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Informace  

o odděleném uvádění nákladů 
na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik 

 

 

Vážení účastníci kolektivního systému Eltma, 

 

v návaznosti na Vaše dotazy Vám poskytujeme informace ohledně daňových a účetních aspektů 

odděleného uvádění nákladů na zpětný odběr a využití pneumatik („visible fee“).  

 

Dle ust. § 38a odst. 5 zákona o odpadech jsou povinné osoby (tj. výrobci a dovozci) a distributoři, včetně 

posledního prodejce, povinni při prodeji pneumatik uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik, 

zpracování a využití odpadních pneumatik odděleně. Jak z hlediska účelu této povinnosti, tak z hlediska 

transparentnosti napříč celým dodavatelským řetězcem lze za typický způsob uvádění visible fee na 

daňových dokladech považovat ten, který umožňuje identifikovat náklady připadající na jednu pneumatiku, 

a to formou samostatné položky při účtování zboží. Toto uvádění visible fee na daňových dokladech 

lze schematicky znázornit následovně (visible fee i doplňkové upozornění uvádíme barevně): 

 
 

o Pneumatika A (5ks), hmotnost à 10 kg....................... 10 000,00 CZK 
o Recyklační příspěvek (à 32,00 CZK/ks)....................... 160,00 CZK 
o Cena …………………………............................................... 10 160,00 CZK 

 
o Pneumatika B (4ks), hmotnost à 15 kg........................ 20 000,00 CZK 
o Recyklační příspěvek (à 48,00 CZK/ks)........................ 192,00 CZK 
o Cena ……………………….................................................. 20 192,00 CZK 

 
o  Mezisoučet.................. 30 352,00 CZK 
o  DPH (21%)................... 6 373,92 CZK 
o  Celkem....................... 36 725,92 CZK 

 

Upozornění: Součástí konečné prodejní ceny jsou i náklady na zpětný odběr použitých pneumatik, jejich zpracování 

a využití v souladu se zákonem o odpadech, a to ve výš i 3 ,20  Kč/kg (recyklační příspěvek). V š ichni výrobci, 

dis tributoři i koneční prodejci pneumatik mají povinnost uvádět tyto náklady při jejich prodeji takto odděleně. 

 

 

Vaše dotazy se týkaly zejména níže uvedených daňových a účetních aspektů. Jakkoliv nejsme v pozici, 

abychom podávali závazný výklad příslušných právních předpisů, považujeme za součást naší role jako 

provozovatele kolektivního systému v rámci našich možností pomáhat účastníkům i při orientaci 

v souvisejících právních předpisech. Z tohoto důvodu jsme předmětné dotazy konzultovali s Generálním 

finančním ředitelstvím, a to s následujícím výsledkem: 

 

1. Je výše popsané uvádění visible fee na daňových dokladech (oddělené uvádění nákladů na zpětný 

odběr použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních pneumatik připadajících na jednu 

prodávanou pneumatiku ve formě samostatné položky daňového dokladu) v  souladu se zákonem 

o dani z přidané hodnoty? Odpověď: Shora popsané uvádění visible fee na daňových 

dokladech je v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty. 

 

2. Mají dotčené povinné subjekty účtovat o nákladech na zpětný odběr použitých pneumatik, 

zpracování a využití odpadních pneumatik jako o vlastním nákladu? Odpověď: Výrobci a dovozci 

účtují o nákladech na zpětný odběr použitých pneumatik, zpracování a využití odpadních 

pneumatik jako o vlastním nákladu, tedy o vzniku povinnosti přispět do kolektivního 

systému na vrub příslušného účtu nákladů a ve prospěch příslušného účtu závazků. 
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