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Změna Všeobecných podmínek účasti v kolektivním systému Eltma (VPÚ)

V Brně, zveřejněno dne 30. listopadu 2019
Vážení účastníci kolektivního systému Eltma,
vážíme si Vaší důvěry při plnění společenských a zákonných povinností v oblasti rozšířené odpovědnosti
výrobců pneumatik a děkujeme Vám, že jste si vybrali pro plnění svých zákonných povinností kolektivní systém
pro zpětný odběr pneumatik Eltma. Je to právě díky Vaší důvěře, že provozujeme největší sběrnou síť
pneumatik a staráme se o ekologické zpracování drtivé většiny odpadních pneumatik, které vznikají na území
České republiky.
V souvislosti s naší neustálou snahou o zefektivnění fungování kolektivního systému si Vám dovolujeme
oznámit, že od 1. ledna 2020 dochází k dílčím úpravám ve Všeobecných podmínkách účasti v kolektivním
systému Eltma (VPÚ).
Od roku 2020 dochází k zvýšení minimální zákonné úrovně zpětného odběru pneumatik z 35 % na 65 %. Tato
výrazná změna se bude týkat jak výrobců plnících své povinnosti individuálně, tak výrobců plnících své
povinnosti prostřednictvím kolektivního systému. Tato změna je v souladu s Plánem odpadového hospodářství
České republiky a náš kolektivní systém řídíme tak, aby těmto vysokým nárokům plně dostál. Zároveň bedlivě
sledujeme novou odpadovou legislativu, která bude minimální úroveň zpětného odběru dál zvyšovat.
Právě díky této kontinuální činnosti, která nám umožňuje na regulatorní změny nereagovat skokovým zvýšením
recyklačního příspěvku a prudkými změnami fungování, jsme schopni zajišťovat kontinuitu a udržitelnost
našeho systému i ve vyvíjejících se podmínkách. Od 1. ledna 2020 proto dojde k zvýšení recyklačního příspěvku
z 3,20 Kč na 3,50 Kč. Dovolujeme si Vás tímto ujistit, že výši recyklačního příspěvku pravidelně kontrolujeme z
hlediska adekvátnosti, udržitelnosti a efektivity, což nás také vedlo k jeho předešlému dvojímu snížení.
Dále dochází k některým formulačním upřesněním VPÚ reflektujícím zkušenosti z praxe a Vaše dotazy a
požadavky. Tyto úpravy tedy provádíme pro zlepšení srozumitelnosti pravidel účasti v systému. Dalším
důvodem je zvýšení efektivity v souladu se zásadou hospodárnosti, zejména při plnění evidenčních povinností
vůči systému a státu. Jedná se o následující změny:
∂

Za účelem efektivity a upřesnění evidence již informační systém (IS) nebude generovat fikci množství
pneumatik uvedených na trhu účastníkům, kteří nevyplní kvartální hlášení včas (někdejší čl. 2.7).
Zároveň umožníme vyplnění kvartálního hlášení po uplynutí stanovené 10. denní lhůty, avšak jen na
výslovnou žádost účastníka a jen do 13. dne od konce čtvrtletí. Oproti tomu budeme klást větší důraz
na vzájemnou komunikaci a uplatňování dalších smluvních podmínek spolupráce.

∂

V článku 2.5. byl upraven postup vrácení případného přeplatku z předchozího čtvrtletí. Namísto zálohy
na příspěvek na následující čtvrtletí bude přeplatek započítáván vůči příspěvku jako takovému
(vyčíslenému na základě evidence o množství pneumatik skutečně uvedených na trh) na základě
vyúčtování příspěvku v každém čtvrtletí. Přeplatky Vám rovněž, tak jako dosud, vrátíme kdykoliv přímo
na žádost, resp. nejpozději na konci kalendářního roku i bez žádosti.

∂

Reflektujíc naše zkušenosti z dosavadní praxe a reagujíc na Vaše požadavky na zjednodušení systému,
sjednocujeme v čl. 2.7. systém refundace. Po novém bude existovat jednotný systém refundace,
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upraven Všeobecnými refundačními podmínkami. O podrobnostech této změny Vás budeme
informovat samostatně.
∂

Pro nové účastníky vstupující do Eltmy v průběhu roku specifikujeme v čl. 5.3. (dříve čl. 5.2.)
specifikujeme povinnost doložit i potvrzení o konečném zpracování pneumatik, které do doby vstupu
do Eltmy případně vysbírali a Eltmě vykážou, a s tím související smluvní pokutu pro případ nesplnění
této povinnosti.

Věříme, že tyto změny přispějí ke srozumitelnosti VPÚ, naší dobré spolupráci a efektivitě celého systému. Ještě
jednou Vám děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem
ELT Management Company Czech Republic s.r.o.
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