
   
 

 

Metodický pokyn odboru odpadů k vyplňování roční zprávy o plnění 

povinnosti zpětného odběru pneumatik dle přílohy č. 3 vyhlášky 

č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru 

pneumatik 

 

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (dále jen „OODP“) vydává tento 

metodický pokyn k zajištění jednotného postupování povinných osob v oblasti 

zpětného odběru pneumatik při vyplňování Roční zprávy o plnění povinnosti zpětného 

odběru pneumatik (dále jen „roční zpráva“) dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 248/2015 Sb., 

o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik (dále jen „vyhláška 

o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik“), především se zaměřením 

na vyplňování tabulky č. 2 roční zprávy. Cílem je tedy dosáhnout správného vedení 

evidence o nakládání s odpadními pneumatikami dle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady (dále jen „odpadová vyhláška“) a vyhlášky o podrobnostech 

provádění zpětného odběru pneumatik. 

V tabulce č. 1 roční zprávy (množství pneumatik uvedených na trh a způsob nakládání 

se zpětně odebranými pneumatikami) povinné osoby uvádí v tunách množství 

pneumatik uvedených na trh a celkové množství zpětně odebraných pneumatik (např. 

obcí, pneuservisem či obchodem). Z těchto dat je dále automaticky vypočítána míra 

zpětného odběru, která se určí jako podíl množství zpětně odebraných pneumatik 

k množství pneumatik uvedených na trh v daném roce. Dále jsou uváděny způsoby 

nakládání se zpětně odebranými pneumatikami (v tunách), tedy zda došlo 

k opětovnému použití (kódy nakládání N8, N15), materiálovému využití (kódy 

nakládání R3, R4, R5, R11, N1, N7, N10, N17), energetickému využití (kód nakládání 

R1), odstranění (kód nakládání D10) či jinému způsobu nakládání (kódy nakládání N11, 

N12) a množství pneumatik, které zůstaly na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku 

(kódy nakládání R13, D15, N5). Kódy nakládání jsou uváděny dle tabulky způsobů 

nakládání s odpady pro evidenční účely v příloze 20 odpadové vyhlášky. Tyto hodnoty 

jsou automaticky doplňovány na základě údajů vyplněných povinnými osobami 

v tabulce č. 2, která je pro tento metodický pokyn klíčová.  

V tabulce č. 2 jsou ve sloupci 1 uváděny kódy nakládání podle skutečně provedených 

jednotlivých způsobů nakládání s odpady (viz odstavec výše) partnerem uvedeným 

ve sloupci 3 této tabulky. To znamená, že povinné osoby mají povinnost uvádět do této 

tabulky konečného partnera, u kterého byly pneumatiky finálně zpracovány, 

a konečný kód nakládání, podle toho, jakým způsobem vždy daný konečný partner 



   
 

 

s pneumatikami pocházejícími od dané povinné osoby konečným způsobem naložil. 

Tato povinnost vyplývá i z vysvětlivek k příloze č. 3 vyhlášky o podrobnostech 

provádění zpětného odběru pneumatik [Ve sloupci 1 – uvádí se kódy nakládání dle 

tabulky nakládání s odpady (příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.) podle skutečně 

provedených jednotlivých způsobů nakládání s odpady partnerem ve sloupci 3]. 

Jako příklad často se vyskytující chyby je možné uvést, když povinná osoba X, předá 

1 000 tun pneumatik partnerovi Y, který 500 tun pneumatik energeticky využije, 

a dalších 500 tun pneumatik předá dále ke zpracování partnerovi Z. Partner Y sdělí 

povinné osobě X, že s pneumatikami bylo nakládáno pod kódem R1, ale neuvede už, že 

polovinu pneumatik předal dál. Povinná osoba X pak chybně uvede do roční zprávy, že 

předala 1 000 tun pneumatik k energetickému využití, přičemž ve skutečnosti bylo 

energeticky využito pouze 500 tun. Se zbylými 500 tunami pneumatik bylo přitom 

nakládáno jinak. V ročních zprávách jsou pak uváděny nekompletní a hlavně 

nepravdivé údaje. 

Ve sloupci č. 2 je uvedené celkové množství předaných/zpracovaných pneumatik 

v tunách a ve sloupci č. 3 je identifikován konečný partner (IČO, IČZ, název, adresa 

a IČZÚJ provozovny). Ve vysvětlivkách je k této části uvedeno, že při předání odpadu, 

kde partnerem je provozovatel zařízení dle § 14 odst. 1 nebo 2 zákona o odpadech, se 

uvádí identifikační číslo zařízení (IČZ) přidělené krajským úřadem. 

Často tak dochází k nesprávnému vyplňování ročních zpráv, a to částečně z důvodu 

ulehčování si práce při zjišťování dalšího nakládání s pneumatikami a při vyplňování 

roční zprávy ze strany povinných osob, ale především z toho důvodu, že partneři 

povinných osob, kteří s pneumatikami dále nakládají, jim nejsou ochotni poskytovat 

data o předávání pneumatik dalším partnerům resp. o způsobu, jakým bylo 

s pneumatikami u těchto partnerů, resp. dalších konečných zpracovatelů naloženo.  

Závěrem je tedy třeba zdůraznit, že podle současné legislativy musí povinné osoby 

v ročních zprávách uvádět, jak bylo s pneumatikami skutečně nakládáno (pokud 

partner Y předává část pneumatik partnerovi Z, je třeba, aby poskytl povinné osobě 

informaci o tom, že část pneumatik předal partnerovi Z a jak s nimi partner Z nakládal). 

Je proto zcela legitimní, pokud povinné osoby poskytnutí odpovídajících skutečných 

údajů od svých partnerů vyžadují, popř. nástroji soukromého práva vynucují 

(v krajním případě, kdy partner odmítá uvádět konečného zpracovatele/partnera či 

informace o konečném zpracování pneumatik, pod hrozbou toho, že mu nebudou 

pneumatiky předávány). Není akceptovatelné, aby byli v ročních zprávách jako 

partneři uváděni „přepravci“ či „zprostředkovatelé“, kteří pneumatiky skutečně 

(finálním způsobem, dle konečného kódu nakládání) nezpracovávají.  



   
 

 

Tento metodický pokyn je určen jak povinným osobám plnícím své povinnosti 

v oblasti zpětného odběru pneumatik v individuálním, tak v kolektivnímu systému.  

 

Odbor odpadů 
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