Společnost EKO-KOM, a.s., IČ 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 21,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4763, která je
autorizovanou obalovou společností podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých
zákonů (zákon o obalech), na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí čj.
OODP/9246/1440/3/02 ze dne 28.3.2002, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím
Ministerstva životního prostředí čj. OODP/5442/05 ze dne 29.3.2005 do 31.12.2012 a následně byla
prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j. 101565/ENV/11, 6456/720/11 ze dne
22. 2. 2012 do 31. 12. 2020, tímto osvědčuje, že

EKOMAT spol. s r.o.

se sídlem
Dobrá 195
739 51 Dobrá
IČ: 62305140
uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s., je zapojena do Systému
sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem

F05020257
a plnila tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst.
1 písm c) zákona o obalech za období 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2018.
Toto osvědčení o plnění povinností podle zákona o obalech se vydává na základě čl. III odst. 1
písm. c) smlouvy o sdruženém plnění a slouží pro účely prokazování plnění povinností podle § 10 a
§ 12 zákona o obalech příslušným orgánům státní správy.
V Praze dne 19.03.2019

Ing. Zbyněk Kozel
generální ředitel EKO-KOM, a.s.

Za období 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2018 byla prostřednictvím systému sdruženého plnění EKO-KOM zajištěna firmě
EKOMAT spol. s r.o. IČ: 62305140 povinnost zpětného odběru a povinnost využití podle zákona o obalech celkem u
následujících tun obalů:
Obaly pro jedno
použití zpoplatněné

Opakovaně používané
obaly - zpoplatněné

Obaly uvedené na trh
nebo do oběhu nezpoplatněné *

Prodejní
Měkké plasty
Pevné duté plasty
Pevné duté plasty nad 5L
Vlnitá lepenka
Papír
Sklo
Kovy Al
Kovy Fe
Kovy nad 5L
Nápojový karton
Kombinované mat.
Dřevo
Textil
Jiné

Průmyslové
Plasty

1,157

Vlnitá lepenka
Papír
Sklo
Kovy Al
Kovy Fe
Kombinované mat.
Dřevo
Textil
Jiné

Přepravní
Plasty

2,349

Vlnitá lepenka

0,058

Papír
Kovy Al
Kovy Fe
Kombinované mat.
Dřevo

0,350

Textil
Jiné

Skupinové
Plasty

2,409

Vlnitá lepenka

15,949

Papír
Kovy Al
Kovy Fe
Kombinované mat.
Dřevo
Textil
Jiné

* Jedná se o součet všech obalů předplacených a neplacených celkem

