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Jsme nezisková společnost s ručením 
omezeným ELT Management Company 
Czech Republic (Eltma). Eltma byla zalo-
žena společnostmi Bridgestone Europe 
NV/SA, Continental Barum s.r.o., Goodyear 
Dunlop Tires Czech s.r.o., Michelin Hun-
gária Kft., Nokian Tyres s.r.o. a Pirelli Tyre 
(Suisse) S.A.. Eltma je jako jediná oprávně-
ná na základě autorizace MŽP provozovat 
kolektivní systém, sdružující výrobce  
a dovozce pneumatik v ČR. Důraz klademe 
na transparentnost, nediskriminaci a posi-
lování společenské zodpovědnosti našich 
účastníků.

V prosinci 2020 byl schválen Zákon  
o výrobcích s ukončenou životností  
č. 542/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021. 
Minimální úroveň sběru odpadních pne-
umatik byla tímto zákonem navýšena na 
70% v roce 2021 a za rok 2022 musí po-
vinné osoby vykázat sběr 80% pneumatik. 
Změny v legislativě se týkají například evi-
dence pneumatik, definicí individuálního  
a kolektivního plnění povinností, výpočtu 
úrovně sběru a vytváření dostupné sítě 
míst zpětného odběru. Kolektivní systém 
Eltma v roce 2022 plánuje pokračovat 
v adaptaci na zmíněné legislativní změny, 
zejména Vyhlášku č. 16/2022 Sb.. 

V souvislosti s novými požadavky plá-
nuje zefektivnit informační a materiálový 
tok. Nadále se soustředíme na vytváření 
podmínek pro vznik nových zpracovatel-
ských kapacit a spolupráci s univerzitami. 
Podílíme se na tvorbě evropské legislati-
vy, a to v rámci naší účasti v ELT fóru při 
ETRMA, kde pneumatiky a jejich využití 
je jedním z hlavních témat. Rádi bychom 
pokračovali v úspěšné spolupráci s Minis-
terstvem životního prostředí, kde vidíme 
obrovský posun vpřed v pohledu na toto 
téma. Společně vytváříme lepší svět. 

Prodej pneumatik v rozměrech, vývoj prodejů  
značek v rozměru 205/55 R 16 a průběh vývoje 
prodejů v posledních čtyřech letech. S rekordním 
výsledkem...

Statistiky, které exkluzivně pro Tyres&Equipment zpracovává ostravská  
společnost PneuB2B, aktuálně shrnují uplynulý rok 2021. 

Graf vývoje prodejů pneumatik posledních šesti let potvrzuje, že rok 
2021 byl mimořádný. Modrá barva roku 2021 zobrazuje rovnoměrnější  
a zároveň vyšší prodej oproti roku 2020, 2019 a jeho maximální špičku  
v měsíci říjnu, konkrétně ve 42. týdnu. Rok 2021 byl velmi úspěšný z hlediska 
prodeje v kusech. Konkrétně je to 22,5% nárůst prodeje oproti roku 2020 
odráží celkově velmi dobrou situaci na trhu a celkovou spokojenost v oboru.

Analytici PneuB2B sestavili podobně jako v minulosti i žebříček nejatrak-
tivnějších rozměrů, značek a dezénů pneumatik. A to na základě vlastních 
analýz a uskutečněných obchodů webového portálu určeného pro obchod-
níky s pneumatikami. První dva rozměry tvoří dominantní podíl v prodeji. 
Celkově se potvrzuje stále rostoucí trend SUV a velkých rozměrů od 18 palců 
výše. Podíl v rozměrech 17 a 16 palců mírně roste. Menší rozměry 15 palců  
a méně mimo rozměr 195/65 R 15 jsou v klesajícím trendu. 

Z pohledu jednotlivých značek pak českému trhu dominují stále etab-
lované značky v čele s Barumem, i když v meziročním srovnání snižuje svůj 
dominantní podíl. Silný růst je patrný u Nexen Tire, s výraznou atraktivitou 
pak Nokian Tyres a ostatní v pořadí. 
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informuje… 
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