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Vážení čtenáři, 
vážení partneři, 
rok 2021 byl ve znamení nejen pokračující 
pandemie COVID-19, ale i implementace změn, 
které si vyžádal Zákon o výrobcích 
s ukončenou životností 542/2020 Sb. Zákon 
byl schválen na sklonku roku a urychlené 
splnění požadavků bylo tedy pro naši 
společnost velkou výzvou a hlavní prioritou. 

V roce 2021 kolektivní systém zahrnoval 
téměř 3 600 míst zpětného odběru, kam 
mohou koneční uživatelé bezplatně 
pneumatiky odevzdat. Sběrná síť se rozšířila 
v rámci plnění povinné dostupnosti také 
o městské a obecní sběrné dvory. Široká síť 
dopomohla k vysbírání bezmála 52 000 tun 
opotřebovaných pneumatik. Výpočet úrovně 
zpětného odběru se změnila legislativou, 
minimální úroveň sběru byla pro rok 2021 
stanovena na 70 %. Kolektivní systém vysbíral 
dle nové legislativy téměř 83 % pneumatik, 
které uvedli účastníci na trh.  V roce 2021 
přibylo rekordních 94 nových účastníků a ke 
konci roku jsme evidovali 182 společností, 
které se rozhodly plnit své povinnosti 
s jediným autorizovaným kolektivním systém, 
a tedy v principu transparentnosti 
a nediskriminace, v neposlední řadě řádně 
v souladu s legislativou. 

Eltma se nadále snaží zvyšovat povědomí 
o zpětném odběru a otevírá otázky efektivního 
udržení systému rozšířené zodpovědnosti 
výrobců. V roce 2021 společnost – i vzhledem 
k omezení konferencí – využila spíše tištěných 
a internetových médií, a to novin Deník, Blesk, 
serveru Seznam (novinky.cz, autorevue.
cz). Dále pak odborných časopisů jako je 
Pneurevue, Odpadové fórum, Průmyslová 
ekologie. Informace o zpětném odběru se 
objevila v několika obecních zpravodajích, lidé 
si předávali informaci o možnosti odevzdání 
pneumatik i přes sociální sítě, a to hlavně 
v souvislosti s kolektivním systémem Eltma. 

Dear readers, 
Dear partners,
the year 2021 was marked not only by the 
ongoing COVID-19 pandemic, but also by 
the implementation of changes required by 
the Act no. 542/2020 Coll., on End-of-Life 
Products. The Act was adopted at the end 
of the year, therefore swift fulfilment of the 
requirements was a great challenge and the 
main priority for our company. 

In 2021, the collective scheme covered almost 
3 600 collection points where end-users may 
hand over tyres free of charge. The collection 
network has been increased by including 
collection yards of cities and municipalities 
as part of the fulfilment of mandatory 
accessibility. The wide network helped us 
to collect nearly 52,000 tons of used tyres. 
The calculation of the take-back level was 
modified by the legislation and its minimum 
level is set at 70% for 2021. According to 
the new legislation, the collective scheme 
collected almost 83% of the tyres that were 
placed on the market by participants. In 2021, 
a record number of 94 new participants joined 
our collective scheme and by the end of the 
year we registered 182 companies, which 
decided to fulfil their obligations in a single 
authorized collective scheme, in accordance 
with the principle of transparency and non-
discrimination, and in compliance with 
legislation. 

Eltma continuously strives to raise awareness 
about the take-back and raises topics 
regarding effective sustainability of the 
extended producer responsibility system. 
In 2021, the company – also due to the 
restrictions of conferences – used more print 
and online media, namely the newspapers 
Deník, Blesk, and server Seznam (novinky.
cz, autorevue.cz). Furthermore, professional 
journals such as Pneurevue, Odpadové fórum, 
Průmyslová ekologie were used. Information 
on the tyres take-back appeared in several 
municipal newsletters. Moreover, information 
about the possibility of handing over the 
tyres were shared by people through social 
networks, mainly in connection with the Eltma 
collective scheme. 
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V roce 2022 se naše společnost zaměří 
na další zlepšení fungování systému, a to 
hlavně zjednodušením a zefektivněním 
informačního systému. Toto přinese možnost 
rychlejšího objednávání svozů, efektivní 
využití personálních zdrojů a vedení evidence 
tak, jak požaduje nová legislativa. Zároveň 
nás čeká obnovení autorizace z pohledu nové 
legislativy. Společně vytváříme lepší svět – 
a děkujeme tímto všem, kteří jsou v tom 
s námi.

Ing. Radim Filák
Jednatel/Executive

In 2022, our company will focus on further 
improvement of the functioning of the system, 
mainly by simplifying and streamlining 
the information system. This will bring the 
possibility of faster order of collection, 
effective use of human resources and keeping 
records as required by the new legislation. At 
the same time, we are awaiting the process 
of the renewal of authorization in accordance 
with the new legislation. Together we are 
creating a better world – and we thank 
everyone who is with us in this.

www.eltma.cz
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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.

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. 

Náš kolektivní systém měl k 31. prosinci 2021 
tyto účastníky, kteří v roce 2021 uvedli na trh 
69 539 tun pneumatik.

Collective scheme Eltma
We are a non-profit limited liability company 
ELT Management Company Czech Republic 
s.r.o. („Eltma“). Following the authorization 
from the Ministry of the Environment of 
the Czech Republic dated 14 April 2016, 
we operate a collective scheme under the 
authorisation number  K0001/16-PCZ, which 
allows tyre manufacturers and importers to 
fulfil the tyre take-back obligations in the 
Czech Republic.

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 showed their unequivocal support for 
the platform. There is no controlling entity in 
the company.

As of 31 December 2021, our collective 
scheme had the following participants, who 
put 69,539 tonnes of tyres on the market in 
2021.

AGADOS, spol. s r.o.

AGRIIMPORT PLZEŇ, s.r.o.

AGROCENTRUM ZS, s.r.o.

Agrotrans Otice

Agrozem Opava, s.r.o.

AGROZET České Budějovice, 
a.s.

ALASPRO s.r.o.

ALCAR BOHEMIA, s.r.o.

AL-KO KOBER spol. s r.o.

ALMA PNEU s.r.o.

ALUKOLA s.r.o.

AMC plant s.r.o.

AP - Auto Profi s. r. o.

Apollo Tyres (Hungary) 

Sales Kft.

Arte spol.s r.o.

ASKO KC s.r.o.

ASP GROUP s.r.o.

Auto Hruška s.r.o.

AUTO KUNC s.r.o.

Auto Moto Star, s.r.o.

Auto Nepomucká s.r.o.

AutoCentrum ČR s.r.o.

AUTOCENTRUM FICS s.r.o.

Autocentrum PIERAN s. r. o.

Autodíly - Bělohlávek s.r.o.

AUTOKANTOR s.r.o.

Auto-Moto Riegger s.r.o.

Autopneu Urban s.r.o.

Autoservis Huski s.r.o.

Autoservis RANDY s.r.o.

Autotechnik Zralý s.r.o.

AUTOVIA s.r.o.

AVIA Motors s.r.o.

B AGRO Březová s.r.o.

BAWEL, s.r.o.

BCE s.r.o.

BLOHMANN, spol. s r. o.

BMW Czech Republic s.r.o.

BOHEL s.r.o.

Bridgestone Europe NV/SA, 
odštěpný závod ČR

C&C MOTO CZ s.r.o.

CARTec motor, s.r.o.

CDS s.r.o. Náchod

CIME, s.r.o.

CIME-bau, s.r.o.

Continental  výroba pneuma-
tik, s.r.o.

Continental Barum s.r.o.

ContiTrade Services s.r.o.

Continental HT Tyres s.r.o.

CZ Plachetka s.r.o.

Czech Airlines Technics, a.s.

DK auto-moto s.r.o.

DMCompany a.s.

Doremium, s.r.o.
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Dušan Tauvinkl

EM TyreTrade spol. s r.o.

ESIN s.r.o.

Euromaster Česká republika 
s.r.o.

EUROTRAILERS s.r.o.

Evobus Česká republika s.r.o.

EXAC 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

Handlopex CZ s.r.o.

Hankook Tire Česká Repub-
lika s.r.o.

HART sp. z o.o., organizační 
složka

HelpReg spol. s r.o.

Husqvarna Česko s.r.o.

Hynek Sýkora

CHALUPA MOTORS s.r.o.

CHEMOTRADE s.r.o.

IMPORTER s.r.o.

Inter Cars Česká republika 
s.r.o.

Irena Vitmajerová

I-TEC Czech, spol. s r.o.

Ivan Kopecký

Jana Kočvarová

Jarmila Káparová

Jindřiška Maroňová

Jiří Heinz s.r.o.

Jiří Moša 

Josef Dufek

Josef Jelšík

JOURNEYMAN CZ s.r.o.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Karel Adámek

KAR-mobil s.r.o.

Kochmantrans, s.r.o.

KOLTICO s.r.o.
 
Kramp s.r.o.

K-SERVIS Milevsko s.r.o.

KUHN CENTER CZ a.s.

KUHN-BOHEMIA a.s.

KUPÁLA spol. s r.o.

KV SLUŽBY s.r.o.

KVERNELAND GROUP 

CZECH s.r.o.

LERA Motors s.r.o.

Libor Novák

Linde Material Handling 
Česká republika s.r.o.

LIVA Předslavice, spol. s r.o.

Luděk Polčák - NEREZ

LUKROM, spol. s r.o.

Magna Tyres Czech s.r.o.

Martin Kumpan

MAXIM Pneu s.r.o.

MD Pneu s.r.o.

MEFO SPORT CENTRUM 
s.r.o.

Michelin Hungária Kft.

MIPE trading s.r.o.

MOTOMAX, s.r.o.

MOTO-MIRO s.r.o.

Mountfield a.s.

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 - DRTIKOL s.r.o.

PNEU DUCHEK HAVEL s.r.o.

PNEU MÁCA s.r.o.

PNEU PLUS s.r.o.

PNEU - Šafránek s.r.o.

PNEUFORCE s.r.o.

Pneumatiky KB s.r.o.

Pneuservis Dufka s.r.o.

Pneuservis EVA s.r.o.

PNEUSERVIS ŠIŠMIŠ s.r.o.

Pneutip s.r.o.

Porsche Inter Auto CZ spol. 
s.r.o.

Preduzece Za Proizvodnju 
Guma Tigar Tyres, Drustvo 
Sa Ogranicenom Odgovor-
noscu Pirot

PROFISERVIS Liberec, s.r.o.

Prometeon Tyre Group 
Polska Sp. z o.o., odštěpný 
závod Česká republika

R. HORÁK s.r.o.

Racing Tyres, s r.o.

Radek Hofer

RAUDO - výrobní družstvo 
invalidů

Robert Dyrynek

Roman Hanuš

Rovigo Transit, s.r.o.

russianvehicles.eu, s.r.o.

Scania Czech republic s.r.o.

SCOOTERS, a.s.

Scuderia Praha a.s.

Seco Industries a.s.

SERVIS MF, s.r.o.

SCHWARZMÜLLER s.r.o.

Skarab s.r.o.

Stiga s.r.o.

STILL ČR spol. s r.o.

Storex FST, spol. s r.o.

STRACH s.r.o.

STROM PRAHA a.s.

ŠKODA ELECTRIC, a.s.

TOLIMA CZECH expres s.r.o.

Tomáš Bělohradský

TOPAGRI s.r.o.

Trelleborg Wheel Systems 
Czech Republic a.s.

TRENDCAR a.s.

TRUCK SERVICE GROUP 
s.r.o.

TTG SE

Unionpneu CZ s.r.o.

VAPP s.r.o.

VARES Mnichovice a.s.

VARI, a.s.

VDZ, spol. s r.o.

Velkoobchod pneu Vladimír 
Máca s.r.o.

VEZEKO s.r.o.

WESTAR, spol. s r.o.

WTC Písečná s.r.o.

X - scooters s. r. o.

Xmotos s.r.o.

Yokohama Europe GmbH

ZAPP, spol. s.r.o.

Zemědělská a dopravní 
technika, spol. s r.o.

Zetor Tractors a.s.

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

Sběrná síť
V roce 2021 jsme evidovali bezmála 3 600 
sběrných míst. Na těchto místech náš 
kolektivní systém vysbíral přes 52 000 
tun pneumatik, což je téměř 83 % objemu 
pneumatik uvedených účastníky na trh (dle 
výpočtu stanoveného novou legislativou). 

Sběr, přeprava 
a zpracování
V roce 2021 zajišťovaly přepravu a zpracování 
tři na trhu zavedené společnosti, které vzešly 
z výběrového řízení. Vysbírané pneumatiky 
byly zpracovány jak materiálově, tak 
energeticky. Zpracováno bylo přes 51 700 tun 
vysbíraných pneumatik. 

Our mission
Eltma ensures all relevant statutory 
obligations of its participants.  Eltma is 
and will be managed transparently and in 
accordance with the non-discrimination 
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 
emphasis on efficiency and sustainability.
We are a member of ETRMA ELT Forum – 
the European Tyre & Rubber Manufacturers 
Association (for more information refer to 
http://www.etrma.org/).

Collection network
In 2021, we registered almost 3,600 collection 
points. Here, our collective scheme collected 
over 52,000 tonnes of end-of-life tyres, which 
is almost 83% of the volume of tyres put on 
the market by the participants (according to 
the calculation set by the new legislation).

Collection, Transport 
and Treatment
In 2021, transport and treatment were 
provided by three established companies 
which were selected in a tender. The 
collected tyres were treated for both material 
and energy purposes. Over 51,700 tons of 
collected tyres were treated.
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Communication 
and Promotion
In 2021, Eltma informed about the changes 
following the adoption of the Act on End-of-
Life Products with aim to introduce the new 
legislation to all interested parties; to the 
public by advertising in the Blesk newspaper, 
and to the professionals by publishing articles 
in the magazines Pneurevue and Tyres & 
Equipment. Furthermore, we continued 
to inform about the possibility of the tyre 
take-back at the collection points using the 
national newspaper Deník and server 
Seznam.cz.
The company‘s website is intended for 
all interested parties. The website is 
continuously updated and social networks are 
also utilised. 

Employees 

During 2021, the number of six employees 
was maintained. As of 31 December 2021, 
a total of six of our employees ensured the 
proper functioning of the company from office 
in Brno, 2 colleagues took a maternity leave. 
The company’s strategy is to provide a stable 
environment, long-lasting security and to 
motivate appropriately its employees. 

Other information 
according to the 
Accounting Act, not 
included elsewhere
No significant facts occurred after the 
balance sheet date. Eltma does not carry 
out activities in the area of research and 
development and did not acquire any own 
shares or ownership interests. The company 
does not have a branch office abroad.

Komunikace 
a propagace
V roce 2021 společnost Eltma informovala 
o změnách, které vychází ze schválení Zákona 
o výrobcích s ukončenou životností tak, aby 
všichni zúčastněné strany byly seznámeny. 
A to jak laická veřejnost – inzercí v novinách 
Blesk, tak odborná – články v časopisech 
Pneurevue a Tyres & Equipment. Nadále jsme 
informovali o možnosti odevzdat pneumatiky 
na místa zpětného odběru, a to pomocí 
celostátních novin Deník, serveru Seznam.cz. 
Webová stránka společnosti je určena všem 
zainteresovaným stranám. Stránky jsou 
průběžně aktualizovány, stejně tak jsou 
využívány sociální sítě. 

Zaměstnanci
Během roku 2021 byl udržen počet šesti 
zaměstnanců. K 31. prosinci 2021 tedy 
zajišťovalo chod celé společnosti z kanceláře 
v Brně celkem šest našich zaměstnanců, 
2 kolegyně nastoupily na mateřskou 
dovolenou. 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. 

www.eltma.cz
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Eltma v číslech
Eltma in numbers

Uvedeno na trh (v tunách)
Put on the market (in tons)

Úroveň zpětného odběru 2021
The collection rate in 2021
*) podle nové legislativy/according to new legislation 83%*

Vysbíráno a zpracováno (v tunách)
Collected and processed (in tons)
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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 31.12.2021, a nákladů a výnosů 
a výsledků hospodaření, v souladu s českými účetními předpisy. 

WWW.ELTMA.CZ
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Zpětný odběr se provádí:

Z recyklovaných 
pneumatik lze 

vyrobit užitečné
výrobky?

Kam s použitými pneumatikami?
Věděli jste, že…

Pneumatiky 
lze ekologicky 
zlikvidovat či 
recyklovat pro 
další využití?

Zakoupením 
pneumatiky 
automaticky 

zaplatíte
za její recyklaci?

Příroda či 
dokonce černá skládka 
nejsou ta pravá místa 

pro odevzdání použitých 
pneumatik!

Kolektivní systém Eltma zajišťuje svoz a zpracování použitých pneumatik pro místa zpětného odběru 
zdarma a dle podmínek zpětného odběru. Odevzdáním v naší síti se vaše pneumatika dostane do 

správných rukou a je garantováno její 100% využití.

Více informací na www.eltma.cz.

bez vazby na nákup zboží či služeb bez ohledu na značku pneumatik bezplatně

Odevzdávejte použité pneumatiky
na místa zpětného odběru

Seznam sběrných míst najdete na stránkách MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.

Společně vytváříme lepší svět
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