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Vážení klienti,  

dovolte nám, abychom Vám poděkovali, že se Vaše společnost aktivně podílí na jednom z největších 
environmentálních projektů v České republice – na systému třídění a recyklace obalových odpadů EKO-KOM.  
Díky Vám je český systém třídění odpadů jedním z nejúspěšnějších a nejefektivnějších v Evropě! 

Dlouhodobě se snažíme Vás informovat o efektivním fungování systému a dovolujeme si poskytnout Vám zprávu 
o struktuře použití odměn za sdružené plnění v roce 2016. Tato zpráva je pro Vás tzv. „vyúčtováním“ Vašich 
poplatků do systému EKO-KOM.  

Činnosti Autorizované obalové společnosti  EKO-KOM (dále jen AOS) podléhají povinnostem ze zákona 
č.477/2001 Sb., O obalech a dále jsou detailně stanoveny autorizací MŽP, která opravňuje AOS k výkonu služby 
klientům.  

Náklady na zajištění všech povinností AOS v roce 2016 měly tuto strukturu: 

 Zajištění dostatečně dostupné sběrné sítě pro zpětný odběr odpadů z obalů: 307 127 barevných nádob 

na tříděný odpad. Z toho tvoří přes 70 000 menší nádoby do 240 litrů, které se nově umisťují i do 

zástaveb rodinných domů.  

 Dotřídění (úprava) odpadů - nezbytné pro jejich další využití a recyklaci. 

 Využití a recyklace odpadů: 793 658 tun obalových odpadů, což představuje 77 % všech prodaných 

obalů. 

 Evidence obalů, kontroly a služby klientům: 20 586 klientů. 

 Evidence odpadů, kontroly a služby obcím: 6 114 obcí. 

 Propagace třídění a využití odpadů (osvětové kampaně, televizní reklama, školní program, semináře pro 
klienty, školy, učitele a samosprávu): 7,5 milionu obyvatel ČR aktivně třídí odpady. 

 Administrativní náklady (režijní náklady společnosti), právní a další služby a náklady na řízení 
společnosti. 

 Poplatky SFŽP a daně - povinné poplatky do SFŽP za zápis do seznamu povinných osob a povinné odvody 
státu. 
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STRUKTURA POUŽITÍ ODMĚN od společnosti XX 

ZA SDRUŽENÉ PLNĚNÍ v roce 2016 

Povinnosti AOS přenesené od klientů 
Podle zákona č. 477/2001 Sb.,  

O obalech: 
Struktura 

použití (%) 

Zpětný odběr, zajištění sběrné sítě a úprava odpadů §§ 10 a 12 xxxx 

Využití a recyklace odpadů § 12 xxxx 

Evidence obalů, kontroly a služby klientům §§ 23, 21 a 17 xxxx 

Evidence odpadů, kontroly a služby obcím §§ 23, 21 a 17 xxxx 

Propagace třídění a využití odpadů § 10 odst. 2 + Autorizace MŽP xxxx 

Administrativní náklady  xxxx 

Poplatky SFŽP a daně § 30 odst. 2 + daň z příjmu xxxx 

Audity a kontroly §§ 23, 21 a 17 xxxx 

 

Děkujeme Vám za spolupráci při efektivní recyklaci!  

 

 
Mgr. Martin Fojtík 

V Praze dne 23. května 2017    ředitel klientského oddělení EKO-KOM, a.s. 

 


