
 
 

                                                      
 
 
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto 
 
 
 

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o nové službě, kterou jsme pro Vás schopni od 
1.4.2021 zajistit. Na základě nového zákona o výrobcích s ukončenou životností, se nám podařilo 
uzavřít smlouvu o zpětném odběru pneumatik. Co to pro vás  jako našeho zákazníka znamená? Jedná 
se o likvidaci pneumatik mimo režim odpadů, tudíž je možné pneumatiky likvidovat za daleko 
příznivějších finančních podmínek. Za každé kilo takto předané pneumatiky bude účtovaný pouze 
manipulační poplatek ve výši 1,30 Kč/ kg. Což znamená obrovskou finanční úsporu oproti současné 
ceníkové ceně za likvidaci pneumatik jako odpadu. Pokud bude potřeba, jsme schopni na vyžádání 
vystavit doklad o převzetí odpadních pneumatik od konečného uživatele. 
 

 



Kdo může zpětný odběr využívat



- Každý konečný uživatel má právo odevzdat výrobek s ukončenou životností na kterémkoliv 
veřejném místě zpětného odběru za předpokladu, že vznikly jeho užíváním.  

- Konečným uživatelem je každý občan ČR nebo právnická osoba se sídlem v ČR. Není tedy 
podmínkou, že konečný uživatel musí být občanem obce, ve které je místo zpětného odběru zřízeno.  

- Nelze odebrat pneumatiky již převzaté jako odpad (např. pneumatiky z autoservisů, odpadní 
pneumatiky odebrané od občana za úplatu a zaevidované jako odpad).  
 
 Jaké pneumatiky a autobaterie mohou být přijímány?  
 
-Pneumatiky pro motocykly, tříkolky a čtyřkolky 

-Osobní pneumatiky, pneumatiky pro terénní vozidla a lehká užitková vozidla;  
-    Nákladní pneumatiky s vnitřním průměrem pneumatiky menším než 17,5 palců;  

-    Pneumatiky pro autobusy, přípojná vozidla a speciální vozidla s vnitřním průměrem pneumatiky 
menším než 17,5 palců  
-    Nákladní pneumatiky s vnitřním průměrem pneumatiky 17,5 palců a větším  
-    Pneumatiky pro autobusy, přípojná vozidla a speciální vozidla s vnitřním průměrem pneumatiky 
17,5 palců a větším  
-    Pneumatiky pro zemědělské a lesnické traktory nebo stroje  

-    Průmyslové pneumatiky pro nakládací stroje, manipulační techniku a zemní stroje  
-    Pneumatiky pro jiné pracovní stroje a vojenskou techniku;  

-    Pneumatiky pro jiné dopravní prostředky nebo jiná zařízení než vozidla  
- Zpětný odběr pneumatik  je prováděn bez vazby na výrobní značku.  
 



 V jakých případech mohou být pneumatiky odmítnuty?  
 
-   Provozovatel místa zpětného odběru je oprávněn odmítnout zpětný odběr  
    a)  z důvodu kontaminace nebo závažného poškození výrobek ohrožuje zdraví osob, které zpětný 
odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad např. pneumatiky na disku 

   b)  jestliže vzhledem k množství a typu odpadního výrobku nebo jiným okolnostem lze mít důvodné 
pochybnosti, že jde o odpadní pneumatiky od konečného uživatele  

   c)   jestliže množství pneumatik určených ke zpětnému odběru přesahuje okamžitou kapacitu místa 
zpětného odběru. V tomto případě provozovatel místa zpětného odběru odkáže konečného uživatele 
na nejbližší jiné místo zpětného odběru nebo přímo na zpracovatele  

 
  

  Pneumatiky k nám můžete také přivézt sami a to na adresu sběrného dvora: 
 
  RUMPOLD-P s.r.o., Nová 240, Sušice 342 01        tel: 376 520 519           e-mail: susice@rumpold.cz 
 
   

Otevírací doba 

Pondělí 7:00 – 11:30     12:00 – 18:00 

Úterý 7:00 – 11:30     12:00 – 18:00 

Středa 7:00 – 11:30     12:00 – 18:00 

Čtvrtek 7:00 – 11:30     12:00 – 18:00 

Pátek 7:00 – 11:30     12:00 – 18:00 

Sobota 8:00 – 11:30     12:00 – 16:00 

Neděle zavřeno 

 
                       

Martin Němeček    
Ředitel provozovny Sušice  
     


