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Společně vytváříme lepší svět





i přesto, že rok 2020 byl pro všechny velmi náročný, kolektivní systém  
Eltma nadále plnil povinnosti svých účastníků a pokračoval ve své činnosti 
bez přerušení. Již pátý rok úspěšně pracuje v oblasti plnění povinností vý-
robců a dovozců pneumatik v České republice, při zachování transparent-
nosti, ochrany informací a neustálého zlepšování systému zpětného odbě-
ru a zpracování pneumatik. V roce 2020 nám dalo svou důvěru 88 výrobců 
a dovozců. Děkujeme za to a těšíme se na další spolupráci. 

V roce 2020 kolektivní systém evidoval více 3 200 míst zpětného odbě-
ru, kam mohou koneční uživatelé bezplatně pneumatiky odevzdat. Počet 
míst se více méně stabilizoval, nicméně očekáváme nárůst, který vyplývá  
i z nově schválené legislativy. Díky spolupráci s provozovateli pneuservi-
sů a prodejen se nám podařilo vysbírat 49 892 tun opotřebovaných pne-
umatik. Úroveň zpětného odběru účastníků kolektivního systému Eltma 
tak loni přesáhla 89 %. Vrátila se na úroveň roku 2018, a ačkoliv se jedná  
o pokles k předchozímu roku, je stále vysoko nad povinnou úrovní zpětného 
odběru, tj. 65 % stanovených pro rok 2020.

Kolektivní systém Eltma pokračoval v předávání informací o zpětném od-
běru konečným uživatelům, ale také ostatním účastníkům na trhu. Vedle 
informování přes obecní a městské zpravodaje a weby, za což velmi dě-
kujeme, jsme inzerovali v deníku Právo, na webových stránkách Novinky, 
Garáž a Super. O zpětném odběru a využití odevzdaných pneumatik jsme 
informovali i v reportáži České televize. Čtenáře z oboru jsme oslovili  
v časopisech Tyres & Equipment či příloze časopisu Ekonom Truck & Busi-
ness a zmínili nás i v časopise Odpady. V roce 2020 kvůli pandemii nebylo 
moc příležitostí pro osobní účast na některé z konferencí. I tak se nám poda-
řilo vystoupit na konferenci CFO v Praze.

Od 1. ledna 2021 je platná nová legislativa – zákon č. 542/2020 Sb.,  
o výrobcích s ukončenou životností. Rok 2021 tedy bude pro kolektivní sys-
tém znamenat urychlenou implementaci povinností z nové legislativy, na-
příklad rozšíření sběrné sítě o některé obce a města či úpravu informačního 
systému pro podrobnější vedení evidence. Věříme, že se vše zdárně podaří, 
a i nadále budeme...

Vážení čtenáři, 
vážení partneři, 

Ing. Radim Filák 
jednatel 

...společně vytvářet lepší svět. 



despite the fact that the year 2020 was very challenging for everyone, the 
Eltma collective scheme continued to fulfil the obligations of its participants 
and continued its activities without interruption. For the fifth year in a row, 
the collective scheme has been successfully fulfilling the obligations of 
tyre manufacturers and importers in the Czech Republic, while maintaining 
transparency and information protection, and continuously improving the 
tyre take-back and treatment system. In 2020, 88 manufacturers and impor-
ters gave us their trust. We are thankful for that and look forward to further 
cooperation.

In 2020, the collective scheme registered more than 3,200 collecti-
on points where end-users may return tyres free of charge.  The number  
of collection points has more or less stabilised, but we expect an increase, 
which also results from the newly approved legislation. Thanks to coopera-
tion with tyre shops and outlets, we managed to collect an incredible 49,892 
tons of used tyres. The level of take-back of the Eltma collective scheme par-
ticipants exceeded 89% last year. The level of take-back returned to the level 
of 2018 and even though it is a decrease from the previous year, it is still well 
above the mandatory take-back level, i.e. 65% set for 2020.

The Eltma collective scheme continued to inform end-users as well as other 
market participants about tyre take-back. In addition to informing through 
municipal and city newsletters and websites, for which we are very thankful, 
we advertised in the daily newspaper Právo, on the websites Novinky, Ga-
ráž and Super. We also informed about the take-back and use of tyres in a 
news report of Czech Television. We addressed the readers from the indust-
ry in the magazines Tyres & Equipment or in the insert of Ekonom magazine 
Truck & Business and we were mentioned in the Odpady magazine as well. 
Due to the pandemic, there were not many opportunities for personal parti-
cipation in any of the conferences in 2020, but we managed to speak at the 
CFO conference in Prague. 

As of 1 January 2021, new legislation is in force – Act no. 542/2020 Coll., on 
the End-of-Life Products. The year 2021 will therefore mean a sped up imple-
mentation of obligations under the new legislation, such as the extension of 
the collection network to some municipalities and cities or the modification 
of the information system for more detailed record keeping. We believe that 
everything will succeed, and we will continue to...

Dear Readers, Dear Partners, 

Ing. Radim Filák 
executive

...create a better world together.



Jsme nezisková společnost s ručením omezeným ELT Management Com-
pany Czech Republic s.r.o. („Eltma“). V návaznosti na získání oprávnění ze 
dne 14. dubna 2016 od Ministerstva životního prostředí České republiky pro-
vozujeme kolektivní systém pod evidenčním číslem provozovatele K0001/
16-PCZ, který výrobcům a dovozcům pneumatik umožňuje plnění povinností 
zpětného odběru pneumatik v České republice.

Eltma byla založena společnostmi Bridgestone ČR, s.r.o. (jejíž právním ná-
stupcem 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 jed-
noznačnou podporu. Ve společnosti neexistuje ovládající osoba. 

Náš kolektivní systém měl k 31. prosinci 2020 tyto účastníky, kteří v roce 
2020 uvedli na trh 55 959,7 tun pneumatik.

Společnost Eltma zajišťuje plnění veškerých příslušných zákonných povin-
ností 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 El-
tma prohloubit vzájemně prospěšnou spolupráci výrobců, obcí, zpracova-
telů, 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/).

V roce 2020 jsme evidovali více než 3 200 sběrných míst. Na těchto místech 
náš kolektivní systém vysbíral bezmála 49 892 tun pneumatik, což je více 
než 89 % objemu pneumatik uvedených účastníky na trh.

Kolektivní systém Eltma

Naše mise

Sběrná síť

V roce 2020 zajišťovaly přepravu a zpracování tři na trhu zavedené společ-
nosti, které vzešly z výběrového řízení. Vysbírané pneumatiky byly zpracová-
ny jak materiálově, tak energeticky. Zpracováno bylo přes 49 457 tun vysbí-
raných pneumatik. 

V roce 2020 byla Eltma byla zmíněna na webových stránkách a ve zpra-
vodajích desítek obcí a měst, pravidelně jsme inzerovali s orientací na 
konečného uživatele v deníku Právo, na nejčtenějším serveru Novinky.
cz či Super.cz a Garáž.cz. O zpětném odběru informovaly také časopi-
sy Odpady, Tyres & Equipment, Pneurevue a Odpadové fórum. Společnost  
v roce 2020 vydala jednu tiskovou zprávu s oznámením výsledků kolektivní-
ho systému Eltma. K problematice zpětného odběru a zpracování odpado-
vých pneumatik se Eltma vyjadřovala v reportáži pro Českou televizi.
Webová stránka společnosti je určena všem zainteresovaným stranám. 
Stránky jsou průběžně aktualizovány, stejně tak jsou využívány sociální sítě. 

Během roku 2020 byl stabilní a byl udržen počet šesti zaměstnanců.  
K 31. prosinci 2020 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. 

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. 
Součástí této Výroční zprávy je účetní závěrka společnosti a zpráva  
auditora. 

Sběr, přeprava a zpracování

Komunikace a propagace

Zaměstnanci

Další informace dle zákona
o účetnictví, jinde neobsažené



We are a non-profit limited liability company, ELT Management Company 
Czech Republic s.r.o. (“Eltma”). Following the authorisation from the Mini-
stry 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., (whose legal successor is Brid-
gestone Europe NV/SA), Continental Barum s.r.o., Goodyear Czech s.r.o., Mi-
chelin 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. 

As of 31 December 2020, our collective scheme had the following partici-
pants, who put 55,959.7 tonnes of tyres on the market in 2020. 

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

In 2020, we registered more than 3,200 collection points. Here, our collective 
scheme collected nearly 49,892 tons of end-of-life tyres, which is more than 
89% of the volume of tyres put on the market by our participants.

Eltma collective scheme

Our mission 

Collection network 

In 2020, 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. More than 49,457 tons of co-
llected tyres were processed.

In 2020, Eltma was mentioned on the websites and in the newsletters of 
dozens of municipalities and towns. With the attention to the end-user, we 
advertised regularly in the daily newspaper Právo, the most read server No-
vinky.cz, Super.cz or Garáž.cz. The magazines Odpady, Tyres & Equipment, 
Pneurevue or Odpadové fórum also informed about the tyre take-back. Eltma 
issued one press release announcing the results of Eltma collective scheme. 
Eltma commented on the issue of the tyre take-back in a news report of 
Czech Television. 
The company website is intended for all interested parties. The website is 
updated on a regular basis, and social media are also utilised.

Throughout 2020, the number of six employees was maintained. As of 31 
December 2020, a total of six of our employees ensure the proper functio-
ning of the company from office in Brno. The company’s strategy is to provi-
de a stable environment, long-lasting security and to motivate appropriately 
its employees. 

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 sha-
res or ownership interests. The company does not have any branch office 
abroad.
This Annual Report includes the company‘s financial statements and the au-
ditor‘s report.

Collection, transport and treatment

Communication and promotion

Employees 

Other information according to the Act 
on Accounting, not included elsewhere 



Středočeský kraj

6,1 kg

Ústecký kraj

3,8 kg

Karlovarský kraj

3,7 kg

Plzeňský kraj

5,3 kg

Jihočeský kraj

5,7 kg

Liberecký kraj

3,8 kg

Praha

3,1 kg

Množství zpětně odebraných 
pneumatik po krajích
Hodnota v kg na obyvatele

Amount of take-back tyres 
per region
Value in kg per resident

Kraj Vysočina

6,7 kg

Pardubický kraj

4,6 kg

Jihomoravský kraj

4,9 kg
Zlínský kraj

4,3 kg

Olomoucký kraj

4,8 kg

Moravskoslezský kraj

3,6 kg

Královehradecký kraj

6,1 kg



AGADOS, spol. s r.o.
AGRIIMPORT PLZEŇ, s.r.o.
AGROCENTRUM ZS, s.r.o.
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.
BAWEL, s.r.o.
BCE s.r.o.
BLOHMANN, spol. s r. o.
BMW Czech Republic s.r.o.
Bridgestone Europe NV/SA, 
odštěpný závod ČR
C&C MOTO CZ s.r.o.
CIME-bau, s.r.o.
Continental Barum s.r.o.
Continental HT Tyres s.r.o.
Continental výroba pneuma-
tik, s.r.o.
ContiTrade Services s.r.o.
CZ Plachetka s.r.o.
Dušan Tauvinkl
EM TyreTrade spol. s r.o.
ESIN s.r.o.

Euromaster Česká republika 
s.r.o.
Evobus Česká republika s.r.o.
F.X.MEILLER Slaný s.r.o.
Falken Tyre Europe GmbH
Goodyear Czech s.r.o.
GPD a.s.
Grand Automotive Central 
Europe Kft. - odštěpný závod
Hankook Tire Česká Republi-
ka s.r.o.
HART sp. z o.o., organizační 
složka
Hynek Sýkora
I-TEC Czech, spol. s r.o.
Irena Vitmajerová
Ivan Kopecký
Jana Kočvarová
Jarmila Káparová
Jiří Moša
K-SERVIS Milevsko s.r.o.
KAR-mobil s.r.o.
Karel Adámek
Kochmantrans, s.r.o.
Kramp s.r.o.
KUHN-BOHEMIA a.s.
Luděk Polčák - NEREZ

Účastníci / participants
LUKROM, spol. s r.o.
Magna Tyres Czech s.r.o.
MAXIM Pneu s.r.o.
MEFO SPORT CENTRUM s.r.o.
Michelin Hungária Kft.
MIPE trading s.r.o.
MOTO-MIRO s.r.o.
MTZ Mototechnika s.r.o.
NEJEDLÝ s.r.o.
Nokian Tyres s.r.o.
ONIO s.r.o.
P N E U O K 5 s.r.o.
P R O X I M A CZ spol. s r.o.
Pavel Tyle
PHD Bikes, a.s.
Pirelli Tyre (Suisse) S.A. - Czech 
- organizační složka
PNEU PLUS s.r.o.
Pneumatiky KB s.r.o.
Preduzece Za Proizvodnju 
Guma Tigar Tyres, Drustvo Sa 
Ogranicenom Odgovornoscu 
Pirot
Prometeon Tyre Group Polska 
Sp. z o.o., odštěpný závod Čes-
ká republika
Radek Hofer

Robert Dyrynek
Roman Hanuš
Scania Czech republic s.r.o.
SCHWARZMÜLLER s.r.o.
Scuderia Praha a.s.
Seco Industries a.s.
SERVIS MF, s.r.o.
Skarab s.r.o.
ŠKODA ELECTRIC, a.s.
Storex FST, spol. s r.o.
STROM PRAHA a.s.
Tomáš Bělohradský
Trelleborg Wheel Systems 
Czech Republic a.s.
TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.
TTG SE
VARI, a.s.
VDZ, spol. s r.o.
Xmotos s.r.o.
Zetor Tractors a.s.



2016 51 120

2017 51 766

2018 53 140

2019 54 077

2020 55 960

2016 1 500

2017 2 445

2018 2 900

2019 3 200

2020 3 200

Eltma 2020 v číslech
Eltma 2020 in numbers
Účastníci uvedli na trh 55 960 tun pneumatik

Více než 3 200 sběrných míst

The participants places 55 960 tons of tires on the market

More than 3 200  collection points

2016 36 600

 2017 41 370

2018 47 100

2019 52 091

2020 49 892

2016 71

2017 80

2018 89

2019 96

2020 89

Více než 49 892 tun bylo vysbíráno

Úroveň sběru 89%

More than 49 892 tons were collected and processed

The collection rate reached 89%







Podle výroku nezávislého auditora podává účetní závěrka věrný a poctivý 
obraz aktiv a pasiv společnosti ELT Management Company Czech Repub-

lic s.r.o. k 31. 12. 2020, a nákladů a výnosů a výsledků hospodaření,  
v souladu s českými účetními předpisy.



w w w. e l t m a . c z

Společně vytváříme lepší svět

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


