
 

 
Metodika pro vyplnění Vstupního výkazu o produkci obalů 

 

Tato metodika slouží jako návod pro správné vyplnění Vstupního výkazu o produkci obalů. Vyplňuje se 

hmotnost vámi dodaných obalů na trh nebo do oběhu za právě uplynulé čtvrtletí. Tento výkaz slouží 

jako podklad pro stanovení výše zálohy na první čtvrtletí, počínaje čtvrtletím, ve kterém bude vaše 

firma uzavírat Smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.  

 

 

Vstupní výkaz o produkci obalů obsahuje 2 strany.  

 

1. strana výkazu 

Na úvodní  straně Vstupního výkazu vyplňujete obecné informace o Vaší společnosti jako název, sídlo 

společnosti, IČO, DIČ a jméno statutárního zástupce. Dále kontaktní osobu, která bude pověřená 

komunikací se společností EKO-KOM, a.s., a která bude zodpovědná za vyplňování čtvrtletního Výkazu 

o produkci obalů. Telefonní číslo a e-mail by měly odkazovat přímo na uvedenou kontaktní osobu. 

Do řádku s názvem E-mail pro příjem faktur vyplňte, prosím, e-mailovou adresu, na kterou si přejete 

zasílat faktury v elektronické podobě. 

Na korespondenční adresu Vám bude zaslána k podpisu Smlouva o sdruženém plnění a případné další 

dokumenty v tištěné fyzické podobě. 

První strana Vstupního výkazu rovněž obsahuje tabulku Oblast podnikání. Do tabulky Oblast podnikání 

nám blíže specifikujte, čím se Vaše společnost zabývá (co vyrábíte, resp. s čím obchodujete apod.), 

abychom Vám mohli přidělit správné identifikační číslo. Dovozci jsou z hlediska tohoto členění chápáni 

jako plniči. 

 

2. strana výkazu 

Do tabulky vyplňte množství obalů pro jedno použití, které Vaše společnost uvedla na trh za 

předcházející čtvrtletí. Váhu obalů vyplňujte v tunách s přesností na kilogram. 

 

Sloupce tabulky  

Obaly, které neobsahují nápoje a obaly, které obsahují nápoje 

Mezi obaly neobsahující nápoje patří všechny typy obalů kromě těch, které jsou používané na 

alkoholické nápoje, vodu, tekuté občerstvení, šťávy a nektary, instantní nápoje nebo mléko. 



 

Mezi obaly obsahující nápoje patří například nápojové lahve nebo nápojové obaly z kompozitních 

materiálů používané na alkoholické nápoje, vodu, tekuté občerstvení, šťávy a nektary, instantní nápoje 

nebo mléko. 

Prodejní, skupinové, přepravní a průmyslové obaly 

Prodejní obaly slouží k ochraně jednoho prodejního celku, nejmenší prodejní jednotky. V místě nákupu 

tvoří prodejní jednotku pro spotřebitele. 

Skupinové obaly seskupují více kusů zboží, více prodejních jednotek. Lze je z výrobku sejmout, aniž by 

se narušily vlastnosti výrobku. 

Přepravní obaly slouží k usnadnění manipulace s prodejními jednotkami nebo skupinovými baleními. 

Průmyslové obaly používané výhradně k dodávce zboží do výroby (tedy pro jiného konečného 

uživatele). Zboží v těchto obalech je výhradně určeno pro firmy k jejich podnikání. 

Měkké, flexibilní 

Do této skupiny obalů patří všechny typy obalových folií a sáčků. 

Pevné, pevné duté 

Jsou všechny obaly, které drží svůj tvar (u plastů např. výplně z EPS, výlisky na různé výrobky, vázací 

PET pásky apod.) a dále pak obaly jako PET lahve, lahve na detergenty, kyblíky, plechovky apod.  

U Prodejních obalů se materiály Plasty, Kovy, Nápojový karton a Kompozitní materiál dále dělí podle 

objemu - do 3 litrů a nad 3 litry. 

 

Řádky tabulky 

Řádky tabulky tvoří jednotlivé skupiny a podskupiny materiálů, z nichž jsou obaly vyrobeny. 

 

Obal z jednoho druhu materiálu 

Obal, kde jeden z materiálů převažuje minimálně z 95 % hmotnostních (při kombinaci dvou rozdílných 

materiálů - například plast a kov). 

Kompozitní plast 

Kompozitní obal, kde plastová část převládá minimálně ze 70 % hmotnosti nad jiným materiálem, ale 

nedosahuje 95 %. 

Kompozitní Al 

Kompozitní obal složený z hliníku a železa, kde hliník převládá a zároveň nedosahuje 95 % hmotnosti. 

Nebo hliník převažuje minimálně ze 70 % a nedosahuje 95 % nad jiným materiálem. 

Kompozitní Fe 

Kompozitní obal složený ze železa a hliníku, kde železo převládá a zároveň nedosahuje 95 % hmotnosti. 

Nebo železo převažuje minimálně ze 70 % a nedosahuje 95 % nad jiným materiálem. 

 



 

Kompozitní materiál 

Kompozitní obal, kde žádný z materiálů nedosahuje více než 70 % hmotnosti. 

Kompozitní papír 

Kompozitní obal, kde papírová část převládá minimálně ze 70 % hmotnosti nad jiným materiálem, ale 

nedosahuje 95 %. 

Kompozit s nedřevěnými částmi 

Kompozitní obal ze dřeva, kde více než 5 % hmotnosti tvoří jiný materiál. 

Transparentní 

Obaly vyrobené z materiálu bez viditelného zabarvení, zcela průhledné. 

PET – průhledné barevné 

Obaly z PETu, které jsou probarveny (pigmentované), ale jsou průhledné. 

PET – neprůhledné barevné 

Obaly z PETu, které jsou probarveny a jsou zcela neprůhledné (pigmentované). 

Barevné 

Obaly, průhledné se zabarvením či zcela probarvené (pigmentované). 

 

 

 

 

Vyplněný vstupní výkaz, prosím, zašlete e-mailem, faxem popř. poštou na níže uvedené kontakty. 

Váš požadavek vyřídíme v co nejkratší době. 

 

 

 

 

EKO-KOM, a.s.      

Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4  Tel:  +420 729 848 444, +420 261 176 256  

E-mail: info@ekokom.cz    +420 729 848 445, +420 261 176 285 

Web: www.ekokom.cz    Fax:  +420 729 848 439, +420 261 176 274 


