
Společnost EKO-KOM, a.s., IČO: 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 21, 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4763, je akciovou 

společností, které bylo Ministerstvem životního prostředí dne 28. 3. 2002 vydáno rozhodnutí o 

autorizaci č. j. OODP/9246/1440/3/02, podle § 17 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů („zákon o obalech“), tímto 

osvědčuje, že

A.P.O. - ELMOS v.o.s.

Ing. Zbyněk Kozel

generální ředitel EKO-KOM, a.s.

V Praze dne 29.03.2023

Pražská 90

509 01 Nová Paka

IČO: 60111615

uzavřela smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a je zapojena do Systému 

sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem

P00020096

a plnila tak své povinnosti stanovené zákonem o obalech způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c) 

zákona o obalech za období 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2022. 

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 zákona 

o obalech příslušným orgánům státní správy.

se sídlem



Za období 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2022 bylo prostřednictvím Systému sdruženého plnění EKO-KOM zajištěno firmě A.P.O. - 

ELMOS v.o.s., IČO: 60111615, splnění povinností podle zákona o obalech plněných prostřednictvím autorizované obalové 

společnosti ve vztahu k následujícímu množství obalů(1):

Obaly pro jedno 

použití - zpoplatněné 

Opakovaně používané 

obaly - zpoplatněné 

Obaly uvedené na trh nebo 

do oběhu - nezpoplatněné (2)

Plasty měkké

Plasty pevné, pevné duté do 3L

Plasty pevné nad 3L

Kovy Al, Kompozitní Al

Kovy Fe, Kompozitní Fe

Prodejní

Nápojový karton

Kompozitní materiál

Sklo

Papír, Hladká lepenka, Nasávaná kartonáž, 

Kompozitní papír

Vlnitá lepenka

Dřevo, Kompozitní dřevo

Textil 

Jiné

 0,200

Plasty měkké

Plasty pevné

Kovy Al, Kompozitní Al

Kovy Fe, Kompozitní Fe

Kompozitní materiál

Papír, Hladká lepenka, Nasávaná kartonáž, 

Kompozitní papír

Vlnitá lepenka

Dřevo, Kompozitní dřevo

Textil 

Jiné

Skupinové

Plasty měkké

Plasty pevné

Kovy Al, Kompozitní Al

Kovy Fe, Kompozitní Fe

Kompozitní materiál

Papír, Hladká lepenka, Nasávaná kartonáž, 

Kompozitní papír

Vlnitá lepenka

Dřevo, Kompozitní dřevo

Textil 

Jiné

Přepravní

Plasty měkké

Plasty pevné

Kovy Al, Kompozitní Al

Kovy Fe, Kompozitní Fe

Kompozitní materiál

Papír, Hladká lepenka, Nasávaná kartonáž, 

Kompozitní papír

Vlnitá lepenka

Dřevo, Kompozitní dřevo

Textil 

Jiné

Průmyslové

Sklo

1)  Trvala-li smlouva o sdruženém plnění v období 4. čtvrtletí roku 2022, vztahuje se ve vztahu k období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 

tento certifikát na plnění povinností stanovených v § 10 až § 12a zákona o obalech a obalem se pro účely tohoto certifikátu rozumí 

také obalový prostředek uvedený v části D přílohy č. 4 zákona o obalech.

2)  Jedná se o součet všech obalů předplacených a neplacených celkem.
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