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Kam správně odevzdávat staré pneumatiky a lze je stále ukládat ve
sběrném dvoře? Jaké možnosti mají obce při nakládání s tímto
odpadem?
Podobné dotazy zaznívají v naší Poradně. Požádali jsme proto o odpovědi Ondřeje
Charváta z Ministerstva životního prostředí.
Je pravda, že nově již není možné odevzdávat staré pneumatiky ve sběrném
dvoře?
Informace, že není možné odevzdávat pneumatiky ve sběrných dvorech, je nepravdivá.
Nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností tuto možnost nijak
nezakazuje, respektive ponechává status quo ve smyslu starého zákona o odpadech, viz
§ 96 a § 97 zákona o výrobcích s ukončenou životností.
Jak správně nakládat se starými pneumatikami?
Pneumatiky mohou od konečných uživatelů přebírat:

1) Místa zpětného odběru, která zřizují výrobci (individuálně plnící výrobci nebo
kolektivní systém ELTMA).
Místa zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný odběr musí
probíhat zdarma, bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a
nesmí nadměrně zatěžovat konečného uživatele.
 Místa musí být veřejně přístupná.
 Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich
značky.
Sběrná místa pro pneumatiky najdete v seznamu MŽP nebo ty zapojené do systému
ELTMA zde.


2) Osoby oprávněné k převzetí pneumatiky podle zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech, viz § 96 zákona o výrobcích s ukončenou životností.
V principu toto mohou být sběrné dvory, svozové společnosti nebo zpracovatelé
pneumatik.

Není ani dotčena možnost, aby obec na svém sběrném dvoře předání odpadních
pneumatik zpoplatnila (nebo např. jen některých typů či až od určitého množství).
Obec naopak může na základě ustanovení § 97 odst. 3 zákona o výrobcích s
ukončenou životností sama určit místa, kde budou pneumatiky v režimu
odpadů (tedy nikoliv ve zpětném odběru) od konečných uživatelů přebírány.

Tento článek vznikl na základě vašich dotazů. Zajímá vás něco dalšího z oblasti
třídění odpadu? Můžete využít naši poradnu:

