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SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM 

PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VÝROBCE 

PNEUMATIK 

CONTRACT ON COLLECTIVE 

FULFILMENT OF TYRE PRODUCER 

OBLIGATIONS 
 
Toto je pouze vzor. V případě zájmu uzavřít 
smlouvu o kolektivním plnění nás prosím 
kontaktujte na e-mailové adrese: 
manager@eltma.cz 
 
ELT Management Company Czech Republic 
s.r.o., se sídlem Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, 
IČO: 04684010, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně,  
sp.zn. C 91423, 
 
zastoupená panem Radimem Filákem, 
jednatelem („Eltma“),  
 
a  
 
(Obchodní firma/název), (Sídlo), (IČ a zápis v 
obchodním rejstříku), zastoupená (Osoba 
zastupující společnost) („Účastník“) 

 
This is just a template. If you are interested in 
concluding a contract on collective fulfilment, 
please contact us at the e-mail address: 
manager@eltma.cz 
 
ELT Management Company Czech Republic 
s.r.o., registered office at Tuřanka 1222/115, 627 
00 Brno, corporate ID: 04684010, registered in 
the Business Register of the Brno Regional Court, 
insert No.: C 91423,  
 
acting through Mr Radim Filák, the Executive  
(“Eltma”), 
 
and 
 
(Company/name), (Registered Office), 
(Registration number and registration in the 
Business Register), acting through (Insert the 
name(s) of the person(s)) (“Participant”), 

 
tímto uzavírají tuto smlouvu o kolektivním plnění 

povinností výrobce pneumatik 

(„Účastnická smlouva“): 

 

hereby conclude this contract on Collective 

Fulfilment of Tyre Producer Obligations 

(“Participation Contract“): 

 

Jediný článek Sole Article 

 

Účastník má z titulu uvádění pneumatik na trh 

v České republice povinnosti zpětného odběru, 

zpracování, využití a odstranění odpadních 

pneumatik, informování konečného uživatele o 

zpětném odběru a další povinnosti s tím 

související („povinnosti zpětného odběru“), resp. 

je pověřeným zástupcem výrobce, který není 

usazený v České republice. Eltma jako 

provozovatel neziskového kolektivního systému 

plní povinnosti zpětného odběru pro účastníky 

kolektivního systému. Účastník se tímto stává 

účastníkem kolektivního systému Eltma dle 

The Participant has obligations to take-back, 

treatment and recovery of waste tyres, to inform 

end user about take-back and other related 

obligations (“take-back obligations”) in 

connection with putting tyres on the market in 

the Czech Republic, or is the authorized 

representative of a foreign tyre producer not 

established in the Czech Republic. Eltma as an 

operator of a non-profit collective scheme 

performs the take-back obligations for 

participants of the collective scheme. The 

Participant hereby becomes a participant of the 
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Všeobecných podmínek účasti v kolektivním 

systému Eltma („VPÚ“). Obě strany tímto k VPÚ 

přistupují a zavazují se jimi řídit. Před podpisem 

Účastnické smlouvy si strany vzájemně potvrdily 

vstupní evidenci Účastníka. 

 

V případě rozdílu mezi českou a anglickou verzí 

Účastnické smlouvy má česká verze přednost.  

collective scheme in line with General Terms of 

Participation in the Eltma Collective Scheme 

("GTP"). Both parties hereby accede to the GTP 

and undertake to follow them. Before the signing 

of the Participation Contract, the parties mutually 

confirmed the Participant´s admission report. 

 

In case of any discrepancy between the Czech and 

English version of the Participation Contract, the 

Czech version prevails. 
 

V/In ___________ dne/on: ______________ 

 

 

V/In ___________ dne/on: ______________ 

 

 

ELT Management Company Czech Republic 

s.r.o. 

 

Obchodní firma/název Účastníka/Business 

name of the Participant 

____________________ 

Radim Filák  

jednatel/the Executive 

___________________    

Name of the authorized person  

Function of the authorized person 

 

 V/In ______________ dne/on _________ 

  

 

 

____________________ 

Name of the authorized person  

Function of the authorized person 

 

 

 


