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VYHLÁŠKA

ze dne 23. září 2015

o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle
§ 38 odst. 11, § 38b odst. 11, § 38d odst. 6 a § 38e
odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/
/2004 Sb., zákona č. 169/2013 Sb. a zákona č. 223/
/2015 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných
osob v oblasti zpětného odběru pneumatik (dále
jen „Seznam povinných osob“),

b) vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování
kolektivního systému,

c) obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpět-
ného odběru pneumatik za uplynulý kalendářní
rok,

d) podrobnosti způsobu provedení zpětného od-
běru pneumatik a

e) podmínky financování zpětného odběru pneu-
matik a nakládání s odpadními pneumatikami
při kolektivním plnění povinností.

§ 2

Vzor návrhu na zápis
do Seznamu povinných osob

Povinná osoba podle § 38 odst. 3 zákona, která
uvádí na trh pneumatiky nebo vozidla, jejichž sou-
částí jsou pneumatiky, podává návrh na zápis do
Seznamu povinných osob na formuláři, jehož vzor
je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování
kolektivního systému

Vzor žádosti o vydání oprávnění k provozování
kolektivního systému je uveden v příloze č. 2 k této
vyhlášce.

§ 4

Obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného
odběru pneumatik za uplynulý kalendářní rok

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného od-
běru pneumatik za uplynulý kalendářní rok obsahuje

a) jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě
jména, a příjmení nebo obchodní firmu, adresu
sídla a identifikační číslo osoby, pokud bylo
přiděleno,

b) jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo
název, právní formu, adresu sídla a identifikační
číslo osoby, pokud bylo přiděleno,

c) období (kalendářní rok), za které je zpráva
zpracována,

d) tabulky v rozsahu a s náležitostmi uvedenými
v příloze č. 3 k této vyhlášce a

e) jméno, popřípadě jména, příjmení a kontaktní
údaje osoby, která zprávu zpracovala.

§ 5

Způsob provedení zpětného odběru pneumatik

Při zpětném odběru pneumatik musí být za-
bezpečeno, 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

Podmínky financování zpětného odběru
pneumatik a nakládání s odpadními

pneumatikami při kolektivním plnění povinností

(1) Provozovatel kolektivního systému stanoví
výši příspěvku na zajištění provozu a financování
zpětného odběru použitých pneumatik, zpracování
a využití odpadních pneumatik a informačních kam-
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paní tak, aby bylo zabezpečeno pokrytí veškerých
finančních rizik, včetně rizika zániku povinné osoby,
se kterou uzavřel smlouvu o společném plnění.

(2) Provozovatel kolektivního systému stanoví
způsob odvodu příspěvku podle § 38e odst. 3 zá-
kona, a to zejména časové období, za které je pří-
spěvek odváděn, jeho splatnost, sazbu příspěvku
a způsob stanovení aktuální výše příspěvku povinné
osoby.

(3) Zaplacením příspěvku oprávněnému provo-
zovateli kolektivního systému se má za to, že po-
vinná osoba zajistila pokrytí veškerých finančních
rizik spojených se zpětným odběrem použitých
pneumatik a zpracováním a využitím odpadních
pneumatik.

(4) Výše příspěvku povinné osoby se stanoví
jako násobek množství kilogramů pneumatik uvede-
ných povinnou osobou na trh v časovém období
stanoveném podle odstavce 2 a sazby příspěvku.

(5) Sazba příspěvku se stanoví s ohledem na
výši předpokládaných nákladů na zpětný odběr,
zpracování a využití jednoho kilogramu pneumatik
a podíl na informačních kampaních povinné osoby
připadajících na jeden kilogram pneumatik.

§ 7

Přechodná ustanovení

(1) Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného
odběru pneumatik za rok 2015 se vypracuje podle
§ 2 vyhlášky č. 465/2013 Sb., o stanovení vzoru ná-
vrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti
zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy
o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik.

(2) Ustanovení § 4 této vyhlášky se použije po-
prvé na zpracování roční zprávy o plnění povinnosti
zpětného odběru pneumatik za rok 2016.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 465/2013 Sb., o stanovení vzoru ná-
vrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti
zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy
o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik, se
zrušuje.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 248/2015 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 248/2015 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 248/2015 Sb.
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SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 16. září 2015

o vydání cenových rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění poz-
dějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. d) a odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 1/2015 ze dne 4. září 2015, kterým se mění
cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2014 ze dne 25. listopadu 2014, kterým se stanovují
regulované ceny související s dodávkou elektřiny, a cenové rozhodnutí č. 2/2015 ze dne 4. září 2015, kterým
se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014, o regulo-
vaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Podle § 17 odst. 9 energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí
č. 1/2015 a cenové rozhodnutí č. 2/2015 v Energetickém regulačním věstníku ze dne 7. září 2015, v částce 3.
Uvedeným dnem nabyla obě cenová rozhodnutí platnosti. Účinnosti nabývají obě cenová rozhodnutí dnem
7. října 2015.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2015 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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