej na prodejně, tak i pro prodej přes e-shopy (elektronický způsob 
obchodování na dálku); 

• takovým odběratelům je možné prodat výhradně předem naplněnou = aktivovanou 
baterii, protože na kyselinu, která je již nalita do baterie, se uvedený zákaz nevztahuje; 

• prodej baterií se samostatným balením kyseliny je nadále možný hospodářským 
subjektům (IČO), prodávající je ale povinen kupujícího informovat o omezeních 
spojených s platným nařízením, dále je povinen ověřit před prodejem samostatného 
balení kyseliny na prodejně hospodářskému subjektu (IČO), že zástupce subjektu je 
oprávněn k jejímu nakupování a v neposlední řadě prodávající musí vést evidenci 
takových osob, které samostatné balení kyseliny nakoupili a tuto uchovávat min 18. 
měsíců pro účely případné kontroly; 

• u online prodeje na dálku (e-shop) je prodávající povinen ověřit, že kupující vyhovuje 
nařízení a jeho uživatelé budou podléhat příslušným omezením a ověření; 

• stejně tak nelze prodávat konečným spotřebitelům samotnou kyselinu sírovou bez 
baterie, spotřebitel si může pouze nechat doplnit elektrolyt do údržbových baterií 
v servisu kde tuto službu nabízejí;  

• prodávající je povinen rozeznávat a do 24 hodin oznamovat podezřelé transakce 
a případné významné krádeže či zmizení samostatných balení kyseliny na kontaktní 
místa: Policie ČR, Český báňský úřad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vážení zákazníci, 

dňom 1.februára 2021 nadobúda účinnosť nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/1148 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a o ich používaní, ktoré v princípe: 

• zakazuje predaj elektrolytu (kyselina sírová) koncovým spotrebiteľom 

• povoľuje im predávať iba už aktivované (naliate) batérie alebo batérie suchej či batérie 
bez kyseliny, napr. lítiové. 

Kyselina sírová je novo zaradená ako tzv. "Prekurzor výbušniny", čo sú látky, ktoré nesmú byť 
dostupné verejnosti, tj. koncovým spotrebiteľom, možno ich predávať iba profesionálom. 

Podrobné znenie kľúčových obmedzení a povinností: 

• predaj batérií so samostatným balením akumulátorovej kyseliny (o koncentrácii vyššej 
ako 15%) je súkromným osobám zo širokej verejnosti (koncovým užívateľom) zakázaný. 
Platí to ako pre predaj na predajni, tak aj pre predaj cez e-shopy (elektronický spôsob 
obchodovania na diaľku); 

• takým odberateľom je možné predať výhradne vopred naplnenou = aktivovanú batériu, 
pretože na kyselinu, ktorá je už naliata do batérie, sa uvedený zákaz nevzťahuje; 

• predaj batérií so samostatným balením kyseliny je naďalej možný hospodárskym 
subjektom (IČO), predávajúci je ale povinný kupujúceho informovať o obmedzeniach 
spojených s platným nariadením, ďalej je povinný overiť pred predajom samostatného 
balenie kyseliny na predajni hospodárskemu subjektu (IČO), že zástupca subjektu je 
oprávnený k jej nakupovaniu a v neposlednom rade predávajúci musí viesť evidenciu 
takýchto osôb, ktoré samostatné balenie kyseliny nakúpili a túto uchovávať min 18. 
mesiacov na účely prípadnej kontroly; 

• u on-line predaja na diaľku (e-shop) je predávajúci povinný overiť, že kupujúci vyhovuje 
nariadenie a jeho užívatelia budú platiť vhodné obmedzenia a overenie; 

• rovnako tak nemožno predávať konečným spotrebiteľom samotnú kyselinu sírovú bez 
batérie, spotrebiteľ si môže iba nechať doplniť elektrolyt do údržbových batérií v servise 
kde túto službu ponúkajú; 

• predávajúci je povinný rozoznávať a do 24 hodín oznámiť podozrivé transakcie a 
prípadné významné krádeže či zmiznutie samostatných balení kyseliny na kontaktné 
miesta: Polícia SR, Banský úrad. 

 


