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Základní zásady správy společnosti ELT Management Company Czech Republic s.r.o. (Eltma) 
a provozu jejího kolektivního systému pro zpětný odběr pneumatik, jak jsou zakotveny ve společenské 
smlouvě Eltmy ze dne 10. prosince 2015:

Eltma, její orgány, osoby, které jsou členy jejích orgánů a další osoby podílející se na správě Eltmy 
a provozu kolektivního systému se řídí následujícími zásadami:

1. Zákonnost, transparentnost a nediskriminace
Eltma je spravována a kolektivní systém je provozován v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména se zákonem o odpadech a pod dohledem Ministerstva životního prostředí. Jsou dodržovány 
principy transparentnosti a nediskriminace.

2. Důvěryhodnost
Eltma je spravována a kolektivní systém provozován způsobem, který zajišťuje důvěryhodnost Eltmy 
ze strany orgánů veřejné správy, účastníků kolektivního systému i široké veřejnosti.

3. Ochrana lidského zdraví a životního prostředí, efektivnost, udržitelnost
Kolektivní systém je provozován s cílem co nejvíce přispívat k ochraně lidského zdraví a životního 
prostředí v oblasti nakládání s použitými pneumatikami, a  to dlouhodobě udržitelným způsobem 
a co nejúčinněji a nákladově nejefektivněji, s ohledem na související náklady účastníků kolektivního 
systému, veřejných rozpočtů a široké veřejnosti. Kolektivní systém je provozován prostřednictvím 
zaměstnanců Eltmy a  prostřednictvím subdodavatelů vždy způsobem, který zajistí efektivnost 
systému. Za účelem dlouhodobé udržitelnosti fungování kolektivního systému je tento financován 
vyrovnaně s ohledem na svoje příjmy a náklady na plnění svých závazků.

4. Neziskovost
Zisk Eltmy nesmí být rozdělen mezi jeho společníky, jednatele ani členy dozorčí rady a smí být použit 
pouze na provoz kolektivního systému v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména 
se zákonem o odpadech.

5. Ochrana důvěrných soutěžních informací
Eltma chrání důvěrnost soutěžních informací, se kterými nakládá. Informace jsou považovány 
za důvěrné soutěžní povahy (i) pokud nejsou všeobecně známé a  jejich  držitel je sám legitimně 
za důvěrné považuje a odpovídajícím způsobem s nimi nakládá a (ii) pokud by jejich výměna nebo 
zveřejnění mohlo omezit hospodářskou soutěž (například informace o tržním podílu, hospodářské 
situaci nebo hospodářských plánech účastníka kolektivního systému). V případě pochybností se 
informace a  dokumenty obsahující informace považují za důvěrné soutěžní informace. Ochrana 
důvěrnosti soutěžních informací nemá vliv na povinnost Eltmy používat důvěrné soutěžní informace 
za podmínek a  způsobem stanovených právními předpisy a  na právo Eltmy používat důvěrné 
soutěžní informace v agregované formě způsobem, který nebude v rozporu s oprávněnými zájmy 
dotčených subjektů (například zveřejnění celkového množství pneumatik uvedených na trh účastníky 
kolektivního systému v daném období).
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6. Ochrana hospodářské soutěže
Eltma si uvědomuje soutěžní postavení svých společníků a ostatních účastníků kolektivního systému; 
pří správě Eltmy a provozování jejího kolektivního systému jsou dodržovány obecně závazné právní 
předpisy v oblasti ochrany hospodářské soutěže.


