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Společně vytváříme lepší svět
ELT Management Company Czech Republic s.r.o.
Provozovatel neziskového kolektivního systému pro zpětný odběr pneumatik ev.č. K0001/16-PCZ,
IČO: 04684010, se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 91423

Vážení čtenáři, vážení partneři,
je nám velkou ctí, že Vám můžeme
představit výsledky roku 2019. Tento rok
byl ve znamení stabilizace kolektivního
systému Eltma a dalšího, již čtvrtého roku,
kdy úspěšně působíme v oblasti plnění
povinností výrobců a dovozců pneumatik
v České republice. V roce 2019 bylo takových
zodpovědných výrobců a dovozců 70, kterým
není osud prodaných pneumatik lhostejný.
Děkujeme za Váš přístup a těšíme se na
další spolupráci.

Od 1. ledna 2020 je navýšena sběrná kvóta
na 65 %. Jsme rádi, že dochází k navýšení,
jehož vítaným efektem by mělo být snížení
zátěže obcí a měst, které dosud pneumatiky
sbírají a postupné rozšiřování dostupné
sběrné sítě od všech subjektů na trhu.
Naším dlouhodobým cílem zůstává nadále
nastavit rovné podmínky v oblasti zpětného
odběru pneumatik a vytvářet hodnoty
odpovídající společenské odpovědnosti
výrobců a dovozců pneumatik.

V roce 2019 i nadále narůstal počet
míst zpětného odběru, kam mohou
koneční uživatelé bezplatně pneumatiky
odevzdat. V současné době evidujeme
3 200 sběrných míst po celé ČR, které
spotřebitelé snadno najdou pomocí
naší interaktivní mapy. Díky spolupráci
s provozovateli pneuservisů a prodejen
se nám podařilo vysbírat neuvěřitelných
52 091 tun pneumatik. Úroveň zpětného
odběru účastníků kolektivního systému
Eltma tak letos přesáhla 96 %. Opět se
prokázala vysoká efektivita transparentního
kolektivního sběru, který každý rok navyšuje
kvótu nehledě na zákonné minimum.
V porovnání s předchozími roky jsme opět
dosáhli rekordu - 2016 (71 %), 2017 (80 %)
a konečně rok 2018 (89 %).

Kolektivní systém Eltma stále potvrzuje
jeho přínos pro zlepšení životního prostředí
v České republice. Výsledky jasně dokazují,
že naše společné úsilí má smysl.
Společně vytváříme lepší svět.

Nadále pokračujeme v šíření informací
o zpětném odběru pneumatik a možnosti
bezplatného odevzdání na místech
zpětného odběru. I v tomto roce jste
informace o kolektivním systému či
zpracování pneumatik mohli najít na
stránkách renomovaných celostátních
deníků a magazínů, odborných časopisů
či na webech zpravodajských serverů.
Mnoho městských a obecních zpravodajů
informovalo o ukončení sběru pneumatik na
sběrných dvorech s odkazem na možnost
fungujícího zpětného odběru.
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Ing. Radim Filák
jednatel
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Dear Readers, Dear Partners,
It is a great honour to present you our
results of the year 2019. This year was
marked by the stabilisation of the Eltma
collective scheme and by the fact,
that it was the fourth year in which we
successfully fulfilled the obligations of tyre
manufacturers and importers in the Czech
Republic. In 2019, there were 70 responsible
manufacturers and importers, who were not
indifferent to the fate of the tyres they sold.
Thank you for your approach and we are
looking forward to our further cooperation.

Since 1 January 2020, the legally required
minimal collection target has been increased
to 65%. We are pleased with the increase,
the welcome effect of which should be the
reduction of the burden on municipalities
that are still collecting tyres and gradual
expansion of the available collection network
from all market players. Our long-term goal
remains to establish a level playing field in
tyre take-back and to create values that are
consistent with the social responsibility of
tyre manufacturers and importers.

In 2019, the number of collection points
where end-users can return their tyres free
of charge continued to grow. Currently we
register 3,200 collection points across the
Czech Republic, which consumers can easily
find using our interactive map. Thanks to
cooperation with tyre shops and outlets,
we managed to collect an incredible 52,091
tons of tyres. The collection rate of the
Eltma collective scheme participants thus
exceeded 96 % this year. The high efficiency
of transparent collective collection has been
proven again, as it increases the collection
rate every year despite the legally required
minimum. Compared to previous years, we
reached a record again - 2016 (71 %), 2017
(80 %) and 2018 (89 %).

The Eltma collective scheme continuously
confirms its contribution to the improvement
the environment in the Czech Republic.
The results clearly show that our joint
efforts make sense.
Together we create a better world.
Ing. Radim Filák
Executive

We are continuing to spread information
about tyre take-back and the possibility
of free return of tyres at the collection
points. In addition, this year you could find
information on the collective scheme or
tyre processing on the pages of renowned
national daily newspapers and magazines,
professional magazines or on the websites
of news servers. Many city and municipal
correspondents reported that tyre collection
was discontinued at the collection points
referencing the functioning take-back
system.
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Kolektivní systém Eltma
Jsme nezisková společnost s ručením
omezeným ELT Management Company Czech
Republic s.r.o. („Eltma“). V návaznosti na
získání oprávnění ze dne 14. dubna 2016 od
Ministerstva životního prostředí České republiky
provozujeme kolektivní systém pod evidenčním
číslem provozovatele K0001/16-PCZ, který
výrobcům a dovozcům pneumatik umožňuje
plnění povinností zpětného odběru pneumatik
v České republice.

Producer responsibility
organisation Eltma
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 takeback obligations in the Czech Republic.

Eltma byla založena společnostmi Bridgestone
ČR, s.r.o. (jejíž právním nástupcem je
společnost Bridgestone Europe NV/SA),
Continental Barum s.r.o., Goodyear 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. Ve společnosti neexistuje ovládající
osoba.

Eltma was founded by Bridgestone ČR, s.r.o.,
(whose legal successor is Bridgestone Europe
NV/SA), Continental Barum s.r.o., Goodyear
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.

Náš kolektivní systém měl k 31. prosinci 2019
tyto účastníky, kteří v roce 2019 uvedli na trh
54 077,326 tun pneumatik.

As of 31 December 2019, our collective scheme
had the following participants, who in 2019 put
54,077.326 tonnes of tyres on the market.

Více než 3200 sběrných míst.
To je
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Agrotrans Otice

LUKROM, spol. s r.o.

AGROCENTRUM ZS, s.r.o.

MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.

AGADOS, spol. s r.o.

Michelin Hungária Kft.

AGRIIMPORT Plzeň, s.r.o.

MIPE trading, s.r.o.

ALCAR BOHEMIA, s.r.o.

Molatrade, s.r.o. (ukončeno k 3.9.2019)

ASP GROUP s.r.o.

MTZ Mototechnika s.r.o.

Auto Moto Star, s.r.o.

Nissan Sales CEE Kft., org. složka

Auto Nepomucká s.r.o.

Nokian Tyres s.r.o.

Autopneu Urban s.r.o.

ONIO s.r.o.

AVIA Motors s.r.o.

PHD Bikes, a.s.

BCE s.r.o.

Pirelli Tyre S.A.

BMW Vertriebs GmbH – organizační složka Česká

PNEU OK 5 s.r.o.

republika

PNEU PLUS s.r.o.

Bridgestone Europe NV/SA, org. složka

Pneumatiky KB s.r.o.

C&C MOTO CZ, s.r.o.

Preduzece Za Proizvodnuju Guma Tigar Tyres,

CIME-bau, s.r.o.

spol. s r.o.

Continental Barum s.r.o.

Prometeon Tyre Group S.r.l.

Continental HT Tyres, s.r.o.

PROXIMA CZ, s.r.o.

Continental výroba pneumatik, s.r.o.

Radek Hofer

ContiTrade Service s.r.o.

Scania Czech republic s.r.o.

CZ Plachetka, s.r.o.

SCHWARZMÜLLER s.r.o.

Dušan Tauvinkl

Scuderia Praha a.s.

EM TyreTrade, spol. s r.o.

Seco Industries a.s.

ESIN s.r.o.

SERVIS MF, s.r.o.

Euromaster Česká republika s.r.o.

Skarab s.r.o.

Evobus Česká republika s.r.o.

Storex FST, spol. s r.o.

F.X.MEILLER Slaný s.r.o.

STROM PRAHA a.s.

Goodyear Czech s.r.o.

ŠKODA ELECTRIC, a.s.

GPD, a.s.

Tomáš Bělohradský

Hart sp. z o.o.

Trelleborg Wheel Systems Czech Republic, a.s.

Hynek Sýkora

TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.

Karel Adámek

TTG SE

Kochmantrans, s.r.o.

VARI, a.s.

Kramp s.r.o.

VDZ, spol. s r.o.

KUHN-BOHEMIA a.s.

Vinař Group s.r.o.

Luděk Polčák – NEREZ

Zetor Tractors a.s.
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Naše mise

Our mission

Společnost Eltma zajišťuje 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.

Eltma ensures all relevant statutory
obligations of its participants. Eltma is and
will be managed transparently and by the
non-discrimination principle. Eltma wants to
deepen mutually beneficial cooperation of
manufacturers, municipalities, processors,
retailers and other players in the waste
tyres field by its general credibility and by
maintaining an emphasis on efficiency and
sustainability.

Jsme členem ELT fóra Evropské asociace
výrobců pneumatik a zpracovatelů pryže
ETRMA (více na http://www.etrma.org/).

We are a member of ETRMA ELT Forum –
the European Tyre & Rubber Manufacturers
Association (for more information refer to
http://www.etrma.org/).

Sběrná síť

Collection network

V roce 2019 jsme rozšířili sběrnou síť na více
než 3 200 sběrných míst. Na těchto místech
náš kolektivní systém vysbíral bezmála 52 091
tun pneumatik, což je více než 96 % objemu
pneumatik uvedených účastníky na trh.

In 2019, we extended the collection network
to include more than 3,200 collection points.
Here, our producer responsibility organisation
collected nearly 52,091 tons of end-of-life tyres,
which represents more than 96% of the amount
of tyres put on the market by our participants.

Sběr, přeprava
a zpracování
V roce 2019 zajišťovaly přepravu a zpracování
tři na trhu zavedené společnosti, které vzešly
z výběrového řízení. Vysbírané pneumatiky byly
zpracovány jak materiálově, tak energeticky.
Zpracováno bylo téměř 51 tis. tun vysbíraných
pneumatik.

Více než 52
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Collection, transport
and treatment
In 2019, the transport and treatment of
tyres was provided by three well-established
companies, which were selected in a tender.
Collected tyres were treated in terms of
material and energy. Almost 51,000 tons of
collected tyres were processed.

091 tun bylo vysbíráno v roce 2019.

www.eltma.cz

Komunikace a propagace
V roce 2019 byla Eltma byla zmíněna na
webových stránkách a ve zpravodajích desítek
obcí a měst, objevili jsme se na několika
webových stránkách s ekologickou tématikou
jako Enviweb či Třetí ruka, v celostátním
deníku Deník, nebo na serveru denik.cz.
O zpětném odběru informovaly také časopisy
Odpady, Tyres&Equipment, Pneurevue či
Odpadové fórum. Eltma se jako partner
podílela na akcích Ukliďme Česko a Zlín
design week s orientací na předcházení vzniku
odpadu. Společnost v roce 2019 vydala dvě
tiskové zprávy – jednu související s navýšením
sběrné kvóty pro povinné osoby a druhou
s oznámením výsledků KS Eltma. Eltma
byla již tradičně partnerem česko-slovenské
konference Enviro 2019. K problematice řešení
černých skládek se Eltma společně s MŽP
vyjadřovala serveru Průmyslová ekologie.
Webová stránka společnosti je určena všem
zainteresovaným stranám. Stránky jsou
průběžně aktualizovány, stejně tak jsou
využívány sociální sítě.

Zaměstnanci
Během roku 2019 jsme navýšili počet
zaměstnanců na šest. K 31. prosinci 2019 tedy
zajišťovalo chod celé společnosti z kanceláře
v Brně celkem šest našich zaměstnanců.
Strategií společnosti je poskytovat stabilní
zázemí, dlouhodobou jistotu a zaměstnance
vhodným způsobem motivovat.

Další informace dle
zákona o účetnictví, jinde
neobsažené
Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné
skutečnosti. Eltma nevyvíjí aktivity v oblasti
výzkumu a vývoje a nenabyla vlastní akcie nebo
vlastnické podíly. Společnost nemá organizační
složku v zahraničí.

Communication
and promotion
In 2019, Eltma was mentioned on the websites
and in the newsletters of dozens of municipalities
and towns. We appeared on several ecological
websites such as Enviweb or Třetí ruka (“Third
Arm”), in the national daily newspaper Deník, or
on the denik.cz server. The magazines Odpady,
Tyres&Equipment, Pneurevue or Odpadové
fórum also informed about the take-back of
tyres. As a partner, Eltma participated in the
events Clean up Czech Republic and Zlín design
week with a focus on waste prevention. In
2019, Eltma issued two press releases - one
related to the increase in the legal collection
rate for obliged entities and the other related to
the announcement of the results of the Eltma
collective scheme. As is its tradition, Eltma was
a partner of the Czech-Slovak conference ENVIRO
2019. Eltma, together with the Ministry of the
Environment, commented on the issue of dealing
with illegal dumping for the Průmyslová ekologie
(“Industrial Ecology”) server.
The company website is intended for all
interested parties. The website is updated on
a regular basis, and social media are also utilised.

Employees
During 2019, we increased the number of
employees to six. As of 31 December 2019,
a total of six of our employees were in charge
of the entire company from the Brno office.
The company’s strategy is to provide a stable
environment, long-lasting security and to
appropriately motivate its employees.

Other information
according to the Act
on Accounting, not
included elsewhere
No relevant facts arose after the balance sheet
date. Eltma has no activities in the area of
research and development and did not acquire
any own shares or ownership interests. The
company does not have any branch office
abroad.
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Množství zpětně odebraných pneumatik po krajích
Amount of take-back tyres per region
Hodnota kg na obyvatele
Value in kg per resident
Rozdíl v procentech z předchozího roku
Difference from last year in percent.

Liberecký kraj

4,00 kg
24,18%

Ústecký kraj

3,89 kg
21,29%

Karlovarský kraj

3,66 kg

Praha

3,27 kg

23,17%

-3,70%
Středočeský kraj
Plzeňský kraj

5,34 kg

6,25 kg
9,54%

7,94%

Jihočeský kraj

6,94 kg
22,32%
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Královehradecký kraj

5,72 kg
9,97%

Pardubický kraj

4,34 kg

Moravskoslezský kraj

3,88 kg

5,68%

11,06%

Olomoucký kraj

5,29 kg
22,06%

Kraj Vysočina

6,68 kg
5,68%

Jihomoravský kraj

5,25 kg
6,65%

Zlínský kraj

4,50 kg
7,89%

9

Eltma 2019 v číslech
Eltma 2019 in numbers
Účastníci uvedli na trh 54 077 tun pneumatik
The participants placed 54 077 tons of tires on the market
Uvedení na trh (tuny) / Put on Market (t)

2016

51 120

2017

51 766

2018

53 140

2019

54 077

Více než 3 200 sběrných míst
More than 3 200 collection points
Sběrná místa (počet) / Collection points (amount)
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2016

1 500

2017

2 445

2018

2 900

2019

3 200
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Více než 52 091 tun bylo vysbíráno
More than 52 091 tons were collected and processed
Vysbíráno a zpracováno (tuny)/ Collected & maintained (t)

2016

36 600

2017

41 370

2018

47 100

2019

52 091

2016

71

2017

80

2018

89

2019

96

Úroveň sběru 96%
The collection rate reached 96%
Úroveň sběru (%) / Collection level (%)
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Podle výroku nezávislého auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ELT Management Company Czech Republic s.r.o. k 31.12.2019, a nákladů a výnosů a výsledků hospodaření, v souladu s českými účetními předpisy.

17

Společně vytváříme lepší svět

www.eltma.cz

