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umatiky pro nákladní vozidla, především 
pro místní trh. Skupina Michelin průběžně 
sleduje aktuální dění a další rozhodnutí 
bude přizpůsobovat vývoji situace. Skupi-
na Michelin působí v Rusku od roku 1997 
a byla prvním zahraničním výrobcem 
pneumatik, který zde v roce 2004 otevřel 
továrnu. V Rusku zaměstnává 1000 osob, 
z nichž 750 pracuje v závodě v Davydovo, 
zhruba 100 km od Moskvy. Výrobní kapa-
cita závodu se pohybuje od 1,5 miliónu 
do 2 miliónů pneumatik ročně, především 
pro osobní vozidla. Většina produkce je 
určena pro ruský trh, v menší míře pro trhy 
dalších severoevropských zemí.

Prodej Michelinu v Rusku tvoří 2 %  
z celkových prodejů Skupiny Michelin  
a 1 % z celkové výroby pneumatik pro 
osobní vozidla.

Nokian Tyres
Společnost Nokian Tyres zveřejnila násle-
dující informace: „Nokian Tyres plc urych-
luje své plány na investice do nových 
výrobních kapacit v Evropě. Pokračujeme 
ve zvyšování výrobní kapacity v našich 
továrnách v Nokii ve Finsku a Daytonu 
 v USA.“ Prezident a generální ředitel 
společnosti Jukka Moisio shrnuje aktuální 
situaci: „Válka na Ukrajině výrazně ovlivní 
naše finanční výsledky v roce 2022, zejmé-
na počínaje třetím čtvrtletím. Vzhledem 
k vysoké nejistotě a dynamickému pro-
středí není v tuto chvíli možné odhad- 
nout konečný dopad na naši celkovou  
výkonnost. Sankce mají významný dopad 
na naši schopnost vyrábět pneumatiky  
v Rusku, a tím i na naši schopnost pro-
dávat pneumatiky v Rusku a ve střední 
Evropě.“ 

Pirelli
Italský výrobce má v Rusku dvě továrny,  
a to v průmyslových městech Voroněž  
a Kirov. Společnost omezuje své aktivity  
v Rusku uprostřed probíhající války na 
Ukrajině a pokračujícího narušení dodava-
telského řetězce v regionu a zřídila „krizo-

vý výbor“, který sleduje probíhající  
vývoj v zemi. V prohlášení souvisejícím  
se zveřejněním svých finančních výsledků 
za fiskální rok 2021 Pirelli uvedlo: „Činnosti 
továren v Rusku budou postupně ome-
zeny na ty, které jsou potřebné k zajištění 
financování mezd a sociálních služeb pro 
zaměstnance v Rusku.“

Yokohama
Japonský výrobce vlastní továrnu na 
pneumatiky pro osobní automobily, která 
se nachází zhruba 10 km jihovýchodně od 
města Lipetsk v Rusku a jen pár kilometrů 
od sídla výrobce ocelových kordů Bekaert. 
Yokohama oznámila, že zastavuje výrobu 
v této továrně na pneumatiky pro osobní 
automobily. „Postupně zastavujeme výrobu 
v Rusku kvůli problémům se získáváním 
surovin.“ Společnost také věnuje více než 
400 000 US dolarů na humanitární pomoc.
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Nokian Tyres má klíčový výrobní závod v ruském Vševoložsku.

Výrobková vyhláška

Letos byla schválena Vyhláška  
č. 16/2022 tzv. „Výrobková vyhláška“.  
Ta nastavuje mimo jiné přesné pod-
mínky pro vedení informačních kam-
paní pro konečné uživatele, a to co do 
rozsahu, tak hlavně i vynaložených ná-
kladů. Nově je každý výrobce a dovoz-
ce povinen minimálně 2 % z celkových 
ročních nákladů vynaložených na pl-
nění povinností stanovených zákonem 
vynaložit na vedení kampaně, v pevně 
stanoveném rozsahu: rozhlas nebo 
televize, sociální sítě, osobní sdělení  
a periodický tisk. 

Při provádění kampaně je třeba 
jasně označit výrobce či dovozce, který 
kampaň realizuje. Kolektivní systém 
ELTMA již s tímto nákladem počítal  
a tyto dodatečné zvýšené náklady  
neovlivní současnou výši poplatku. 

Výrobkovou vyhláškou bylo také 
upřesněno, jak má být členěna evi-
dence protektorovaných pneumatik.  
Výrobci a dovozci protektorovaných 
pneumatik mají vést evidenci o protek-
torovaných pneumatikách odděleně 
od nových pneumatik s tím, že eviden-
ce do konce roku 2022 se vede podle 
požadavků staré právní úpravy. 

To nicméně způsobuje pro vý-
robce a dovozce protektorovaných 
pneumatik komplikaci, jelikož způsob 
vedení evidence nemá vliv na rozsah 
povinností, které se již dnes řídí podle 
nového zákona.

Kolektivní systém Eltma poskytuje 
svým účastníkům informace o legisla-
tivních změnách včas tak, aby se mohli 
připravit a plnit své povinnosti v sou-
ladu s platnými předpisy. Společně 
vytváříme lepší svět. 

informuje… 

www.eltma.cz
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