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Zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) Vám, jako příslušný orgán
státní správy podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. y) a § 38b odst. 4 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů sděluje, že
společnost Zeppelin CZ s.r.o., se sídlem Lipová 72, Modletice, 251 70,
IČO 18627226, byla zapsána do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného
odběru pneumatik podle ustanovení § 38b odst. 4 zákona o odpadech
pod registračním číslem 00120/14 – PCZ.
Ministerstvo návrh na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru
pneumatik podaný společností Zeppelin CZ s.r.o., zaevidovaný dne 9. října 2014
pod č.j. 71210/ENV/14, 4893/720/14, posoudilo z hlediska dodržení podmínek
stanovených zákonem o odpadech, zejména s ustanovením § 38b odst. 2 a 3 tohoto
předpisu a 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. Po posouzení ministerstvo konstatovalo, že
jsou splněny náležitosti potřebné pro zápis do Seznamu povinných osob v oblasti
zpětného odběru pneumatik.
Další informace k plnění povinností zpětného odběru pneumatik naleznete na straně
číslo 2 tohoto zápisu.
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Informace k plnění povinností zpětného odběru pneumatik
Povinné osoby v oblasti zpětného odběru pneumatik mají podle § 38 odst. 10 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) povinnost zpracovávat
roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok
v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a tuto zprávu každoročně
zasílat ministerstvu do 31. března. Roční zpráva se zasílá prostřednictvím
integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
(dále jen „ISPOP“), zřízeného dle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru
znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí. Zaslání jinou cestou není považováno
za splnění povinností.
Současně upozorňujeme, že povinnost podat hlášení do ISPOP vzniká i v případě
nulových hlášení.
Od 1. ledna 2014 však § 38a odst. 1 stanovuje minimální úroveň zpětného odběru
použitých pneumatik ve výši 35 % za každý kalendářní rok, rokem 2014 počínaje.
I nadále platí povinnost vyplývající z § 38 odst. 3 zákona o odpadech, že povinná
osoba má povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých
ke zpětnému odběru bez ohledu na výrobní značku a do výše, které za vykazovaný
kalendářní rok uvede na trh. Z tohoto vyplývá, že interval úrovně zpětného odběru je
min. 35 % až neomezeně, s tím, že nad 100 % může povinná osoba výrobky
nabídnuté ke zpětnému odběru odmítnout. V případě, že povinná osoba odmítne
převzít výrobky před dovršením 100 % úrovně zpětného odběru, se vystavuje
sankcím ze strany České inspekce životního prostředí.
Úroveň zpětného odběru se vypočítá z množství pneumatik uvedených na trh
ve vykazovaném kalendářním roce.
Množství pneumatik uvedených na trh - uvádí se množství pneumatik skutečně
uvedených na trh v České republice ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) zákona,
bez ohledu na to, zda jsou vlastní výroby, dovezené z nečlenských států EU nebo
přepraveny z členských států EU.
vlastní výroba + dovoz - vývoz = uvedeno na trh v ČR
Pro účely této rovnice se dovozem rozumí dovoz ve smyslu § 4 odst. 2 písm. c)
zákona o odpadech a dále uvedení pneumatik nabytých z jiného členského státu EU
na trh v ČR a vývozem se rozumí jak vývoz do země mimo EU, tak uvedení na trh
v jiném členském státě EU.
Povinná osoba nezapočítává do množství pneumatik uvedených na trh pneumatiky,
které byly předány výrobci vozidel, aby byly spolu s vozidlem uvedeny na trh v ČR
nebo v jiném členském státě EU nebo vyvezeny do země mimo EU. Pneumatiky,
které budou uvedeny na trh v ČR spolu s vozidlem, započítává do množství
pneumatik uvedených na trh povinná osoba, která takové vozidlo uvádí na trh v ČR.

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz
2/2

