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O d ů v o d n ě n í 

I. OBECNÁ ČÁST 

A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

Parlament České republiky schválil dne 12. srpna 2015 vládní návrh zákona, kterým se mění 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., 

o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 409, senátní tisk č. 115). 

Součástí přijatého zákona je také úprava podmínek vzniku a fungování kolektivních systémů 

v oblasti pneumatik v zákoně o odpadech, která byla do vládního návrhu začleněna 

pozměňovacím návrhem výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny. Tato právní 

úprava vyžaduje provedení vyhláškou Ministerstva životního prostředí (dále jen 

„ministerstvo“), která by měla nabýt účinnosti společně s přijatým zákonem. Vzhledem 

k tomu, že k předmětnému pozměňovacímu návrhu nebylo zpracováno standardní hodnocení 

dopadů regulace, obsahuje předkládaná Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

vyhodnocení nákladů a přínosů právní úpravy, která vyplývá přímo ze schváleného zákona, 

s tím, že variantní řešení v tomto případě není možné. Pokud jde o části navrhované vyhlášky, 

které připouštějí variantní řešení, bylo zpracováno standardní hodnocení dopadů regulace. 

1. Kolektivní plnění povinností povinných osob v oblasti pneumatik 

1.1 Zákonné podmínky vzniku a fungování kolektivních systémů v oblasti pneumatik 

1.1.1 Popis navrhované změny 

Zákon o odpadech, ve znění zákona č. …/2015 Sb., umožňuje založení subjektu povinnými 

osobami (podíl žádného společníka nesmí přesáhnout 33 %, proto k založení jsou třeba 

minimálně 4 povinné osoby), který bude zajišťovat na základě oprávnění (autorizace) 

uděleného ministerstvem kolektivní plnění povinností stanovených zákonem o odpadech pro 

zpětný odběr použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik. 

Předpoklady pro udělení oprávnění: 

 právní forma provozovatele kolektivního systému pouze jako akciové společnosti 

nebo společnosti s ručením omezeným, 

 kolektivní systém smí založit pouze povinné osoby, které takto působí minimálně 

3 roky na trhu v České republice a množství pneumatik, které uvede na trh každá 

z nich, musí přesahovat 1 000 tun ročně, 
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 vytvoření sběrné sítě v dostupnosti stanovené zákonem, 

 prokázání technického zajištění nakládání s odpadními pneumatikami a zajištění 

financování celého systému, 

 společník nebo akcionář kolektivního systému nesmí podnikat v oblasti nakládání 

s odpady. 

Navržená kritéria jsou stanovena tak, aby kolektivní systém mohly založit pouze povinné 

osoby, které mají určitý potenciál pro zpětný odběr odpadních pneumatik a stanou se tak 

stabilním kolektivním systémem a kvalitním partnerem v oblasti zpětného odběru odpadních 

pneumatik i pro ostatní subjekty, které chtějí využít možnosti kolektivního plnění. Dále pak 

předpokládáme, že díky nastaveným podmínkám založí kolektivní systém jen společnosti, 

jejichž význam na trhu s pneumatikami nebude bagatelní, a jelikož se cena likvidace promítá 

do celkové ceny pneumatik, očekáváme, že příspěvek hrazený kolektivnímu systému bude 

reálný a nikoliv spekulativní, což by hrozilo v případě zakládání kolektivních systémů 

společnostmi bez historie a zkušeností v této oblasti. 

Pro představu uvádíme přehled povinných osob, které odevzdaly roční zprávu o plnění 

povinnosti zpětného odběru pneumatik za rok 2012 (zdroj: ISPOP). 

Tabulka 1: Povinné osoby s roční produkcí do 99 t v roce 2012 (zdroj: ISPOP) 

celkem produkce 

(t)

celkem zpětný 

odběr (t)

ZO/produkce         

(%)

1 Continental HT Tyres, s.r.o.

2 Continental výroba pneumatik, s.r.o.

3 Global Stores, a.s.

4 M+M s.r.o.

5 UNI HOBBY, a.s.

6 SCC, s.r.o.

7 GUMMYLAND s.r.o.

8 David Lehnert

9 Agrotrans Otice  s.r.o.

10 Petr Palme

11 Petr Nemček

12 DANKAR, s. r. o.

13 MEFO SPORT CENTRUM, s.r.o.

14 Pneutip s.r.o.

15 KARSIT HOLDING, s.r.o.

16 H+P AUTODEMONT, s.r.o.

17 AL-KO KOBER spol. s r.o.

18 Inter Cars Česká republika s.r.o.

19 TASY s.r.o.

20 CONE DESIGN Int. s.r.o.

21 SKARAB, s.r.o.

22 PROPNEU, s.r.o.

23 EMKA Pneuslužby, s.r.o.

24 CentralWork s.r.o.

25 Libor Novák

26 Pneuservis Pešíček s.r.o.

27 PNEU OK - shop s.r.o.

425,82 192,82 45,28

Ohlašovatel
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Tabulka 2: Povinné osoby s roční produkcí 100–999 t v roce 2012 (zdroj: ISPOP) 

 

Tabulka 3: Povinné osoby s roční produkcí nad 1 000 t v  roce 2012 (zdroj: ISPOP) 

 

Předpokládáme, že kolektivní systém založí zejména členové Sdružení výrobců a dovozců 

pneumatik v České republice, jejichž produkce představuje cca 74 % hmotnosti pneumatik 

uvedených na trh (v případě počtu kusů se jedná o 98,1 %) a jejich síť sběrných míst tvoří 

v současné době cca 5 500 míst (tato síť pokrývá přibližně 80 % správních obvodů všech obcí 

s pověřeným obecním úřadem včetně čtyř vojenských újezdů). Dalším zájemcem o založení 

kolektivního systému mohou být někteří členové Sdružení výrobců protektorů České 

republiky, případně další společnosti, které splní stanovené podmínky. 

1.1.2 Identifikace dotčených subjektů 

a) povinné osoby, 

b) Ministerstvo životního prostředí (ministerstvo). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9ZRE5NFP)



 

- 4 - 

 

1.1.3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Hlavním přínosem je umožnění povinným osobám založit si svůj kolektivní systém, u kterého 

se předpokládá snížení nákladů povinných osob, dále pak kontrola nad sběrnou sítí, snížení 

administrativní zátěže podnikatelů a zjednodušení možnosti odevzdání použitých pneumatik 

pro konečné uživatele. Z toho následně vyplývá snížení počtu odpadních pneumatik 

odložených na sběrných dvorech, ale také v lesích, strouhách apod., jejichž likvidace zatěžuje 

zejména obecní rozpočty. 

Mezi hlavní náklady řadíme náklady spojené se založením kolektivního systému. 

Odhadované náklady na založení kolektivního systému se dají rozdělit na: 

1. Náklady související přímo se založením kolektivního systému: 600 tis. Kč. 

2. Personální náklady: 500 tis. Kč. 

3. Organizačně technické náklady (nájem, licence apod.): 100 tis. Kč. 

4. Náklady související s procesem získání autorizace: 450 tis. Kč. 

5. Náklady na nastavení organizačních procesů – smlouvy s povinnými osobami, 

sběrnými místy, dopravci, zpracovateli: není možné odhadnout. 

Z výše uvedeného odhadujeme náklady na založení kolektivního systému ve výši minimálně 

2 mil. Kč. 

Další náklady jsou spojeny s udělením oprávnění k provozování kolektivního systému na 

straně ministerstva. Časová náročnost je odhadována na cca 40 hodin na jednu žádost. 

Náklady ministerstva jsou tak odhadovány kolem 15 tis. Kč za vydání jednoho oprávnění 

(mzdové a režijní). Tyto náklady budou hrazeny z již narozpočtovaných finančních 

prostředků a nebudou předpokládat další nové pracovní síly, resp. budou zabezpečovány 

stávajícími zaměstnanci ministerstva. 

Tabulka 4: Porovnání nákladů a přínosů 

Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

povinné osoby -

snížení nákladů na 

zpětný odběr

****

MŽP - náklady spojené 

s vydáním oprávnění 

KS (Kč/oprávnění)

15 tis.

obce - úspora 

finančních prostředků 

na likvidaci odpadních 

pneumatik (sběrné 

dvory, černé skládky)

****

ŽP -snížení počtu 

odložených 

pneumatik mimo 

sběrná místa 

zjednodušením ZO 

odpadních pneumatik

****

- bez dopadů, * velmi  nízké, ** nízké, *** s třední, **** vysoké, ***** velmi  vysoké

Možnost 

založení KS pro 

plnění 

povinností s 

odpadními 

pneumatikami

nový KS -náklady na 

založení, zápis KS, 

vytvoření smluv s 

povinnými osobami, 

sběrnými místy apod. 

(Kč)

min. 2 mil.
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1.2 Provedení ustanovení zákona týkajících se kolektivního plnění v oblasti pneumatik 

1.2.1 Definice problému 

Ustanovení části páté zákona o odpadech, která se týkají zpětného odběru pneumatik, jsou 

v současné době provedena vyhláškou č. 465/2013 Sb., o stanovení vzoru návrhu na zápis do 

Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy 

o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik. Tato ustanovení se však podstatným 

způsobem rozšiřují přijetím novely zákona o odpadech v podobě zákona č. …/2015 

Sb. Novou zákonnou úpravu je třeba provést vyhláškou ministerstva, přičemž se jeví 

z hlediska přehlednosti a srozumitelnosti jako vhodnější postup zrušit vyhlášku č. 465/2013 

Sb. a nahradit ji vyhláškou novou s širším předmětem úpravy. 

1.2.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Zákon o odpadech v současné době neumožňuje kolektivní plnění povinností povinných osob 

v oblasti pneumatik, proto ani platná vyhláška č. 465/2013 Sb., o stanovení vzoru návrhu na 

zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční 

zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik neobsahuje žádnou úpravu týkající se 

kolektivního plnění.  

1.2.3 Popis navrhované změny 

Předmětem navrhované vyhlášky je následující právní úprava, která přímo vyplývá z nutnosti 

provedení zákona č. …/2015 Sb., pokud jde o kolektivní plnění v oblasti pneumatik: 

1. Stanovení vzoru žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému 

2. Stanovení podmínek financování zpětného odběru pneumatik a nakládání s odpadními 

pneumatikami při kolektivním plnění povinností (stanovení výše příspěvku, možnosti 

jeho využití, způsob odvodu atd.) 

Vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému, stejně jako stanovení 

podmínek financování zpětného odběru pneumatik a nakládání s odpadními pneumatikami při 

kolektivním plnění povinností vycházejí z platné právní úpravy týchž otázek v oblasti baterií 

a akumulátorů ve vyhlášce č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (rovněž 

vyhláškou prováděná ustanovení zákona o odpadech vychází z úpravy v tomto zákoně pro 

oblast baterií a akumulátorů). V rámci uvedených podmínek financování se navrhuje upravit 

vyhláškou způsob stanovení výše příspěvku na zajištění provozu a financování kolektivního 

systému, včetně informačních kampaní, a způsob jeho výběru a dále omezení použití výnosů 

z peněžních prostředků získaných z příspěvků povinných osob. 

Vzhledem k tomu, že navrhovaná vyhláška má nahradit platnou vyhlášku č. 465/2013 Sb., 

o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru 

pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik, je jejím 

předmětem dále: 

1. Stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného 

odběru pneumatik 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9ZRE5NFP)



 

- 6 - 

 

2. Stanovení obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za 

uplynulý kalendářní rok 

Tato právní úprava je převzata z platné vyhlášky č. 465/2013 Sb. s výjimkou některých částí 

roční zprávy, které souvisejí s nově danou možností kolektivního plnění povinností (viz dále). 

1.2.4 Identifikace dotčených subjektů 

a) povinné osoby, 

b) provozovatelé kolektivního systému. 

1.2.5 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Povinnosti spojené s financováním zpětného odběru pneumatik a nakládání s odpadními 

pneumatikami při kolektivním plnění povinností jsou stanoveny zákonem. Tato část vyhlášky 

pouze zpřesňuje dané povinnosti, aby byla dodržena zejména transparentnost nakládání 

s finančními prostředky v oblasti zpětného odběru pneumatik. Stanovení vzoru žádosti 

o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému vychází z povinných náležitostí 

žádosti daných zákonem. Navrhovaná právní úprava tedy nepřináší žádné náklady pro 

dotčené subjekty. 

2. Rozšíření roční zprávy v souvislosti s kolektivním plněním povinností 

a stanovení podrobností způsobu provedení zpětného odběru pneumatik 

2.1 Definice problému 

Negativní zkušenosti v oblasti kontroly hospodaření kolektivních systémů, zejména pokud jde 

o elektrozařízení, ukazují, že kontrolní orgány potřebují získávat od provozovatelů 

kolektivních systémů ekonomické údaje o jejich hospodaření v uplynulém roce, které mají 

jasně danou strukturu a jsou vzájemně porovnatelné. Ministerstvo dále potřebuje k výkonu 

dohledu nad kolektivními systémy seznam všech obcí, se kterými má daný provozovatel 

kolektivního systému uzavřenou písemnou smlouvu podle § 38 odst. 6 zákona o odpadech 

o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí. 

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) dále dlouhodobě upozorňuje na nutnost stanovení 

pravidel pro provádění zpětného odběru pneumatik, neboť v současné době často dochází 

k jejich ztrátám odcizením či k jejich znehodnocení, především v důsledku požárů. 

2.2 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru pneumatik je stanovena přílohou č. 2 

vyhlášky č. 465/2013 Sb. Tato příloha však nereflektuje možný vznik kolektivních systémů 

a také neupravuje podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru pneumatik na základě již 

existujícího zmocnění v zákoně o odpadech.  

Při skladování zpětně odebraných pneumatik musí být dodržovány obecné předpisy na úseku 

požární ochrany (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

a právní předpisy vydané k jeho provedení). Tyto předpisy se však netýkají zabezpečení 
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konkrétních zařízení a objektů například proti vniknutí neoprávněných osob, které by mohly 

založit požár. 

2.3 Identifikace dotčených subjektů 

a) povinné osoby (kolektivní systém, individuálně plnící povinné osoby), 

b) Ministerstvo životního prostředí (ministerstvo, MŽP). 

2.4 Popis cílového stavu 

Rozšíření aktuálního formuláře roční zprávy o samostatné přílohy, které budou obsahovat 

seznam obcí, se kterými má provozovatel kolektivního systému uzavřenou smlouvu o využití 

systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí, a přehled hospodaření 

provozovatele kolektivního systému za uplynulý kalendářní rok, a dále stanovení podrobností 

způsobu provedení zpětného odběru pneumatik z hlediska jejich zabezpečení před odcizením 

nebo nežádoucím znehodnocením. 

Cílem navrhované úpravy je zvýšení transparentnosti financování kolektivních systémů 

a předcházení ztrátám a znehodnocování zpětně odebraných pneumatik. 

2.5 Zhodnocení rizika 

Bez přijetí navrhované úpravy bude značně ztížen dohled nad fungováním kolektivních 

systémů, pokud jde o jejich zajišťování zpětného odběru pneumatik, transparentní 

hospodaření a účelnost nakládání s prostředky určenými na finanční zajištění plnění 

povinností povinných osob. Rovněž nebude možné vynucovat a kontrolovat řádné 

zabezpečení zpětně odebraných pneumatik, a tím předcházet jejich ztrátám a znehodnocování. 

S požáry pneumatik jsou rovněž spojená vysoká rizika pro život a zdraví osob a pro životní 

prostředí. 

2.6 Návrh variant řešení 

2.6.1 Varianta 0 

Nepřijetí žádných opatření, v důsledku čehož ministerstvo nebude mít k dispozici údaje 

o obcích, s nimiž kolektivní systémy spolupracují, a údaje o hospodaření provozovatelů 

kolektivních systémů za uplynulý kalendářní rok. Dále nebudou stanoveny žádné podmínky 

z hlediska zabezpečení zpětně odebraných pneumatik před jejich odcizením nebo nežádoucím 

znehodnocením. 

2.6.2 Varianta 1 

Rozšíření aktuálního formuláře roční zprávy o samostatné přílohy: 

- Seznam obcí, se kterými má provozovatel kolektivního systému uzavřenou písemnou 

smlouvu podle § 38 odst. 6 zákona o odpadech o využití systému sběru a třídění 

komunálních odpadů stanovených obcí 

- Přehled hospodaření provozovatele kolektivního systému ve struktuře výkazu zisku 

a ztráty podle zákona o účetnictví s uvedením nákladů a výnosů souvisejících se 
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zajišťováním plnění povinností povinných osob, se kterými provozovatel kolektivního 

systému uzavřel smlouvu o společném plnění 

Úprava podrobností způsobu provedení zpětného odběru pneumatik 

Navržené ustanovení upravuje podmínky pro zabezpečení zpětně odebraných pneumatik tak, 

aby pneumatiky byly chráněny před odcizením nebo nežádoucím znehodnocením.  

2.7 Identifikace nákladů a přínosů 

a) Varianta 0 

Tato varianta nepředstavuje žádné náklady ani přínosy, naopak představuje riziko 

nekontrolovatelného nakládání s finančními prostředky od povinných osob provozovateli 

kolektivních systémů a netransparentního řízení kolektivních systémů a dále riziko ztrát 

a znehodnocení pneumatik, včetně jejich požárů.  

b) Varianta 1 

Ministerstvo bude mít k dispozici přehled o obcích, s nimiž kolektivní systémy spolupracují, 

a data o ekonomických výsledcích kolektivních systémů, která jsou potřebná k výkonu 

dohledu nad těmito subjekty. ČIŽP bude mít možnost kontrolovat způsob provádění zpětného 

odběru pneumatik, především způsob jejich uskladnění tak, aby byla zajištěna jejich ochrana 

před odcizením nebo nežádoucím znehodnocením. 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Náklady ministerstva na změnu formuláře v systému ISPOP jsou odhadovány v rozmezí 150–

230 tis. Kč a na nutné úpravy v rámci ISOH cca 130 tis. Kč (kapitola 315 Ministerstvo 

životního prostředí, a to v rámci již narozpočtovaných finančních prostředků). 

Dopady na podnikatelské subjekty 

V případě rozšíření roční zprávy předpokládáme minimální dopady na podnikatelské 

subjekty. V případě individuálně plnících povinných osob se administrativní zátěž nemění, 

u kolektivních systémů se bude jednat maximálně o 60 minut ročně, tj. cca 250 Kč ročně (dle 

Metodiky MPO). Tato částka představuje velmi nízký dopad na dotčené subjekty. 

V souvislosti s úpravou podrobností způsobu provedení zpětného odběru pneumatik, zejména 

podmínek jejich uskladnění, se náklady budou lišit podle zvoleného způsobu zabezpečení. 

V případě skladování v současných zabezpečených prostorách na sběrném místě budou 

náklady nulové, v případě potřeby dovybavit sběrné místo  novými opatřeními budou náklady 

odpovídat typu zvoleného opatření, v návaznosti na potřebu v daném místě a čase 

(např. výkon dostatečného dohledu, přesun pneumatik do dostatečné vzdálenosti od hlavních 

částí veřejných prostranství, umístění dostatečně čitelného označení sběrného místa a zákazu 

neoprávněného nakládání s pneumatikami, instalace či úprava kamerového systému pro 

sledování pneumatik, pořízení kontejneru, stavební opatření k zamezení přístupu 

nepovolaných osob k pneumatikám). V případě vybudování nejnákladnějšího opatření, 

zabezpečených přístřešků, se náklady včetně pořizovací ceny vlastních kontejnerů mohou 

pohybovat okolo cca 100 tis. Kč na sběrné místo. Údaji o celkovém počtu subjektů, kterých se 
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tato regulace dotkne, v současné době nedisponujeme. Předpokládáme však, že např. z cca 

5 500 sběrných míst provozovaných členy Sdružení výrobců a dovozců pneumatik, 

zaujímajících většinu na trhu v počtu pneumatik (tato síť pokrývá přibližně 80 % správních 

obvodů všech obcí s pověřeným obecním úřadem včetně čtyř vojenských újezdů), bude třeba 

dovybavit kontejnerem a zabezpečeným přístřeškem jen zanedbatelné množství sběrných míst 

a jen malé množství bude třeba dovybavit opatřeními řádově méně nákladnými, neboť 

převážné množství míst je již vybaveno opatřeními, jež jsou v daném místě a čase adekvátní 

ochranou před odcizením a znehodnocením pneumatik. 

Dopady na životní prostředí 

V souvislosti úpravou podrobností způsobu provedení zpětného odběru pneumatik 

předpokládáme zejména snížení počtu požárů zpětně odebraných pneumatik, se kterými jsou 

spojeny značné negativní dopady na životní prostředí. 
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2.7.1 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Tabulka 1: Porovnání nákladů a přínosů  

 

Varianta Stručný obsah Přínosy Hodnocení Náklady Hodnocení

- -

riziko 

netransparentnosti 

kolektivních systémů

****

- - - -

- -

riziko požárů zpětně 

odebraných 

pneumatik

****

ISPOP - náklady na 

úpravu formuláře (Kč) - 

odhad (formulář bude 

i bez této změny 

nutné upravit)

150-230 tis.

ISOH - náklady na 

úpravu systému (Kč) - 

odhad (systém bude i 

bez této změny nutné 

upravit)

130 tis.

*

250

- až ****

0 - 100 tis.

snížení rizika požárů 

zpětně odebraných 

pneumatik (dopad na 

ŽP a zdraví lidí)

****

Životní prostředí

způsob provedení 

zpětného odběru 

pneumatik

- -

Životní prostředí

- bez dopadů, * velmi nízké, ** nízké, *** střední, **** vysoké, ***** velmi vysoké

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Varianta 0 současný stav

změna formuláře roční 

zprávy

Podnikatelské subjekty

Státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty

Podnikatelské subjekty

možnost plnění 

ohlašovacích 

povinností pro KS a 

možnost kontroly 

hospodaření KS

***

navýšení AZ v 

souvislosti se 

zasíláním více dat 

(Kč/subjekt/rok)

náklady na úpravu a 

vybavení sběrných 

míst (Kč/subjekt/ 

jednorázově)

Varianta 1
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2.8 Návrh řešení 

2.8.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta 1 

2. Varianta 0 

Doporučujeme přijmout Variantu 1, která zajistí kontrolovatelnost a transparentní nakládání 

s finančními prostředky od povinných osob, se kterými provozovatel kolektivního systému 

uzavřel smlouvu o společném plnění. Tato varianta dále umožní kontrolovat a vynucovat 

podmínky zabezpečení zpětně odebraných pneumatik proti jejich ztrátám a znehodnocení, 

včetně požárů, které představují vysoké riziko pro život a zdraví osob a pro životní prostředí. 

3. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Orgánem odpovědným za implementaci navrhované právní úpravy je ministerstvo. Dalšími 

orgány veřejné správy, které dohlížejí nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona 

o odpadech, jsou obecní a újezdní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské 

úřady a ČIŽP. 

Vynucování zákonem stanovených povinností prostřednictvím pokut, případně i pomocí 

opatření ke zjednání nápravy, zajišťuje především ČIŽP a v méně závažných případech 

i obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 

Pro zajištění dodržování zákonných povinností ze strany regulovaných subjektů je možno 

využít stávající mechanismy, tj. možnost ukládat sankce pro případ nedodržování povinností, 

stanovených v platném zákoně o odpadech. 

Nástrojem pro odhalování porušení pravidel stanovených navrhovanou právní úpravou je 

kontrola prováděná orgány veřejné správy (zejména ministerstvem a ČIŽP). 

4. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace provede ministerstvo, a to do tří let ode dne účinnosti navrhované 

právní úpravy. 

5. Konzultace a zdroje dat 

1. Ing. Marek Livora, Ph.D., odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí 

2. Ing. Martina Polčáková, CENIA, telefonická komunikace 

3. PÍŠKOVÁ, M. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Praha: 

Ministerstvo životního prostředí, 30. 5. 2014. 23 s. 

4. PÍŠKOVÁ, M., TESÁRKOVÁ, D. a kol. Hodnocení dopadů regulace k věcnému záměru 

zákona o výrobcích s ukončenou životností. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2015. 

143 s. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9ZRE5NFP)



 

- 12 - 

 

6. Seznam použitých zkratek 

AZ administrativní zátěž 

CENIA CENIA, česká informační agentura životního prostředí 

ČIŽP  

ISOH Informační systém odpadového hospodářství 

ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností 

Metodika MPO Metodika měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů 

MŽP Ministerstvo životního prostředí  

ZO zpětný odběr 

7. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Martina Píšková 

Odbor ekonomiky životního prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: martina.piskova@mzp.cz 

tel: +420 267 122 151 

Ing. Marek Livora, Ph.D. 

Odbor odpadů 

Ministerstvo životního prostředí 

Vršovická 65, Praha 10, 100 10 

email: marek.livora@mzp.cz 

tel: +420 267 122 687 

 

B Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena  

Zákonné zmocnění k vydání navrhované vyhlášky je obsaženo v § 38 odst. 11, § 38b odst. 11, 

§ 38d odst. 6 a § 38e odst. 9 zákona o odpadech, ve znění zákona č. …/2015 Sb. Na základě 

§ 38 odst. 11 zákona o odpadech stanoví ministerstvo vyhláškou podrobnosti způsobu 

provedení zpětného odběru výrobků a obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného 

odběru za uplynulý kalendářní rok. V § 38b odst. 11 zákona o odpadech je pak ministerstvo 

zmocněno stanovit vyhláškou vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti 

zpětného odběru pneumatik (dále jen „Seznam povinných osob“). Náležitosti návrhu na zápis 

do tohoto seznamu, které jsou specifikovány v příloze č. 1 navrhované vyhlášky, vycházejí 

z § 38b odst. 3 zákona o odpadech. Jak vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob, tak 

obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok, který je 

stanoven v § 4 a příloze č. 3 navrhované vyhlášky, jsou převzaty z dosavadní právní úpravy 

ve vyhlášce č. 465/2013 Sb., o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob 
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v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného 

odběru pneumatik. Návrh vyhlášky dále na základě zmocnění obsaženého v § 38d odst. 6 

zákona o odpadech upravuje vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního 

systému, který vychází z požadavků stanovených v § 38d odst. 2 zákona o odpadech. Na 

základě § 38 odst. 11 zákona o odpadech je navrhována úprava některých podrobností 

způsobu provedení zpětného odběru pneumatik, pokud jde o zabezpečení zpětně odebraných 

pneumatik před odcizením nebo nežádoucím znehodnocením. Na základě § 38e odst. 8 

zákona o odpadech je pak ministerstvo zmocněno stanovit vyhláškou podmínky financování 

zpětného odběru použitých pneumatik a nakládání s odpadními pneumatikami. V návaznosti 

na to navrhovaná vyhláška upravuje pravidla pro stanovení a vybírání příspěvku na zajištění 

provozu a financování kolektivního systému a způsob použití výnosů z peněžních prostředků 

získaných z příspěvků povinných osob. Navrhovaná právní úprava je se zákonným 

zmocněním ve výše uvedených ustanoveních zákona o odpadech, jakož i se zákonem 

o odpadech jako celkem, plně v souladu. 

C Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

Na úrovni Evropské unie není specificky regulován zpětný odběr použitých pneumatik či 

nakládání s odpadními pneumatikami jako zvláštní tok odpadů. Na právní úpravu zpětného 

odběru použitých pneumatik se tak vztahují pouze obecná pravidla vyplývající ze směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 

některých směrnic (dále jen „směrnice o odpadech“). Právní úprava zpětného odběru 

pneumatik v zákoně o odpadech, ve znění zákona č. …/2015 Sb., vychází především z čl. 8 

směrnice o odpadech, který zakotvuje zásadu rozšířené odpovědnosti výrobce a umožňuje 

členským státům přijímat legislativní i nelegislativní opatření, která mohou zahrnovat 

zejména přijímání vrácených výrobků a odpadu z nich vznikajícího, nakládání s tímto 

odpadem, finanční odpovědnost za tyto činnosti a informování konečných uživatelů výrobků. 

Navrhovaná vyhláška pouze provádí právní úpravu zpětného odběru pneumatik v zákoně 

o odpadech a je přitom zcela v souladu jak se směrnicí o odpadech, tak i s dalšími prameny 

práva Evropské unie. 

D Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny  

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na 

specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny.  

E Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace, včetně 

rovného postavení mužů a žen. 

Pokud jde o ochranu soukromí a osobních údajů, návrh vyhlášky předpokládá shromažďování 

osobních údajů ministerstvem při přijímání a zpracování návrhů na zápis do Seznamu 

povinných osob, žádostí o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému a ročních 
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zpráv o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik. Navrhovaná vyhláška stanoví vzory, 

resp. formuláře uvedených podání, které obsahují stanovené osobní údaje, v případě návrhu 

a žádosti v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech, ve znění zákona č. …/2015 Sb. (§ 38b 

odst. 3, § 38d odst. 2). Shromažďovány a zpracovávány jsou zejména tyto osobní údaje: 

jméno, popřípadě jména, příjmení, obchodní firma, adresa místa trvalého pobytu, adresa sídla, 

identifikační číslo osoby, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefon) a evidenční číslo 

povinné osoby/provozovatele kolektivního systému (přiděluje ministerstvo). 

Účel zpracování uvedených osobních údajů je především identifikační, evidenční a kontrolní. 

Na základě návrhu na zápis do Seznamu povinných osob je povinná osoba zapsána a vedena 

v tomto seznamu po celou dobu, po kterou uvádí na trh v České republice pneumatiky. Údaje 

obsažené v žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému slouží k vedení 

řízení o této žádosti a k vydání rozhodnutí; ministerstvo dále vede pro účely dohledu seznam 

vydaných oprávnění k provozování kolektivního systému a rozhodnutí o jejich zrušení. Údaje 

obsažené v ročních zprávách o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik jsou nezbytné 

pro účely evidence a kontroly plnění zákonem stanovených povinností. 

Na základě § 38b odst. 8 zákona o odpadech, ve znění zákona č. …/2015 Sb. ministerstvo 

zpřístupňuje na portálu veřejné správy aktuální Seznam povinných osob v rozsahu vybraných 

údajů (zveřejňovány nejsou např. údaje o adrese místa trvalého pobytu nebo kontaktní údaje). 

Podobně je zveřejňován seznam vydaných oprávnění k provozování kolektivního systému 

a rozhodnutí o jejich zrušení, avšak vyjma údajů, které jsou předmětem obchodního tajemství 

nebo na které se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů (§ 38d odst. 4). Jinak jsou osobní 

údaje zpracovávány neveřejně (zejm. veškeré údaje obsažené v ročních zprávách o plnění 

povinnosti zpětného odběru pneumatik). 

Doba uchování osobních údajů se bude řídit platnými ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a Spisovým a skartačním řádem Ministerstva životního 

prostředí. 

Každý subjekt, který by zjistil nebo se domníval, že zpracování jeho osobních údajů je 

prováděno v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se 

zákonem, zejména pokud by zjistil, že jeho údaje jsou s ohledem na jejich zpracování 

nepřesné, bude moci požádat ministerstvo o vysvětlení nebo se domáhat nápravy tohoto stavu. 

Přístup subjektu údajů k informacím o zpracování svých osobních údajů bude jinak obecně 

řešen v souladu s § 12 zákona o ochraně osobních údajů. 

Ve srovnání s právní úpravou obdobné materie v prováděcích právních předpisech 

ministerstva (zejména vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů) 

bylo vyhodnoceno, že lze upustit od shromažďování některých údajů. Konkrétně jde 

o uvádění faxového spojení v návrhu na zápis do Seznamu povinných osob a žádosti o vydání 

oprávnění k provozování kolektivního systému, neboť jde o v dnešní době již téměř 

nevyužívaný komunikační prostředek. Dále byla z formuláře návrhu na zápis do Seznamu 

povinných osob vypuštěna kopie výpisu z obchodního rejstříku, neboť ten si může 

ministerstvo opatřit samo (kopie podnikatelského oprávnění se však ponechává s ohledem na 

§ 38b odst. 3 písm. a) zákona o odpadech). 
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F Zhodnocení korupčních rizik 

Postup vydávání oprávnění k provozování kolektivního systému je vymezen v § 38d zákona 

o odpadech, ve znění zákona č. …/2015 Sb. Navrhovaná vyhláška stanoví pouze vzor žádosti 

o vydání tohoto oprávnění v rozsahu odpovídajícím citovanému ustanovení a neupravuje 

žádné rozhodovací postupy orgánů státní správy, ani neposkytuje žádný prostor pro správní 

uvážení. Totéž lze říci také o úpravě vzoru návrhu na zápis do povinné osoby do Seznamu 

povinných osob a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik, která 

vychází z platné právní úpravy ve vyhlášce č. 465/2013 Sb., o stanovení vzoru návrhu na 

zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční 

zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik. Zde se pouze doplňují obsahové 

náležitosti roční zprávy o seznam obcí, se kterými má provozovatel kolektivního systému 

uzavřenou smlouvu o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí, 

a přehled hospodaření provozovatele kolektivního systému s finančními prostředky získanými 

od povinných osob. Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že s navrhovanou 

právní úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 

V úvodním ustanovení navrhované vyhlášky je vymezen předmět právní úpravy. Navrhovaná 

vyhláška upravuje 1) vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob, 2) vzor žádosti 

o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému, 3) obsah roční zprávy o plnění 

povinnosti zpětného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok, 4) podrobnosti způsobu 

provedení zpětného odběru pneumatik a 5) podmínky financování zpětného odběru pneumatik 

a nakládání s odpadními pneumatikami při kolektivním plnění povinností. 

K § 2 

Návrh na zápis do Seznamu povinných osob podává povinná osoba na formuláři, jehož vzor 

je uveden v příloze č. 1 k navrhované vyhlášce. Povinná osoba je vymezena v § 38 odst. 3 

zákona o odpadech. V návaznosti na § 38b odst. 2 zákona o odpadech, podle kterého se návrh 

na zápis podává ministerstvu do 60 dnů ode dne prvního uvedení pneumatik na trh nebo 

prvního uvedení pneumatik na trh spolu s vozidlem, § 2 navrhované vyhlášky stanoví, že se 

jedná o povinnou osobu, která uvádí na trh pneumatiky nebo vozidla, jejichž součástí jsou 

pneumatiky. 

K § 3 

Žádost o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému podává provozovatel 

kolektivního systému na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k navrhované vyhlášce. 

K § 4 

Úprava obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik se přejímá 

 z vyhlášky č. 465/2013 Sb., o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob 
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 v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného 

odběru pneumatik. Nová úprava však neobsahuje ustanovení o zasílání společné roční zprávy 

povinnými osobami, které se sdruží za účelem splnění povinnosti zpětného odběru pneumatik, 

neboť § 38a odst. 3 zákona o odpadech, ve znění zákona č. …/2015 Sb., rozlišuje pouze mezi 

plněním povinností v rámci individuálního systému a kolektivního systému. Vzor a obsah 

roční zprávy je stanoven v příloze č. 3 k navrhované vyhlášce.  

K § 5 

Na základě zmocnění v § 38 odst. 11 zákona o odpadech se navrhuje upravit některé 

podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru pneumatik. Při zpětném odběru musí být 

zabezpečeno, že zpětně odebrané pneumatiky budou po celou dobu jejich uložení na 

shromažďovacích místech nebo ve shromažďovacích prostředcích až do okamžiku jejich 

předání osobě oprávněné k jejich využití nebo odstranění chráněny před odcizením nebo 

nežádoucím znehodnocením. Podle § 38 odst. 8 zákona o odpadech nejsou zpětně odebrané 

pneumatiky do jejich předání osobě oprávněné k jejich využití nebo odstranění odpadem. 

V této fázi tedy nakládání se zpětně odebranými pneumatiky není právními předpisy nijak 

regulováno. V případě skladování pneumatik nehrozí úniky nebezpečných látek do životního 

prostředí, proto by nebylo adekvátní klást na skladování zpětně odebraných pneumatik 

obdobné požadavky jako na skladování odpadů. Na druhou stranu je nutné stanovit alespoň 

základní požadavky na zabezpečení zpětně odebraných pneumatik zejména proti jejich 

ztrátám odcizením či jejich znehodnocení. Dostatečnost zabezpečení zpětně odebraných 

pneumatik, shromažďovacích míst a prostředků, v nichž jsou tyto pneumatiky soustřeďovány, 

bude posuzována kontrolními orgány s ohledem na místní potřeby a podmínky a jejich 

způsobilost splnit stanovený cíl, tedy adekvátně zabezpečit zpětně odebrané pneumatiky před 

odcizením nebo nežádoucím znehodnocením (například výkon dohledu, umístění dostatečně 

čitelného označení místa zpětného odběru a zákazu neoprávněného nakládání 

s pneumatikami, instalace či úprava kamerového systému pro sledování pneumatik, pořízení 

kontejneru či stavební opatření k zamezení přístupu nepovolaných osob k pneumatikám). 

K § 6 

Navrhovaným ustanovením se upravuje způsob stanovení výše příspěvku na zajištění provozu 

a financování kolektivního systému, včetně informačních kampaní, a způsob jeho výběru 

a dále omezení použití výnosů z peněžních prostředků získaných z příspěvků povinných osob. 

Jedná se o obdobnou úpravu, jaká je obsažena v § 9 vyhlášky č. 170/2010 Sb., o bateriích 

a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel kolektivního systému má stanovit výši příspěvku 

tak, aby bylo zabezpečeno pokrytí veškerých finančních rizik, včetně rizika zániku povinné 

osoby, se kterou uzavřel smlouvu o společném plnění. Výše příspěvku povinné osoby se 

počítá jako násobek množství pneumatik (v kilogramech) uvedených povinnou osobou na trh 

v daném časovém období a sazby stanovené provozovatelem kolektivního systému. Ten 

určuje rovněž časové období, za které je příspěvek odváděn, a splatnost příspěvku. Sazba 

příspěvku musí zohledňovat výši předpokládaných nákladů na zpětný odběr, zpracování 

a využití jednoho kilogramu pneumatik a podíl na informačních kampaních povinné osoby 
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vzhledem k množství pneumatik, které uvádí na trh. Příspěvek může být od povinných osob 

vybírán ještě před uvedením pneumatik na trh. Navrhovaná vyhláška také omezuje použití 

výnosů z peněžních prostředků získaných  z příspěvků povinných osob, a to pouze na zajištění 

financování zpětného odběru použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik 

a zajištění informačních kampaní. 

K § 7 

Navrhovaná vyhláška má nabýt účinnosti současně se zákonem č. …/2015 Sb., k jehož 

provedení je vydávána. Jelikož se ale roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru 

pneumatik zasílá zpětně za uplynulý kalendářní rok, mělo by být přechodným ustanovením 

stanoveno, že roční zpráva za rok 2015 se zpracovává podle vyhlášky č. 465/2013 Sb., 

o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru 

pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik, která bude 

navrhovanou vyhláškou zrušena. Nová právní úprava v navrhované vyhlášce se použije 

poprvé na zpracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik za rok 

2016.  

K § 8 

Navrhovaná vyhláška plně nahradí stávající vyhlášku č. 465/2013 Sb., o stanovení vzoru 

návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu 

roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik, kterou je proto nutné zrušit. 

K § 9 

Vyhláška by měla nabýt účinnosti současně se zákonem č. …/2015 Sb., k jehož provedení je 

vydávána. Tento zákon vstoupí v účinnost prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po dni jeho vyhlášení. Nebude-li vetován prezidentem republiky, lze předpokládat, že nabude 

účinnosti 1. října 2015. Vyhláška bude vydána až po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů 

a datum jejího vstupu v účinnost bude v případě potřeby upraveno. 

K příloze č. 1 

Vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob je převzat z vyhlášky č. 465/2013 Sb., 

o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru 

pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik. Je 

zpracován jako formulář, do kterého povinná osoba vyplní údaje požadované v § 38b odst. 3 

zákona o odpadech, případně je připojí jako přílohy návrhu. Jedná se o identifikační údaje 

povinné osoby a osoby, která návrh vyplnila, značku pneumatik uváděných na trh v ČR, popis 

zajištění zpětného odběru pneumatik, zpracování, využití a odstranění odpadních pneumatik 

a informování konečného uživatele a kopii podnikatelského oprávnění, jde-li o fyzickou 

osobu.  

K příloze č. 2 

Vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému vychází z vyhlášky 

č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
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o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Je zpracován jako 

formulář, do kterého žadatel vyplní údaje požadované v § 38d odst. 2 zákona o odpadech, ve 

znění zákona č. …/2015 Sb., případně je připojí jako přílohy žádosti. Jedná se o identifikační 

údaje žadatele a osoby, která návrh vyplnila, popis technických, organizačních a finančních 

opatření, kterými se zajistí společné plnění povinností povinných osob, popis způsobu 

a zajištění informování konečného uživatele a posledního prodejce, popis způsobu zajištění 

evidenčních povinností, podrobný popis finančního zajištění společného plnění povinností 

povinných osob v jednotlivých letech platnosti oprávnění a dokumenty prokazující jeho 

pravdivost, uzavřené smlouvy se zpracovateli a zařízeními pro materiálové a energetické 

využití odpadních pneumatik, vzorové smlouvy, zejména vzorová smlouva o společném 

plnění a některé další přílohy jako např. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo 

stanovy žadatele, seznam všech společníků/akcionářů žadatele s uvedením jejich podílu na 

základním kapitálu a na hlasovacích právech, poslední výroční zpráva žadatele atd. Příloha 

č. 2 se použije také pro účely oznámení změn údajů uvedených v žádosti o vydání oprávnění 

k provozování kolektivního systému. 

K příloze č. 3 

Formulář roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik je rovněž převzat 

z vyhlášky č. 465/2013 Sb., o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob 

 v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného 

odběru pneumatik, resp. původně z vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

 s odpady, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 19). V tabulce č. 1 je vedle údajů 

o množství pneumatik uvedených na trh, množství zpětně odebraných pneumatik a způsobech 

nakládání s nimi doplněn také údaj o dosažené úrovni zpětného odběru. Tabulka č. 2 obsahuje 

údaje o množství a způsobech nakládání s odpadními pneumatikami předanými jednotlivým 

partnerům – osobám oprávněným k nakládání s nimi. V tabulce č. 3 se uvádí seznam příloh 

roční zprávy – seznam míst zpětného odběru odpadních pneumatik, seznam obcí, se kterými 

má provozovatel kolektivního systému uzavřenou smlouvu o využití systému sběru a třídění 

komunálních odpadů stanovených obcí, oznámení změny údajů uvedených při zápisu 

do Seznamu povinných osob (podává se na formuláři uvedeném v příloze č. 1 k navrhované 

vyhlášce) nebo čestné prohlášení, že nedošlo ke změnám těchto údajů, seznam povinných 

osob, se kterými provozovatel kolektivního systému uzavřel smlouvu o společném plnění, 

přehled hospodaření provozovatele kolektivního systému a případně další relevantní přílohy. 

Zmíněný přehled hospodaření bude vyžadován ve struktuře výkazu zisku a ztráty podle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jeho součástí dále bude 

uvedení nákladů a výnosů souvisejících se zajišťováním plnění povinností povinných osob, 

se kterými provozovatel kolektivního systému uzavřel smlouvu o společném plnění, dle 

stanoveného vzoru. Přehled hospodaření provozovatele kolektivního systému se připojí 

k roční zprávě i tehdy, jestliže dosud nebyla účetní závěrka provozovatele kolektivního 

systému ověřena auditorem a schválena k tomu příslušným orgánem v souladu se zákonem 

o účetnictví. Postačí, pokud je tento přehled zpracován ve struktuře výkazu zisku a ztráty, 

který je součástí účetní závěrky provozovatele kolektivního systému. 
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