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Informácia o niektorých povinnostiach distribútorov pneumatík
Vážená pani/Vážený pán,
v rámci prevádzky kolektívneho systému Eltma sa na nás pravidelne obracajú distribútori pneumatík
s otázkami ohľadom rozsahu ich povinností podľa zákona č. 79/2015 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov („zákon odpadoch“), a ohľadom niektorých praktických aspektoch ich činnosti v rámci
spätného zberu. Dovoľte nám preto poskytnúť Vám tento krátky prehľad fungovania spätného zberu
odpadových pneumatík.
Kto je distribútorom pneumatík?
Distribútorom pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ či právnická osoba, ktorá poskytuje pneumatiky
v rámci svojej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu. Distribútorom je aj
subjekt, ktorý vykonáva výlučne servis, bez predaja pneumatík. V prípade že Vy (resp. Vaša spoločnosť)
predávate spotrebiteľom pneumatiky alebo vykonávate ich výmenu, budete pravdepodobne distribútorom
pneumatík, čím Vám vzniknú príslušné povinnosti.
Čo je to spätný zber?
Spätným zberom odpadových pneumatík sa rozumie bezplatný zber odpadovej pneumatiky od jej držiteľa
distribútorom (prípadne aj zber na mieste určenom obcou). Tento zber nesmie byť viazaný na kúpu novej
pneumatiky či poskytnutie akejkoľvek služby. Spätný zber je distribútor povinný zabezpečiť bez ohľadu na
značku pneumatiky, dátum kedy bola uvedená na trh a bez ohľadu na to, kde bola zakúpená. Spätný zber
musí distribútor zabezpečiť počas celej prevádzkovej doby a v prípade, že konečný používateľ odovzdáva
množstvo pneumatík presahujúce kapacitné možnosti, je distribútor povinný dohodnúť s konečným
používateľom náhradný čas a spôsob prevzatia pneumatík (v takom prípade nás neváhajte kontaktovať).
Všetky pneumatiky odobrané od konečných používateľov sa považujú za pneumatiky odobrané v rámci
spätného zberu. Nezáleží preto na tom, či konečný používateľ donesie distribútorovi pneumatiky
samostatne, alebo sú od neho prevzaté v rámci výmeny pneumatík či servisu. Všetky takto odobrané
pneumatiky podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcov pneumatík, ktorí sú za nakladanie s nimi
zodpovední. Toto nakladanie výrobcovia zabezpečujú prostredníctvom kolektívneho systému Eltma. Eltma
od svojich zmluvných partnerov, prevádzkujúcich zberné miesta Eltmy, odoberie vždy všetky spätne
vyzbierané pneumatiky v súlade so Všeobecnými podmienkami prevádzky zberných miest kolektívneho
systému Eltma. Tento odber prebieha zásadne bezplatne a žiadna zo zmluvných strán nemá nárok na
akúkoľvek úhradu súvisiacich nákladov či odmeny od protistrany. Eltma teda od distribútorov
prevádzkujúcich zberné miesta Eltmy nepožaduje úhradu žiadnych nákladov na odvoz a spracovanie
odpadových pneumatík, keďže tieto náklady hradia naši účastníci – výrobcovia pneumatík. Preto nie je
potrebné, aby distribútori prevádzkujúci zberné miesta Eltmy zabezpečovali na vlastné náklady
nakladanie s akýmikoľvek odpadovými pneumatikami, ktoré odobrali od svojich zákazníkov či konečných
užívateľov.
Ďalšie povinnosti distribútora pneumatík
Ďalšou z povinností distribútora je na viditeľnom mieste pri predaji pneumatík a na svojich internetových
stránkach informovať konečných používateľov o možnosti bezplatného spätného zberu. Za týmto účelom
Eltma svojim distribútorom poskytla označenie zberného miesta, ktorým je distribútor povinný označiť
príslušné zberné miesto.
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Ak predávate pneumatiky konečnému užívateľovi výlučne prostredníctvom internetového predaja (tzn.
nemáte kamennú prevádzku), ste povinný zabezpečiť zber pneumatík minimálne na jednom mieste
v každom okrese. Zároveň upozorňujeme, že ak predávate konečným používateľom pneumatiky od
výrobcu, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov pneumatík na webe Ministerstva životného prostredia
(dostupný
na
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/odpady-obaly/registre-zoznamy/registervyrobcov-vyhradenych-vyrobkov/), prechádzajú na Vás všetky povinnosti tohto výrobcu (teda najmä
finančná zodpovednosť za nakladanie s odpadovými pneumatikami). Overte si preto v Registri alebo
u svojich dodávateľov, či riadne plnia svoje vyhradené povinnosti.
Evidenčné povinnosti
Nezávisle na vyššie uvedených povinnostiach majú distribútori tiež povinnosti vyplývajúce z toho, že sú
v daný okamih držiteľmi odpadových pneumatík (§ 14 zákona o odpadoch). V praxi sa vyskytujú najmä
otázky ohľadom súvisiacich evidenčných povinností distribútorov. Evidenčné povinnosti podľa tohto
ustanovenia sa síce skutočne vzťahujú na distribútorov, avšak len v prípade, že vykonávajú servis.
Distribútori nevykonávajúci servis tieto evidenčné povinnosti nemajú (vzťahujú sa na nich však iné
povinnosti držiteľa odpadu, najmä povinnosť zhromažďovať odpadové pneumatiky oddelene a zabezpečiť
ich pred znehodnotením či odcudzením, odovzdať odpadové pneumatiky len osobe oprávnenej nakladať
s odpadovými pneumatikami určenej Eltmou, umožniť štátnym orgánom vstup, výkon kontroly a na
vyžiadanie predložiť potrebnú dokumentáciu).
Tieto evidenčné povinnosti sú špecifikované v § 2 vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti
a ohlasovacej činnosti („vyhláška“) pričom v jej prílohách nájdete potrebné formuláre. V praxi teda každý
distribútor vykonávajúci servis musí viesť evidenciu všetkých vyzbieraných odpadových pneumatík na
Evidenčnom liste odpadu (príloha č. 1 vyhlášky), nie len pneumatík odobraných od svojich zákazníkov
v rámci servisu. Táto evidencia nesúvisí s evidenciou Eltmy podľa Všeobecných podmienok prevádzky
zberných miest a distribútor ju vedie nezávisle a samostatne. Vzorovo vyplnený Evidenčný list nájdete v
prílohe.
Distribútori vykonávajúci servis, ktorí ročne nakladajú s viac ako jednou tonou odpadových pneumatík
(resp. iného odpadu, prípadne viac ako 50 kg nebezpečného odpadu) majú navyše voči štátnym orgánom
ohlasovacie povinnosti. Podľa § 3 evidenčnej vyhlášky títo distribútori podávajú Ohlásenie o vzniku
odpadu a nakladaní s ním raz ročne, do 28. februára za prechádzajúci kalendárny rok. Toto ohlásenie
distribútori podávajú príslušnému okresnému úradu..
Povinnosť podávať Ohlásenie o množstve vyzbieraných pneumatík koordinačnému centru a ohlasovacie
povinnosti voči Recyklačnému fondu boli zrušené.
Veríme, že Vám tento krátky prehľad pomôže zorientovať sa vo Vašich povinnostiach vyplývajúcich z pozície
distribútora pneumatík. Dovoľujeme si Vás však upozorniť, že zodpovednosť za riadne plnenie evidenčných
a ohlasovacích povinností zostáva na príslušných distribútoroch a Eltma za ich plnenie nemôže prevziať
žiadnu zodpovednosť. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že Vám s ohľadom na Vašu činnosť môžu vyplývať to
zákona o odpadoch, resp. z iných právnych predpisov aj iné povinnosti (napr. vo vzťahu k inému odpadu,
s ktorým nakladáte).

S pozdravom,
Ing. Radim Filák
Konateľ
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