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Společně vytváříme lepší svět 



rok 2017 byl pro společnost ELT Management Company Czech Republic s.r.o. 
velmi úspěšný. Společnost se etablovala na trhu jako silný partner pro subjekty 
na všech úrovních. I v roce 2017 nadále rozšířila sběrnou síť – roku 2016 naše 
síť čítala okolo 1 500 míst, v prosinci 2017 to bylo již přes 2 400 míst. Vysbírali 
a zpracovali jsme významné množství opotřebovaných pneumatik, a to přes  
41 370 tun. Úroveň zpětného odběru dosáhla téměř 80 %, což již po necelých 
dvou letech fungování systému odpovídá úrovni stanovené pro rok 2020. 

Průběžně se nám díky dobré pověsti, transparentnosti a férovému přístupu 
daří získávat nové účastníky. V roce 2017 jsme dosáhli počtu 53 účastníků. 
Předpokládáme, že počet účastníků se bude i nadále navyšovat. Děkujeme našim 
členům za jejich vstřícný přístup k životnímu prostředí, a hlavně za to, že se chtějí 
postarat o své produkty, i po skončení jejich životnosti. 

Z našeho pohledu jsme byli velmi úspěšní i v rozšiřování povědomí o zpětném 
odběru pneumatik. Zpětný odběr se stal diskutovaným tématem a hodně 
obcí využilo fungujícího systému, aby informovaly občany a postupně na něj 
přesměrovaly sběr tohoto nekomunálního odpadu. Zvyšující se úroveň zpětného 
odběru ukazuje, že koneční uživatelé tuto možnost vítají, a stává se pro ně první 
volbou při řešení otázky, kam s pneumatikou. 

Chtěli bychom také poděkovat provozovatelům našich sběrných míst. Přihlášením 
se mezi místa zpětného odběru prokazují svou ochotu pomoci komunitě, i když 
to pro ně mnohdy není lehké. Věříme, že legislativní změny v budoucnu umožní 
větší rovnováhu pro všechny subjekty, které jsou součástí systému. 

Cíl, který jsme si stanovili v roce 2016, tedy překonat nastavenou laťku, jsme 
absolutně splnili. Cílem pro rok 2018 bude další stabilizace procesů a jejich další 
zefektivnění pro ještě lepší fungování sběru a zpracování. Rádi bychom pokračovali 
v prosazování rovných podmínek v oblasti zpětného odběru pneumatik. 

Děkujeme, že společně můžeme vytvářet lepší svět.

Ing. Radim Filák 
Jednatel 

Vážení čtenáři, vážení partneři,



2017 was a highly successful year for ELT Management Company Czech 
Republic s.r.o. The Company established its position on the market as a strong 
partner for entities at all levels. In 2017, the Company continued to expand its 
collection network: at the end of 2016, the network had around 1,500 points, 
while in December 2017, their number exceeded 2,400. The Company collected 
and treated a significant volume of used tyres, exceeding 41,370 tonnes. The 
level of take-back amounted almost to 80%, which, after a little less than two 
years of the system’s operation, corresponds to the level set for 2020.
Thanks to our good reputation, transparency and fair approach, we successfully 
acquire new participants on an ongoing basis. In 2017, the number of participants 
was 53, and we assume it will keep growing. Our thanks go to our members 
for their forthcoming approach to the environment and, most of all, for their 
commitment to take care of their products even after the end of their useful lives.

From our perspective, we were also highly successfully in raising awareness 
of tyre take-back. Take-back has become a topical issue and numerous 
municipalities have made use of the functioning system to inform citizens and 
gradually redirect the collection of this non-municipal waste. The growing level 
of take-back shows that end users welcome this opportunity, which is becoming 
their first choice in dealing with the issue of how to dispose of tyres.
Our thanks also go to the operators of our collection points. By signing up as 
take-back points, they show their willingness to help the community, although it 
is not often easy for them. We believe that future legislative changes will result in 
a greater balance for all entities forming part of the system.

The goal we had set in 2016 – that is, exceeding the bar that had been set – 
was fully met by the Company. In 2018, the Company will aim to further stabilise 
processes and make them ever more effective and efficient so that the collection 
and treatment system works even better. We would also like to continue enforcing 
equal terms in tyre take-back.

Thank you for helping us create a better world together. 

Ing. Radim Filák
Executive

Dear Readers, Dear Partners,



Jsme nezisková společnost s ručením omezeným ELT Management Company 
Czech Republic (dále Eltma). V návaznosti na získání oprávnění ze dne 14.4.2016 
od Ministerstva životního prostředí ČR provozujeme kolektivní systém pod 
evidenčním číslem provozovatele K0001/16-PCZ, který firmám umožňuje plnění 
povinností zpětného odběru pneumatik v České republice.
Eltma byla založena společnostmi Bridgestone ČR, s.r.o., Continental Barum 
s.r.o., Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o., Michelin Hungária Kft., Nokian Tyres 
s.r.o. a Pirelli Tyre (Suisse) S.A., které tímto krokem projevily platformě svou 
jednoznačnou podporu.

Agrotrans Otice
ALCAR BOHEMIA, s.r.o.
ASP GROUP s.r.o.
Auto Moto Star, s.r.o.
Auto Nepomucká s.r.o.
Autopneu Urban s.r.o.
AVIA Motors s.r.o. 
BMW Vertriebs Gmb;H – organizační 
složka Česká republika 
BONAS spol. s r.o. 
Bridgestone CR s.r.o.
CentralWork s.r.o.
Continental Barum s.r.o.
Continental HT Tyres, s.r.o.

Continental výroba pneumatik, s.r.o. 
ContiTrade Service s.r.o.
Dušan Tauvinkl 
Evobus Česká republika s.r.o.
F.X.MEILLER Slaný s.r.o. 
Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.
Hart sp. z o.o.
Hynek Sýkora
Karel Adámek
Kolores Trade s.r.o. 
Kramp s.r.o.
KUHN-BOHEMIA a.s. 
MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.
Michelin Hungária Kft.

Společnost Eltma zajistí plnění veškerých příslušných zákonných povinností 
svých účastníků. Eltma je a nadále bude spravována transparentně a v souladu 
se zásadou nediskriminace. Svou všeobecnou důvěryhodností a důrazem 
na hospodárnost a udržitelnost fungování chce společnost Eltma prohloubit 
vzájemně prospěšnou spolupráci výrobců, obcí, zpracovatelů, prodejců a dalších 
subjektů, které jsou zapojeny do oblasti nakládání s odpadními pneumatikami.
Jsme členem ELT fóra Evropské asociace výrobců pneumatik a zpracovatelů 
pryže ETRMA (více na http://www.etrma.org/).

Kolektivní systém Eltma

Seznam účastníků k 31.12.2017

Naše mise



MITAS, a.s.
Molatrade, s.r.o.
MTZ Mototechnika s.r.o.
Nokian Tyres s.r.o.
ONIO s.r.o. (účastník)
PHD Bikes, a.s.
Pirelli Tyre (Suisse) S.A. - Czech – 
organizační složka 
PKS Průmyslové kolové systémy s.r.o. 
PNEU OK 5 s.r.o.
PNEU PLUS s.r.o.
Pneumatiky KB s.r.o.
Prometeon Tyre Group S.r.l.
Radek Hofer

Scania Czech republic s.r.o.
Scuderia Praha a.s.
Seco Industries a.s.
SERVIS MF, s.r.o. 
Skarab s.r.o. 
Storex FST, spol. s r.o.
STROM PRAHA a.s.
ŠKODA ELECTRIC, a.s.
Trelleborg Praha s.r.o.
VARI, a.s. 
VDZ, spol. s r.o.
Vinař Group s.r.o. 
Zetor Tractors a.s.

We are a non-profit limited liability company, ELT Management Company 
Czech Republic s.r.o. (“Eltma”). Following the authorisation from the Ministry of 
Environment of the Czech Republic on 14 April 2016, we operate a collective 
scheme under authorisation number K0001/16-PCZ, which allows tyre producers 
and importers to fulfil their tyre take-back obligations in the Czech Republic.
Eltma was founded by Bridgestone ČR, s.r.o., Continental Barum s.r.o., Goodyear 
Dunlop Tires Czech s.r.o., Michelin Hungária Kft., Nokian Tyres s.r.o. and Pirelli 
Tyre (Suisse) S.A.,  which, by taking this step, expressed  their unambiguous 
support to the platform. There is no controlling entity in the company.

Eltma ensures all relevant statutory obligations of the participants. Eltma is and 
will continue to be managed transparently and in accordance with the principle 
of non-discrimination. By its general credibility and an emphasis on efficiency 
and sustainability, Eltma wants to deepen mutually beneficial cooperation of 
manufacturers, municipalities, processors, retailers and other players in the field 
of end-of-life tyres.
We are a member of ETRMA – the European Tyre & Rubber Manufacturers 
Association (for more information refer to http://www.etrma.org/).

Collective Scheme Eltma

Our mission



Eltma v číslech

Účastníci uvedli na trh 51 766 tun pneumatik 
(51 210 rok 2016)

Vice než 2400 sběrných míst 
(1500 v roce 2016)
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Vysbíráno a zpracováno vice než 41 370 tun 
(36 000 rok 2016)

Úroveň sběru dosáhla 80% 
(71% rok 2016)
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More than 2400 collection points (1500 in 2016)

The participants placed 51 766 tons of tires on the market (51 210 in 2016)

More than 41 370 tons were collected and processed (36 000 in 2016)

The collection rate reached 80% (71% in 2016)

Eltma in numbers







ELT Management Company
Czech Republic s.r.o.

Tuřanka 1222/115
627 00  Brno

info@Eltma.cz
www.Eltma.cz

Společně vytváříme lepší svět 


