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VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh vyhlášky o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik 

 

 

Ustanovení Připomínkové 

místo 

Obsah připomínky Vypořádání 

Obecně Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

Upozorňujeme, že v návrhu vyhlášky jsou odkazy na konkrétní 

ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, který není dosud 

platný ani účinný a může dojít v procesu jeho schvalování ke změně 

a tím k potřebě úpravy předkládaného materiálu. 

 

Požadujeme, aby podnikatelský sektor nebyl nadbytečně zatěžován 

zbytnou administrativní zátěží, a to zejména s ohledem na řešení 

opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání 

v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu 

životního prostředí. 

 

Vysvětleno. 

MŽP si je vědomo, že novela zákona o odpadech, 

kterou navrhovaná vyhláška provádí, zatím nebyla 

schválena Parlamentem ČR (nyní je projednávána 

v Senátu jako senátní tisk č. 115) a v případě nutnosti 

návrh vyhlášky upraví. Pokud by se jednalo o změny 

věcného charakteru, budou předloženy připomínkovým 

místům k vyjádření. 

 

Druhou část připomínky nepovažuje MŽP za 

připomínku ve smyslu čl. 5 odst. 6 Legislativních 

pravidel vlády, neboť není navržena žádná konkrétní 

změna návrhu. Navrhovaná úprava dle názoru MŽP 

nepřináší podnikatelskému sektoru nadbytečnou 

administrativní zátěž (viz odůvodnění návrhu). 

 

 Úřad pro 

ochranu 

hospodářské 

soutěže 

V § 38 odst. 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o 

odpadech"), je uvedeno následující - "Ministerstvo stanoví 

vyhláškou podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru 

výrobků a obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru 

za uplynulý kalendářní rok."  Z tohoto zákonného zmocnění dle 

mého názoru vyplývá, že Ministerstvo zpracuje toliko jedinou 

prováděcí vyhlášku pro zpětný odběr všech výrobků, nikoliv 

vyhlášky pro zpětné odběry každého výrobku samostatně (pro 

zpětný odběr pneumatik, pro zpětný odběr elektropřístrojů atd). Z 

výše uvedeného dovozuji, že předkladatel zpracováním návrhu 

vyhlášky pro zpětný odběr pneumatik překročil obsah zákonného 

zmocnění uvedeného v zákoně o odpadech. 

Vysvětleno. 

Nelze se ztotožnit s názorem, že zmocňovací 

ustanovení v § 38 odst. 11 zákona o odpadech 

neumožňuje vyčlenit prováděcí právní úpravu pro 

některý z výrobků uvedených v odstavci 1 téhož 

paragrafu do samostatné vyhlášky. Tento způsob 

legislativního řešení si vyžaduje rozšíření právní 

úpravy zpětného odběru v zákoně o odpadech zvlášť 

pro pneumatiky. Prováděcí právní úprava pro 

pneumatiky přitom byla v návaznosti na zákon č. 

169/2013 Sb. vyčleněna do samostatného předpisu již 

vyhláškou č. 465/2013 Sb. Další rozšíření právní 

úpravy zpětného odběru pneumatik má pak přinést 
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projednávaná novela zákona o odpadech (senátní tisk 

č. 115), která obsahuje další zákonná zmocnění, na 

nichž je založena navrhovaná vyhláška. Návrh 

vyhlášky z rozsahu zákonného zmocnění (za 

předpokladu přijetí uvedeného návrhu novely zákona o 

odpadech) nijak nevybočuje. 

 Úřad pro 

ochranu 

hospodářské 

soutěže 

Dále vznáším připomínku ke specifikaci provozovatele 

kolektivního systému. V návrhu vyhlášky je uvedeno, že 

provozovatelem kolektivního systému se rozumí právnická osoba 

založená jako akciová společnost nebo společnost s ručením 

omezeným, které bylo Ministerstvem životního prostředí (dále jen 

"MŽP) vydáno oprávnění k provozování kolektivního systému. 

Mám však za to, že nelze nalézt objektivní důvod, pro který je 

nutné, aby provozovatel kolektivního systému měl výlučně právní 

formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. 

Tato podmínka omezuje hospodářskou soutěž mezi soutěžiteli na 

příslušném trhu. Jsem toho názoru, že právní forma není rozhodující 

a přikláním se spíše k vymezení obecných požadavků na 

provozovatele kolektivního systému přímo do zákona o odpadech. 

Vysvětleno. 

Vytýkaná věc není předmětem návrhu vyhlášky. 

Navrhovaná vyhláška nevymezuje, kdo může být 

provozovatelem kolektivního systému. Tuto otázku 

řeší novela zákona o odpadech projednávaná 

Parlamentem ČR (senátní tisk č. 115), k jejímuž 

provedení bude tato vyhláška vydána.  

 Úřad pro 

ochranu 

hospodářské 

soutěže 

Další připomínka se týká vymezení řady restriktivních požadavků 

na akcionáře nebo společníka provozovatele systému (akcionářem 

nebo společníkem může být jen povinná osoba, která uvádí na trh 

pneumatiky, společníky provozovatele systému mohou být jen ty 

povinné osoby, z nichž každá uváděla na trh pneumatiky nejméně 

po dobu 3 předcházejících let, a za předcházející 3 kalendářní roky 

uvedla na trh pneumatiky v objemu nejméně 1000 tun, podíl 

jednotlivého společníka nebo společníků jednajících ve shodě na 

základním kapitálu nebo na hlasovacích právech provozovatele 

systému nesmí přesáhnout 33%.)  Zejména doba působení na trhu, 

uskutečnění dodávek pneumatik na trh v určeném objemu jsou 

kriteria omezující hospodářskou soutěž. V této souvislosti uvádím, 

že časové hledisko nelze považovat za zcela směrodatný ukazatel, 

je však prokazatelně schopno negativně omezit nové (rozvíjející se) 

hráče na trhu. Rovněž určení maximální výše podílu akcionáře na 

základním kapitálu lze považovat za velice diskutabilní. 

Vysvětleno. 

Vytýkané věci nejsou předmětem návrhu vyhlášky. 

Tyto otázky řeší novela zákona o odpadech 

projednávaná Parlamentem ČR (senátní tisk č. 115), 

k jejímuž provedení bude tato vyhláška vydána. 

 Úřad pro Dalším bodem, ke kterému jsem nucen se vyjádřit, je skutečnost, že Vysvětleno. 
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ochranu 

hospodářské 

soutěže 

provozovatel a společník kolektivního systému smí zajišťovat 

kolektivní plnění povinností výrobců vždy jen v rámci jedné 

výrobkové skupiny (pneumatiky), nesmí jednat v zájmu jiných 

osob, jejichž předmětem podnikání je nakládání s odpady, nebo 

jejichž činnost souvisí s nakládáním s odpady; to platí obdobně pro 

členy statutárního orgánu provozovatele systému, členy dozorčí 

rady a zaměstnance provozovatele ve vedoucích místech. Jsem 

přesvědčen, že tato opatření mohou negativně omezit hospodářskou 

soutěž, neboť bez objektivních důvodů eliminují možnost 

provozovatelů kolektivních systémů působit ve více oblastech. Tato 

opatření však přímo souvisí s nastavením požadavků na akcionáře, 

kterými mohou být pouze výrobci vybraných výrobků v dané 

výrobkové skupině. V tomto kontextu upozorňuji, že přijmout 

opatření, které povede k narušení hospodářské soutěže, je možné 

jen tehdy, pokud je nezbytné k naplnění nějakého konkrétního, 

legitimního cíle ve veřejném zájmu, přičemž naplnění takového cíle 

není možné způsobem, který by byl pro hospodářskou soutěž méně 

omezující. 

Vytýkané věci nejsou předmětem návrhu vyhlášky. 

Tyto otázky řeší novela zákona o odpadech 

projednávaná Parlamentem ČR (senátní tisk č. 115), 

k jejímuž provedení bude tato vyhláška vydána. 

 Úřad pro 

ochranu 

hospodářské 

soutěže 

Dalším z opatření, o nichž se v předloženém materiálu hovoří, je 

prokázání finančních záruk pro provozovatele kolektivního 

systému, které by v praxi znamenalo, že k provozování kolektivního 

systému bude oprávněn pouze takový subjekt, který v žádosti o 

udělení oprávnění doloží ministerstvu, že má dostačující finanční 

prostředky na zajištění řádného a dlouhodobého financování 

projektu.  

   

 Z pohledu hospodářské soutěže je takové opatření značně 

problematické, neboť prokázání dostatečných záruk o schopnosti 

dlouhodobého financování projektu lze ze soutěžního pohledu 

hodnotit jako omezující. Každé takové omezení je třeba zdůvodnit 

objektivní potřebou odpovídající veřejnému zájmu a současně je 

nutné řádně zvážit i odpovídající míru. 

Vysvětleno. 

Vytýkaná věc není předmětem návrhu vyhlášky. 

Podmínka prokázání finančních záruk před vydáním 

oprávnění k provozování kolektivního systému 

vyplývá z § 38d odst. 2 písm. f) bodu 5 zákona o 

odpadech ve znění projednávané novely (senátní tisk č. 

115), podle kterého žadatel k žádosti připojuje 

podrobný popis předpokládaného finančního zajištění 

společného plnění povinností povinných osob, které 

uvádějí na trh pneumatiky, v jednotlivých letech 

platnosti oprávnění. Navrhovaná vyhláška pouze 

stanoví vzor žádosti o vydání oprávnění k 

provozování kolektivního systému a podmínky 

financování zpětného odběru pneumatik a 

nakládání s odpadními pneumatikami při 

kolektivním plnění povinností, které se týkají 

stanovení a výběru příspěvků od povinných osob. 
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 Úřad pro 

ochranu 

hospodářské 

soutěže 

Dále uvádím, že není detailně upraven systém financování 

kolektivních systémů (průběžný nebo zálohový). Jsem 

primárně přesvědčen o tom, že by bylo vhodné jednotné 

zákonné určení, jaký systém má být využíván. V této 

souvislosti se přikláním k průběžnému systému, a to zejména 

s ohledem na menší finanční dopad na konečné spotřebitele, 

kteří v rámci tohoto systému hradí v ceně zboží výrobcům 

menší částky a není na ně přenášen efekt podnikatelského 

úspěchu/rizika daného výrobce. Považuji průběžný systém 

financování za obecně spravedlivější rovněž proto, že je de 

facto založen na skutečně vybraném objemu výrobků. 

Vysvětleno. 

Vytýkaná věc není předmětem návrhu vyhlášky. Z § 

38e odst. 3 zákona o odpadech ve znění projednávané 

novely (senátní tisk č. 115) lze dovodit, že systém 

financování je průběžný: „Provozovatel systému 

zajišťuje provoz a financování zpětného odběru 

použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních 

pneumatik a informačních kampaní na základě 

příspěvků povinných osob, které uvádějí pneumatiky 

na trh a které mají v okamžiku vzniku příslušných 

nákladů s provozovatelem uzavřenou smlouvu o 

společném plnění.“ 

§ 5 Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

Požadujeme na konec věty doplnit následující text: 

„….., a to způsobem odpovídajícím potřebám a možnostem 

v daném čase a místě“. 

 

Odůvodnění: 

Návrh ve stávajícím znění představuje pro podnikatelskou sféru 

možné nadměrné investice. Tato úprava se týká i úpravy předmětné 

pasáže v důvodové zprávě. 

Akceptováno. 

 hlavní město 

Praha 

Navrhujeme vypustit slova „Způsob provedení zpětného odběru 

pneumatik musí zabezpečovat, že“. 

Navrhujeme znění: 

 

„§ 5 

 

Způsob provedení zpětného odběru pneumatik 

 

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.“.  

 

Odůvodnění: 

Navrhované znění § 5 vyhlášky považujeme z hlediska jeho 

Akceptováno částečně. 

Úvodní část ustanovení byla upravena takto: „Při 

zpětném odběru pneumatik musí být zabezpečeno, že 

…“. S ohledem na zákonné zmocnění v § 38 odst. 11 

zákona o odpadech musí být podmínky uložení 

pneumatik vázány pouze na zpětný odběr. 
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přehlednosti pro adresáty právní normy za zbytečně komplikované. 

Vypuštění úvodní části může podle našeho názoru přispět 

k odstranění tohoto nedostatku, přičemž vlastní stanovení podmínek 

pro uchovávání zpětně odebraných pneumatik zůstane obsahově 

nezměněno.  

 Hospodářská 

komora ČR 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

 

„Způsob provedení zpětného odběru pneumatik musí zabezpečovat, 

že zpětněZpětně odebrané pneumatiky budou po celou dobu jejich 

uložení na shromažďovacích místech nebo ve shromažďovacích 

prostředcích musejí být až do okamžiku jejich předání osobě 

oprávněné k jejich využití nebo odstranění uloženy na 

shromažďovacích místech nebo ve shromažďovacích 

prostředcích, které zabrání jejich odcizení nebo nežádoucímu 

znehodnocení, a to způsobem odpovídajícím potřebám a 

možnostem v daném čase a místě chráněny před odcizením nebo 

nežádoucím znehodnocením.“ 

 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že námi navrhovaná formulace daného ustanovení 

je přesnější a také srozumitelnější. 

Akceptováno. 

Ustanovení bylo upraveno takto: „Při zpětném odběru 

pneumatik 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, a to 

způsobem odpovídajícím potřebám a možnostem 

v daném čase a místě.“.  

S ohledem na zákonné zmocnění v § 38 odst. 11 

zákona o odpadech musí být podmínky uložení 

pneumatik vázány pouze na zpětný odběr. 

§ 5 s 

odůvodněním 

Svaz 

průmyslu a 

dopravy ČR 

Způsob provedení zpětného odběru pneumatik 

 

Požadujeme takto upravené znění Odůvodnění veřejně a trvale 

zpřístupnit prostřednictvím aplikace Knihovna připravované 

legislativy (KPL, eKLEP) na webu Vlády ČR. V případě, že by 

zpřístupnění takto upraveného znění Odůvodnění nebylo možné, či 

případně souběžně s tímto zpřístupněním, požadujeme samotné 

znění § 5 upravit následovně, aby více odpovídal znění  

 

Návrh znění: 

…Zpětně odebrané pneumatiky budou po celou dobu jejich uložení 

na shromažďovacích místech nebo ve shromažďovacích 

prostředcích musejí být až do okamžiku jejich předání osobě 

oprávněné k jejich využití nebo odstranění uloženy na 

Akceptováno. 

Viz výše komentář k připomínce Hospodářské komory 

ČR k § 5. 
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shromažďovacích místech nebo ve shromažďovacích prostředcích, 

chráněny před které zabrání jejich odcizením nebo nežádoucímu 

znehodnocením a to způsobem odpovídajícím potřebám a 

možnostem v daném čase a místě. 

 

...Dostatečnost zabezpečení zpětně odebraných pneumatik, 

shromažďovacích míst a prostředků, v nichž jsou tyto pneumatiky 

soustřeďovány, bude posuzována kontrolními orgány s ohledem na 

místní potřebu 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 sběrného místa 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).“ 

 

Odůvodnění: 

SP ČR požaduje modifikaci odůvodnění, tak aby legitimní 

požadavek na ochranu zpětně odebíraných pneumatik před 

odcizením a znehodnocením byl přesnější a přehlednější a 

odpovídal reálným potřebám a možnostem relevantních subjektů. 

(Vybavit všechna sběrná místa kontejnerem a/nebo stavebně 

zabezpečeným přístřeškem znamená enormní vícenáklady. Náklady 

na přístřešek souvisejí často s majetkovým vypořádáním – oplocení 

na pozemku pronajímatele.  V praxi by nebyl technicky možný 

vjezd k výměně kontejneru na manipulační oplocené ploše. 

V důsledku by požadavek vedl k radikálnímu snížení počtu 

sběrných míst. 
 Svaz měst a 

obcí ČR 

Dle § 5 musí být zpětný odběr pneumatik prováděn tak, že 

pneumatiky budou po dobu uložení na sběrných místech chráněny 

před odcizením a znehodnocením. Tento požadavek považujeme za 

legitimní a v souladu se zmocněním v § 38 odst. 11 zákona. 

Akceptováno. 
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Nesouhlasíme ale s některými tvrzeními příslušné části Odůvodnění 

(Obecná část na straně 9 a Zvláštní část, K § 5 na straně 15). 

Konzultovali jsme se Sdružením výrobců a dovozců pneumatik 

v ČR (dále také „Sdružení“) ve věci vybavení 5 500 sběrných míst 

provozovaných jejich členy. Dle odhadu Sdružení je jen část těchto 

sběrných míst vybavena kontejnerem a/nebo přístřeškem stavebně 

zabezpečeným před přístupem třetích osob (např. vybudovaným na 

oplocené obslužné ploše). Důvodem je skutečnost, že se na  

sběrných místech nevyskytla potřeba přijetí takovýchto opatření (v 

naprosté většině případů nezaznamenané žádné případy odcizení či 

znehodnocení skladovaných pneumatik, stačí skladovat pneumatiky 

v odpovídajícím množství a způsobem, z něhož je zřejmé, že se 

nejedná o nelegální skládku odpadu, ale o dočasné skladování 

zpětně odebraných pneumatik). Dalším důvodem jsou enormní 

náklady, které by bylo třeba vynaložit na vybavení všech sběrných 

míst kontejnerem a/nebo stavebně zabezpečeným přístřeškem (cena 

kontejneru cca zmiňovaných 100 000 Kč, náklady na zřízení 

zabezpečeného přístřešku individuální, zahrnující ale často 

vypořádání majetkových poměrů, neboť např. oplocení by bylo 

často třeba zřídit na pozemku pronajímatele provozovatele sběrného 

místa). Samotné umístění kontejneru na oplocené manipulační ploše 

by pak na mnoha místech nebylo ani technicky možné 

(nedostatečný prostor pro vjezd nákladního vozidla k výměně 

kontejneru apod.). Odhadem Sdružení by dovybavení všech 

sběrných míst jeho členů kontejnerem a/nebo stavebně 

zabezpečeným přístřeškem stálo 200 mil Kč. Jelikož 

spoluprovozovatelé sběrných míst (prodejci pneumatik apod.) by 

tyto náklady často nebyli schopni vynaložit či by vybavení nebylo 

technicky možné, požadavek na takovéto vybavení sběrných míst 

by vedl k radikálnímu snížení počtu sběrných míst provozovaných 

členy Sdružení. 

 

Jakkoliv tedy v zásadě souhlasíme se samotným zněním § 5 

vyhlášky a s požadavkem na ochranu zpětně odebíraných 

pneumatik před odcizením a znehodnocením, tento požadavek musí 

odpovídat reálným potřebám a možnostem relevantních subjektů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9ZRE5PU7)



- 8 - 

 

Z tohoto důvodu požadujeme příslušné pasáže Odůvodnění upravit 

následovně: 

 

„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 budou mohou 

pohybovat okolo cca 100 tis. Kč na sběrné místo. Údaji o celkovém 

počtu subjektů, kterých se tato regulace dotkne, v současné době 

nedisponujeme. Předpokládáme však, že např. z cca 5 500 

sběrných míst provozovaných se nebude jednat o velké množství 

subjektů, protože v současné době povinné osoby, které jsou členy 

Sdružení výrobců a dovozců pneumatik, zaujímajících většinu na 

trhu v počtu pneumatik a jejich sběrná síť, která již z velké části 

tyto parametry splňuje, představuje cca 5 500 sběrných míst (tato 

síť pokrývá přibližně 80 % správních obvodů všech obcí 

s pověřeným obecním úřadem včetně pěti 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.“ 
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„K § 5 - důvodová zpráva 
Na základě zmocnění v § 38 odst. 11 zákona o odpadech se 

navrhuje upravit některé podrobnosti způsobu provedení zpětného 

odběru pneumatik. Ten musí být prováděn tak, aby zpětně odebrané 

pneumatiky byly 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 potřebu 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 sběrného místa 

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).“ 

 

Požadujeme takto upravené znění Odůvodnění veřejně a trvale 

zpřístupnit skrz aplikaci Knihovna připravované legislativy (KPL, 

eKLEP) na webu Vlády ČR. V případě, že by zpřístupnění takto 

upraveného znění Odůvodnění nebylo možné, či případně souběžně 

s tímto zpřístupněním, požadujeme samotné znění § 5 upravit 

následovně, aby více odpovídal znění Odůvodnění: 
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„§ 5 

Způsob provedení zpětného odběru pneumatik 

 

Způsob provedení zpětného odběru pneumatik musí zabezpečovat, 

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, a to způsobem odpovídajícím 

potřebám a možnostem v daném čase a místě.“ 

§ 6 odst. 1 a 2 Úřad pro 

ochranu 

hospodářské 

soutěže 

V § 6 odst. 1 a 2 návrhu vyhlášky je uvedeno, že provozovatel 

kolektivního systému stanoví výši příspěvku na zajištění provozu a 

financování zpětného odběru použitých pneumatik. V této 

souvislosti zdůrazňuji, že nesouhlasím s tím, aby provozovatel 

předmětného kolektivního systému stanovoval výši předmětných 

poplatků, neboť tento způsob stanovování poplatků je zcela 

netransparentní. V této souvislosti navrhuji, aby výše poplatků byla 

usměrňována prostřednictvím státu, a to zejména dojde-li k situaci, 

kdy na trhu neexistuje kvalitní soutěžní prostředí. 

Vysvětleno. 

Prováděcí úprava v § 6 odst. 1 a 2 navrhované 

vyhlášky vychází z § 38e odst. 3 zákona o odpadech ve 

znění projednávané novely (senátní tisk č. 115), který 

stanoví (věta druhá): „Příspěvky jsou stanoveny 

provozovatelem systému zejména podle podílu 

příslušných povinných osob na trhu.“ Shodně je tato 

otázka řešena v případě baterií a akumulátorů (§ 31n 

odst. 3 zákona o odpadech a 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). 

MŽP nedisponuje dostatečnými podklady, které by 

umožnily stanovení „recyklačního“ příspěvku ze strany 

státu. Navíc se jedná o dynamický příspěvek, který se 

může měnit i čtvrtletně, což by znamenalo velmi 

častou novelizaci vyhlášky.  

MŽP bude mít na základě parlamentem projednávané 

novely dostatečné nástroje pro dohled nad fungováním 

kolektivních systémů, včetně možnosti kontroly 

výsledků povinných auditů. 

§ 6 odst. 2 Úřad pro 

ochranu 

hospodářské 

soutěže 

V § 6 odst. 2 návrhu vyhlášky je uvedeno následující "Provozovatel 

kolektivního systému může pro zajištění financování veškerých 

budoucích závazků souvisejících se zajištěním financování 

zpětného odběru použitých pneumatik a zpracování a využití 

Vysvětleno. 

Zákon o odpadech ve znění projednávané novely 

(senátní tisk č. 115) stanoví provozovateli povinnost 

vést informační kampaně za účelem informování 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9ZRE5PU7)



- 11 - 

 

odpadních pneumatik, které příslušné povinné osoby uvedly na trh, 

a odpovídajícího podílu na informačních kampaních vybírat od 

povinných osob příspěvek podle § 38 e odst. 3 zákona ještě před 

uvedením pneumatik na trh". K tomuto navrhovanému 

ustanovení sděluji následující. Pomineme-li skutečnost, že ani v 

návrhu vyhlášky, ani v důvodové zprávě není nikterak objasněno, 

jakým způsobem je vlastně konkrétně stanovena výše příspěvku, 

mimo obecné klauzule - např. "pro zajištění veškerých budoucích 

závazků souvisejících se zpětným odběrem pneumatik" dále viz. 

přip. k § 6 odst. 5, není absolutně jasné a ani to není objasněno v 

důvodové zprávě, z jakého důvodu má povinná osoba přispívat na 

nějaké informační kampaně, případně hradit příspěvek ještě 

před uvedením pneumatik na trh. Návrh takového ustanovení 

považuji za naprosto nepřezkoumatelný a ve svých důsledcích 

znamenající negativní dopad na konečné spotřebitele, v tomto 

případě povinné osoby. Vzhledem k uvedeným skutečnostem 

požaduji jednoznačné a konkrétní objasnění rozporovaných 

skutečností. Za stávajícího stavu věci vyjadřuji zásadní nesouhlas s 

výše uvedeným navrhovaným zněním § 6 odst. 2 návrhu vyhlášky. 

konečných uživatelů o zpětném odběru, přičemž 

výslovně počítá s tím, že náklady na vedení těchto 

kampaní budou součástí příspěvků vybíraných od 

povinných osob. 

§ 38f odst. 3: „Provozovatel systému je povinen 

informovat konečné uživatele zejména prostřednictvím 

informačních kampaní o způsobu zajištění zpětného 

odběru použitých pneumatik, zpracování a využití 

odpadních pneumatik včetně zveřejňování aktuálního 

seznamu míst zpětného odběru.“ 

§ 38e odst. 3 věta první: „Provozovatel systému 

zajišťuje provoz a financování zpětného odběru 

použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních 

pneumatik a informačních kampaní na základě 

příspěvků povinných osob, které uvádějí pneumatiky 

na trh a které mají v okamžiku vzniku příslušných 

nákladů s provozovatelem uzavřenou smlouvu o 

společném plnění.“ 

Na základě přílohy č. 2 (řádek č. 16, původně 17) 

navrhované vyhlášky předkládají žadatelé o oprávnění 

k provozování kolektivního systému se žádostí také 

metodiku pro výpočet příspěvku povinné osoby na 

zajištění provozu a financování zpětného odběru 

použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních 

pneumatik a informačních kampaní a způsob odvodu 

příspěvku. Ukáže-li se v řízení o žádosti, že předložená 

metodika je nevyhovující, MŽP oprávnění 

k provozování kolektivního systému žadateli nevydá.  

§ 6 odst. 5 Úřad pro 

ochranu 

hospodářské 

soutěže 

V § 6 odst. 5 je dále v návrhu vyhlášky uvedeno následující "Výše 

příspěvku povinné osoby se stanoví jako násobek předpokládaného 

množství kilogramů pneumatik uvedených povinnou osobou na trh 

v časovém období stanoveném podle odstavce 3 a sazby příspěvku". 

Takováto formulace je podle mého názoru naprosto neurčitá. 

Především pojmy "předpokládané množství kilogramů 

pneumatik" a "násobek" nejsou nikterak objasněny a zdůvodněny. 

V této souvislosti požaduji, aby v rámci vypořádání připomínky 

Akceptováno částečně/Vysvětleno. 

Zpětný odběr musí být pro konečného uživatele 

zajištěn bez nároku na úplatu (§ 38 odst. 7 zákona o 

odpadech). Náklady na zpětný odběr nese povinná 

osoba (výrobce) z podstaty zásady prodloužené 

odpovědnosti výrobce. Do jaké míry promítne tyto 

náklady do ceny výrobku, je na povinné osobě. 

K odůvodnění samotného principu stanovení 
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bylo navrhované znění výše uvedeného ustanovení řádně 

zdůvodněno a to včetně výše uvedených pojmů. Teprve následně se 

může Úřad k této problematice vyjádřit a zaujmout stanovisko. Z 

uvedeného není zřejmá cena, za jakou budou pneumatiky 

vykupovány. 

„recyklačního“ příspěvku lze odkázat na vypořádání 

Vaší připomínky k § 6 odst. 1 a 2. 

Na základě připomínek Ministerstva průmyslu a 

obchodu, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a 

dopravy a Svazu měst a obcí byl § 6 odst. 5 upraven 

tak, že bylo vypuštěno slovo „předpokládaného“. 

Význam spojení „množství kilogramů pneumatik 

uvedených povinnou osobou na trh v časovém období 

stanoveném podle odstavce 3“ považujeme pro účely 

výpočtu výše příspěvku za dostatečně jasné a určité. 

Stejně tak význam pojmu „násobek“ je zcela jasný: 

ustanovení tedy říká, že výše příspěvku se vypočte tak, 

že množství pneumatik uvedených na trh za dané 

období (v kg) se násobí sazbou stanovenou podle 

odstavce 6.  

 Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

Požadujeme z textu vyjmout slovo "předpokládaného".  

 

Odůvodnění: 

Výše příspěvku musí odpovídat skutečnému množství pneumatik 

uvedených na trh povinnou osobou. Tato úprava se týká i úpravy 

předmětné pasáže v důvodové zprávě. 

Akceptováno. 

 Hospodářská 

komora ČR 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

 

„Výše příspěvku povinné osoby se stanoví jako násobek 

předpokládaného množství kilogramů/tun pneumatik uvedených 

povinnou osobou na trh v časovém období stanoveném podle 

odstavce 3 a sazby příspěvku.“ 

 

Odůvodnění: 

Dle § 6 odst. 2 může provozovatel příspěvek vybírat ještě před 

uvedením pneumatik na trh. Konečná výše příspěvku však musí 

odpovídat skutečnému množství pneumatik uvedených na trh 

povinnou osobu a nikoliv předpokládanému množství. Pro povinné 

osoby s velkými objemy může být účelné používat větší vztažnou 

jednotku. 

Akceptováno částečně. 

Slovo „předpokládaného“ bylo vypuštěno. Vyjádření 

množství pneumatik uvedených na trh bylo ponecháno 

v kilogramech, neboť pro účely výpočtu výše 

příspěvku by měly být používány stejné jednotky, 

přičemž kilogramy považujeme s ohledem na povinné 

osoby uvádějící na trh malé množství pneumatik za 

praktičtější. 

 Svaz Podmínky financování při zpětném odběru plnění povinností  Akceptováno. 
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průmyslu a 

dopravy ČR 

 

Návrh znění: 

Výše příspěvku povinné osoby se stanoví jako násobek 

předpokládaného množství kilogramů pneumatik uvedených 

povinnou osobou na trh v časovém období stanoveném podle 

odstavce 3 a sazby příspěvku. 

 

Odůvodnění: 

Podle § 6, odst. 2 může provozovatel vybírat příspěvek ještě před 

uvedením pneumatik na trh.  

Konečná výše příspěvku však musí odpovídat skutečnému množství 

pneumatik uvedených na trh povinnou osobu a nikoliv 

předpokládanému množství. 

 

 Svaz měst a 

obcí ČR 

Dle § 6 odst. 2 může provozovatel příspěvek vybírat ještě před 

uvedením pneumatik na trh. S možností, aby provozovatel vybíral 

zálohy, které pak bude vypořádávat, a s výslovným uvedením této 

možnosti ve vyhlášce souhlasíme. Konečná výše příspěvku však 

musí odpovídat skutečnému množství pneumatik uvedených na trh 

povinnou osobou a nikoliv předpokládanému množství, jak uvádí § 

6 odst. 5. Z tohoto důvodu požadujeme § 6 odst. 5 upravit 

následovně: 

 

„(5) Výše příspěvku povinné osoby se stanoví jako násobek 

předpokládaného množství kilogramů pneumatik uvedených 

povinnou osobou na trh v časovém období stanoveném podle 

odstavce 3 a sazby příspěvku.“ 

 

Ze stejného důvodu požadujeme vypustit slovo „předpokládaného“ 

z Odůvodnění, Zvláštní část, K § 6, strana 15, poslední věta. 

Akceptováno. 
 

§ 6 odst. 6 Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

K nákladům obsaženým v sazbě příspěvku je nutné zahrnout i 

náklady na dopravu. Požadujeme v tomto smyslu doplnit text 

paragrafu.  

 

Odůvodnění: 

Z textu návrhu není zcela zřejmé, zda náklady na dopravu jsou 

součástí položky "náklady na zpětný odběr". 

Vysvětleno. 

Náklady na dopravu (přepravu) zpětně odebraných 

pneumatik do zařízení k jejich zpracování nejsou 

výslovně uváděny, avšak je bez jakýchkoliv 

pochybností, že tyto náklady jsou součástí nákladů na 

zpětný odběr. V oblasti baterií a akumulátorů si 

provozovatelé kolektivních systémů tyto náklady do 
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nákladů na zpětný odběr běžně započítávají, aniž by 

tato věc byla předmětem jakýchkoliv nejasností. 

Výslovné uvedení nákladů na dopravu nepovažuje 

MŽP za vhodné, neboť v takovém případě by naopak 

mohlo docházet k nejasnostem, zda mají být zahrnuty 

některé další náklady spojené se zajištěním zpětného 

odběru, zpracování a využití pneumatik (např. náklady 

na nutnou administrativu). 

 Hospodářská 

komora ČR 

Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

 

„Sazba příspěvku se stanoví s ohledem na výši předpokládaných 

nákladů na zpětný odběr, zpracování a využití jednoho 

kilogramu/jedné tuny pneumatik a podíl na informačních 

kampaních povinné osoby připadajících na jeden kilogram/jednu 

tunu pneumatik a s ohledem na časové období, za které je příspěvek 

odváděn.“ 

 

Odůvodnění: 

Pro povinné osoby s velkými objemy může být účelné používat 

větší vztažnou jednotku. Časové období není u sazby příspěvku 

důležité. 

Akceptováno částečně. 

Část věty „a s ohledem na časové období, za které je 

příspěvek odváděn“ byla vypuštěna. Vyjádření 

množství pneumatik uvedených na trh bylo ponecháno 

v kilogramech, neboť pro účely určení sazby příspěvku 

by měly být používány stejné jednotky, přičemž 

kilogramy považujeme s ohledem na povinné osoby 

uvádějící na trh malé množství pneumatik za 

praktičtější. 

§ 6 odst. 7 Hlavní město 

Praha 

Navrhujeme slova „a zpracování a využití odpadních pneumatik“ 

nahradit slovy „zpracování a využití odpadních pneumatik a 

zajištění informačních kampaní“. 

Navrhujeme znění: 

 

„(7) Veškeré výnosy z peněžních prostředků získaných z příspěvků 

povinných osob se použijí na zajištění financování zpětného odběru 

použitých pneumatik, zpracování  

a využití odpadních pneumatik a zajištění informačních kampaní.“.  

 

Odůvodnění: 

Z předchozího textu navrhované vyhlášky vyplývá, že výnosy 

z příspěvků povinných osob budou využívány mimo jiné i na 

financování informačních kampaní o způsobech zajištění zpětného 

odběru pneumatik, v § 6 odst. 7 však tato zmínka chybí.  

Akceptováno. 
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§ 5 a 6 Plzeňský kraj Navrhovaná právní úprava neřeší financování zpětného odběru a 

využití „historických“ pneumatik. To znamená pneumatik, které 

byly uvedeny na trh před účinností povinnosti jejich zpětného 

odběru, a vyskytují se na celém území republiky ve značném 

množství.  Dle názoru Krajského úřadu Plzeňského kraje by měla 

být tato problematika řešena v rámci tohoto návrhu vyhlášky. 

Vysvětleno. 

Povinnost zpětného odběru pneumatik platí již od 

přijetí zákona o odpadech v roce 2001, s účinností od 

1.1.2003. Řešit nyní, po 12 letech, otázku financování 

zpětného odběru a využití „historických“ pneumatik 

nepovažujeme za potřebné a prostřednictvím vyhlášky 

by to ani nebylo možné. Povinnost zajistit takové 

financování (nad rámec toho, co povinná osoba uvedla 

na trh) by musela být stanovena zákonem.  

Přílohy č. 1 

až 3 

Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

V příloze č. 1 až 3 se slovo „příjmení“ zrušuje.  

 

Podle § 77 odst. 1 NOZ je příjmení integrální součástí jména. 

Neakceptováno. 

Z hlediska jednotné terminologie v právních 

předpisech v oblasti odpadů trváme na zachování 

uvádění jména (popřípadě jmen) a příjmení, což 

odpovídá též doporučení Ministerstva vnitra, pokud jde 

o předpisy veřejného práva. Je přinejmenším sporné, 

zda je bezpodmínečně nutné v této věci přizpůsobovat 

veřejnoprávní předpisy novému občanskému zákoníku. 

MŽP nicméně tuto otázku zváží při přípravě nové 

odpadové legislativy (nový zákon o odpadech a zákon 

o výrobcích s ukončenou životností a na ně navazující 

prováděcí právní předpisy). 

Připomínkové místo v rámci vypořádání od 

připomínky ustoupilo. 

Přílohy č. 1 a 

2 

Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

V příloze č. 1 a 2 se slovo „Fax“ zrušují.  

 

Telefax je v současné době beznadějně zastaralý komunikační 

prostředek. 

Akceptováno. 

 

Příloha č. 1 Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

V příloze č. 1 se kolonky 12 a 13 zrušují.  

 

Kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii živnostenského listu 

si má státní správa opatřit sama. 

Akceptováno částečně. 

Řádek 12 (Kopie výpisu z obchodního rejstříku) byl 

z přílohy č. 1 vypuštěn. Předložení kopie 

podnikatelského oprávnění v případě žadatele fyzické 

osoby však vyplývá z § 38b odst. 3 písm. a) zákona o 

odpadech v platném znění, proto musí být řádek 13 

v příloze vyhlášky zachován (text byl pouze upraven 

takto: „Kopie podnikatelského oprávnění, jde-li o 

fyzickou osobu“). 
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 Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

Přílohu č. 1 je nezbytné doplnit o poučení.  

 

Součástí jakéhokoliv formuláře musí být poučení o zpracování 

osobních údajů: „Beru na vědomí, že ministerstvo bude mnou 

poskytnuté údaje zpracovávat výhradně pro účely související 

s evidencí v seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru 

pneumatik nebo uplatnění nároků z tohoto poměru, to po dobu 

trvání tohoto poměru a nároků z něho vyplývajících.“ 

Neakceptováno. 

Z § 11 odst. 3 písm. b) zákona o ochraně osobních 

údajů vyplývá, že informace a poučení o zpracování 

osobních údajů není povinen správce poskytovat v 

případech, kdy osobní údaje nezískal od subjektu 

údajů, pokud mu zpracování osobních údajů ukládá 

zvláštní zákon nebo je takových údajů třeba k 

uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštních 

zákonů. Zvláštním zákonem je v tomto případě dle 

názoru MŽP zákon o odpadech, ve znění projednávané 

novely (senátní tisk č. 115), který v § 72 odst. 1 písm. 

i) bod 10 stanoví, že Ministerstvo životního prostředí 

shromažďuje a zpracovává údaje o povinných osobách 

podle § 31e, 37i, § 37a odst. 5 § 38 a 38b. 

Kromě toho by uvedení poučení ve formuláři dle 

přílohy č. 1 navrhované vyhlášky bylo nesystémové 

vzhledem k tomu, že takové poučení není obsaženo 

v žádné z dalších vyhlášek v oblasti odpadového 

hospodářství, na základě nichž dochází ke 

shromažďování osobních údajů. 

Připomínkové místo v rámci vypořádání od 

připomínky ustoupilo. 

Příloha č. 2 Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

V příloze č. 2 se kolonky 21 až 25 zrušují.  

 

Všechny tyto písemnosti jsou součástí obchodního rejstříku. 

Vysvětleno. 

Jedná se o požadavky, které stanoví § 38d odst. 2 

zákona o odpadech ve znění projednávané novely 

(senátní tisk č. 115). 

 Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

Přílohu č. 2 je nezbytné doplnit o poučení.  

 

Součástí jakéhokoliv formuláře musí být poučení o zpracování 

osobních údajů dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., a to v takovém 

podobě, aby bylo vždy zřejmé, že žadatelé vzali jasně na vědomí, že 

„ministerstvo bude jimi poskytnuté údaje zpracovávat výhradně pro 

účely související s plněním oprávnění a povinností z provozování 

kolektivního systému nebo uplatnění nároků z tohoto poměru, to po 

dobu trvání tohoto poměru a nároků z něho vyplývajících.“ 

Vysvětleno. 

Viz vypořádání obdobné připomínky k příloze č. 1. 

Relevantní je v tomto případě § 72 odst. 1 písm. i) bod 

6 zákona o odpadech, ve znění projednávané novely 

(senátní tisk č. 115), podle kterého Ministerstvo 

životního prostředí shromažďuje a zpracovává žádosti 

o vydání oprávnění k provozování kolektivního 

systému podle § 31m a § 38d. 

Odůvodnění Ministerstvo Požadujeme jasné uvedení, že dodatečné finanční prostředky, které Akceptováno. 
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Část A financí jsou v Odůvodnění, část „Dopady na státní rozpočet a ostatní 

veřejné rozpočty“ na str. 9, vyčísleny ve výši cca 360 tisíc Kč, 

budou financovány v rámci kapitoly 315 – Ministerstvo životního 

prostředí, a to v rámci již narozpočtovaných finančních prostředků. 

 Ministerstvo 

financí 
V Odůvodnění na str. 5 v části „Popis navrhované změny“ 

jsou uvedeny odhadované náklady Ministerstva životního 

prostředí spojené s udělením oprávnění k provozování 

kolektivního systému ve výši cca 15 tis. Kč za jedno 

oprávnění s cca 40 hodinovou časovou náročností. U těchto 

nákladů také požadujeme uvést, že budou hrazeny z již 

narozpočtovaných finančních prostředků a nebudou 

předpokládat další nové pracovní síly, resp. budou 

zabezpečovány stávajícími zaměstnanci ministerstva. 

Akceptováno. 

Odůvodnění 

Část E 

Úřad pro 

ochranu 

osobních 

údajů 

Část E odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení 

ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen 

„DPIA“), je nezbytné přepracovat. 

 

Smyslem DPIA je popsat a vyhodnotit stávající a zamýšlená 

zpracování osobních údajů, tedy v tomto případě zejména 

stanovení druhů osobních údajů ve vzorech formulářů 

v přílohách. K vyhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 

vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento 

postup: 

Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá 

nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba 

uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie 

zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho 

částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou 

regulací a lhůty pro uchování osobních údajů. 

Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující 

zpracování osobních údajů. V takovém případě je třeba 

jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení 

zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty 

Akceptováno. 
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uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu 

jednotlivých údajů/údajových položek). 

Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní 

vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle zákona o 

ochraně osobních údajů a popíše, pokud možno i vyhodnotí za 

použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do 

každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda 

navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé 

povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační 

hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů 

na soukromí se uvede jednak obecně používané označení 

dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis 

zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí 

návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná 

či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda 

jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno 

synergického efektu. 

Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo 

vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo 

zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita 

osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se 

použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména 

ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, 

stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány 

podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry 

specifické pro upravované zpracování osobních údajů. 

Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu 

osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle zákona 

o ochraně osobních údajů. 

Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé 

projevy; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává 

již právně existující zpracování osobních údajů a parametry 

práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují 
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změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí 

záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti 

se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, 

zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle obecného 

zákona o ochraně osobních údajů a jiného zákona 

obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít. 

Odůvodnění 

Část A 

Dopady na 

podnikatelské 

subjekty 

Hospodářská 

komora ČR 

Požadujeme v kapitole Dopady na podnikatelské subjekty upravit 

znění druhého odstavce následovně: 

 

„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 budou mohou pohybovat okolo cca 100 

tis. Kč na sběrné místo. Údaji o celkovém počtu subjektů, kterých se 

tato regulace dotkne, v současné době nedisponujeme. 

Předpokládáme však, že se nebude jednat o velké množství subjektů, 

protože v současné době povinné osoby, které jsou např. z cca 5500 

sběrných míst provozovaných členy Sdružení výrobců a dovozců 

pneumatik, zaujímajících většinu 98,1 % na trhu v počtu pneumatik 

a jejich sběrná síť, která již z velké části tyto parametry splňuje, 

představuje cca 5 500 sběrných míst (tato síť pokrývá přibližně 80 

% správních obvodů všech obcí s pověřeným obecním úřadem 

včetně pěti čtyř vojenských újezdů), bude třeba dovybavit 

Akceptováno. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK9ZRE5PU7)



- 20 - 

 

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.“ 

 

Odůvodnění: 

Na sběrných místech se nevyskytla potřeba přijetí ve stávajícím 

znění předpokládaných opatření (v naprosté většině případů nebyly 

zaznamenány žádné případy odcizení či znehodnocení 

skladovaných pneumatik), proto stačí skladovat pneumatiky v 

odpovídajícím množství a způsobem, z něhož je zřejmé, že se 

nejedná o nelegální skládku odpadu, ale o dočasné skladování 

zpětně odebraných pneumatik. 

Dalším důvodem jsou enormní náklady, které by bylo třeba 

vynaložit na vybavení všech sběrných míst kontejnerem a/nebo 

stavebně zabezpečeným přístřeškem (cena kontejneru cca 

zmiňovaných 100 000 Kč, náklady na zřízení zabezpečeného 

přístřešku individuální, zahrnující ale často vypořádání 

majetkových poměrů, neboť např. oplocení by bylo často třeba 

zřídit na pozemku pronajímatele provozovatele sběrného místa). 

Samotné umístění kontejneru na oplocené manipulační ploše by pak 

na mnoha místech nebylo ani technicky možné (nedostatečný 

prostor pro vjezd nákladního vozidla k výměně kontejneru apod.). 

Odhadem by dovybavení všech sběrných míst členů Sdružení 

kontejnerem a/nebo stavebně zabezpečeným přístřeškem stálo 200 

mil Kč. Jelikož spoluprovozovatelé sběrných míst (prodejci 

pneumatik apod.) by tyto náklady často nebyli schopni vynaložit či 

by vybavení nebylo technicky možné, požadavek na takovéto 

vybavení sběrných míst by mohl vést k radikálnímu snížení počtu 

sběrných míst provozovaných členy Sdružení. 

Odůvodnění 

Zvláštní část, 

k § 5 

Hospodářská 

komora ČR 

Požadujeme znění zdůvodnění k § 5 upravit následovně: 

 

„Na základě zmocnění v § 38 odst. 11 zákona o odpadech se 

navrhuje upravit některé podrobnosti způsobu provedení zpětného 

Akceptováno. 
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odběru pneumatik. Ten musí být prováděn tak, aby zpětně odebrané 

pneumatiky byly 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 potřebu a podmínky a jejich způsobilost splnit stanovený cíl, 

tedy odpovídajícím způsobem zabezpečit zpětně odebrané 

pneumatiky před odcizením nebo nežádoucím znehodnocením 

(například výkon dohledu, umístění dostatečně čitelného označení 

sběrného místa a zákazu neoprávněného nakládání 

s pneumatikami, instalace či úprava kamerového systému pro 

sledování pneumatik, pořízení kontejneru či stavebního opatření 

k zamezení přístupu nepovolaných osob k pneumatikám).“ 

 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění uvedené k výše uvedené připomínce. 
 

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny připomínky označené připomínkovými místy jako zásadní. 
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