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Vážení obchodní přátelé,
dovoluji si využít
příležitosti a na
tomto místě se
dotknout tématu,
které je klíčovým pro činnost
EKO-KOM, a.s.,
od
okamžiku
platnosti zákona
o obalech v roce
2002 – a sice
v krátkosti se
zmínit o elektronické komunikaci s klienty.
I tento zpravodaj je vlastně jednou z věcí,
které jsou distribuovány výhradně v elektronické podobě. Bylo a i do budoucna je
naší snahou, aby zákonnou povinnost
vést evidenci obalových toků mohl
klient Autorizované obalové společnosti
EKO-KOM plnit co nejsnadněji a využívat
přitom všech dostupných technologií.
E-mailová komunikace k zasílání výkazů
přímo vybízela a dnes nám výkazy elektronicky posílá 97 % klientů. Z aktuálního
počtu 20 659 klientů komunikuje klasicky,
a tedy zasílá výkaz v papírové formě,
pouze 620 klientů. Tento příznivý poměr je
mezi systémy Zeleného bodu v jiných
evropských státech ojedinělý, za což vám
děkujeme a pevně věříme, že i do
budoucna se nám podaří tento poměr
dále zvyšovat.
Elektronický způsob komunikace má dvě
hlavní výhody. Jednak nám umožňuje

pro

klienty

společnosti

úsporně zpracovávat data (proces probíhá automaticky) a také je možné tuto
činnost významně urychlit. Jak jistě víte,
po odeslání výkazu k nám se vám vrací
odpověď na tutéž adresu, ze které jste výkaz odesílali. Tuto možnost jsme zvolili
proto, aby pracovník pověřený odesíláním čtvrtletního výkazu měl možnost zaslat výkaz z libovolné adresy (libovolného
počítače, jakéhokoli místa). Dalo by se to
přirovnat k možnosti odeslat dopis z libovolné poštovní schránky a nebýt vázán
na konkrétní poštu.
Naopak, informace o tom, že výkaz prošel zpracováním a probíhá vystavování
faktury, je určena konkrétnímu pracovníkovi, a proto je odeslána na konkrétní
e-mailovou adresu. Děje se tak především
proto, abyste byli o stavu fakturace co
nejdříve informováni. Obě informační
zprávy od nás odcházejí v průběhu
jednoho až dvou dnů, a to během
víkendu.
Na základě dobrých zkušeností s elektronickou komunikací s vámi, plánujeme
další krok v automatizaci procesů a sice
generování a odesílání faktur elektronickou poštou. Samozřejmě pouze firmám,
které s touto formou budou souhlasit.
V současné době registrujeme ve své databázi 60 % klientů s elektronickou adresou pro příjem faktur. Pro tento případ je
poskytnutí adresy zároveň předběžným
souhlasem s tímto způsobem zasíláním
faktur. Spuštění zkušebního provozu
plánujeme zahájit v září, o čemž budete

EKO-KOM,

a.s.
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s předstihem podrobně informováni.
Jak jste si jistě všimli, vedle tradičního
výkazu ve formátu Excel je vám k dispozici také program ekv.exe 2.3xml (aktuální verze je 1.6). Jedná se o aplikaci vyvinutou našimi programátory jako
alternativu pro ty společnosti, které nedisponují programem Excel. Druhou, neméně významnou výhodou jsou menší
nároky na paměťovou kapacitu při zpracování a zasílání výkazů tímto programem. Klient má tedy volbu zvolit si pro
odeslání výkazu jednu ze dvou různých
verzí softwaru. Pro spuštění programu
EKV není nutné, aby byl klient vlastníkem
programu Microsoft Excel, což v důsledku
může znamenat snížení administrativních
nákladů. Jedinou podmínkou je připojení
k síti internet.
Jednou z forem, jak zlepšovat a inovovat
stávající stav v naší komunikaci, jsou
i vaše podněty, které nás již několikrát
inspirovaly. Pro zasílání vašich připomínek či námětů, prosím, využijte níže
uvedený kontakt.
Nakonec bych vám chtěl opakovaně
poděkovat za dosavadní efektivní spolupráci a pevně věřím, že i v budoucnu v ní
budeme nadále pokračovat. Zároveň mi
dovolte, abych vám popřál hezké a ničím
nerušené slunečné léto.
Pavel Urban,
ředitel klientského oddělení
EKO-KOM, a.s.,
e-mail: zpravodaj@ekokom.cz

Systém EKO-KOM
VÝSLEDKY SYSTÉMU EKO-KOM
VE VYUŽITÍ A RECYKLACI OBALOVÝCH
ODPADŮ ZA ROK 2005
Autorizovaná obalová společnost
EKO-KOM, a.s., zajistila i v minulém roce
splnění veškerých zákonných povinností
kladených státem na klienty systému. Ke
konci minulého roku sdružovala ve svém
systému 21 502 podniků a společností,
které v roce 2005 vyprodukovaly více než
774 tisíc tun nevratných obalů. Využití nalezlo 464 640 tun odpadů z obalů, což
reprezentuje 13% nárůst oproti roku 2004.
Systém EKO-KOM zajišťuje využití také
průmyslových obalů, které jsou tvořeny
1

především přepravními a skupinovými
obaly, z nichž okolo 80 % jsou papírové
obaly. Bylo zrecyklováno více než 296 tisíc
tun těchto obalů.
Z příspěvků podniků byly v roce 2005
financovány náklady na sběr a třídění
obalové složky komunálních odpadů
Struktura obalového odpadu v ČR 2005
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5337 obcím a městům zapojeným
v systému EKO-KOM. Na třídění odpadů
se tak mělo možnost podílet přes 9,9 milionů obyvatel, tedy 97 % populace ČR.
Výtěžnost tříděného odpadu na jednoho
obyvatele a rok vzrostla meziročně
o 2,3 kg na 36,2 kg na konci roku 2005.
Celkem bylo vytříděno okolo 360 tisíc tun
domovního odpadu, v jeho rámci nalezlo
své využití i 168 tisíc tun obalového odpadu z domácností.
Každý měsíc se tak podařilo v průměru
využít či recyklovat více než 50 tisíc tun
domovního a obalového odpadu.
V rámci 13 krajských projektů na podporu
intenzifikace a zkvalitnění tříděného sběru

Systém EKO-KOM
byla ve spolupráci s obcemi posílena
sběrná síť, která se meziročně rozrostla
o dalších 12 000 nádob na separovaný
odpad a na konci roku 2005 jejich počet
byl více než 128 000. V rámci krajských
projektů byly ve 13 krajích realizovány
komunikační kampaně navazující na plošnou komunikační kampaň, kterou se podařilo v roce 2004 oslovit 83 % populace
a v roce 2005 přes 91 %. Jak vyplývá
z průzkumu postojů obyvatel, jež naše
společnost každoročně provádí, počet ob40
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Srovnání ČR s Evropou
Recyklace obalů a obalového odpadu je
v České republice jedna z nejlepších
v Evropě. Vyplývá to z výsledků za rok
2005 zveřejněných za ČR. Česká republika již vloni překročila téměř ve všech
parametrech požadavky EU na recyklaci
obalů původně stanovených pro rok 2012.
V porovnání s ostatními státy EU je ČR
v recyklaci obalů na předním místě a zejména recyklace plastových obalů je
druhá nejlepší v EU. Z hlediska skutečné
ochrany životního prostředí je nejvýznamnější to, že ČR má jedno z nejnižších
množství odstraněného obalového odpadu na obyvatele v EU. To znamená, že
Česká republika patří k zemím, kde se
skládkuje a spaluje nejméně obalových
odpadů na obyvatele.

V roce 2005 bylo systémem EKO-KOM zajištěno využití a recyklace pro 464 640 tun
odpadů z obalů, což je oproti roku 2004
o 58 514 tun více.
Systém EKO-KOM v roce 2005 splnil podmínky autorizace a také veškeré zákonné
povinnosti kladené státem na klienty
systému EKO-KOM, tedy zejména zajistit
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celkové 52% využití obalového odpadu.
Zákonem byla předepsána 55% míra využití papírového obalového odpadu,
25% využití plastů a kovů a 80% využití
skleněných obalových odpadů. (Pozn.:
v souladu s nařízením komise EU tato statistická míra recyklace odpadů zahrnuje
i využití odpadů z vyřazených opakovaně
použitelných obalů, tedy nejen recyklaci
odpadu z nevratných obalů.)

68%

24,4
20

Analýzy výtěžnosti tříděného sběru
odpadu
Obce a města, které jsou členy systému
EKO-KOM, pravidelně (každé čtvrtletí) vykazují údaje o množství vytříděných a využitých komunálních odpadů (v komoditách: papír, sklo, plasty, kovy a nápojové
kartony). Na základě těchto údajů se vypočítává průměrná výtěžnost tříděného
sběru na obyvatele a rok.
I v roce 2005 nadále rostla průměrná
výtěžnost tříděného sběru, která byla
36,2 kg/obyv.

Recyklace obalového odpadu v procentech

Kg na obyvatele

30

čanů, kteří soustavně třídí odpad, tak
v roce 2005 stoupl na 67 %.

Napsali o nás
KAŽDÝ ČECH LONI VYTŘÍDIL 36 KILOGRAMŮ ODPADŮ
Každý Čech loni vytřídil k dalšímu využití
36,2 kilogramu odpadů, což je o dva kilogramy více než v roce 2004. Celkem domácnosti loni vytřídily asi 360 000 tun odpadu. Z nich asi 47 procent připadlo na
různé obaly. Informovala o tom Kateřina
Šarounová ze společnosti EKO-KOM, která
organizuje sběr, třídění a recyklaci odpadů.
Loni se mírně zvýšil i počet lidí, kteří odpad
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aktivně třídí, a to na 67 z předloňských
65 procent. „Hlavní zásluhu na tom měla
reklamní kampaň na podporu třídění, která
loni zasáhla přes 90 procent populace,“
uvedla Šarounová. O desetinu na více než
128 000 kusů také loni vzrostl počet kontejnerů na sběr v obcích.
Z hlediska recyklace obalových odpadů je
podle EKO-KOM Česká republika na jednom
z předních míst v Evropě. V ČR se
recykluje asi 59 procent těchto odpadů, což

je na úrovni Švédska a více než ve Francii
či Dánsku. Na špici je Belgie, kde se recykluje 74 procent obalů. Nejvíce v ČR směřují
k recyklaci obaly z papíru a skla. EKO-KOM
plní požadavky státu pro 21 500 firem, které
dodávají na trh obaly. Na druhé straně
EKO-KOM uzavírá smlouvy s obcemi, jimž
zajišťuje služby zpětného odběru. Z vybraných poplatků za uvedení obalu na trh
EKO-KOM vyplácí obcím odměnu, jejíž výše
závisí na množství vytříděného odpadu.

Napsali o nás
Celkem je nyní do systému EKO-KOM
zapojeno více než pět tisícovek obcí v celé
České republice.
Odpady – newsletter 14. 06. 2006

To za vítězství v soutěži obcí v oblasti třídění odpadu.
Hodnocení obcí bylo provedeno na základě

BAREVNÝ DEN V ZOO
V neděli 28. května se konal v ústecké zoo
BAREVNÝ DEN v rámci oslav Dne dětí.
Akce se zúčastnil Lukáš Pollert, který
je patronem kampaně na třídění odpadů.
Barevný den je speciálně připravená
akce, jejímž cílem je vychovávat děti
i dospělé ke třídění odpadů a ekologickému
chování.
Blesk 30. 05. 2006
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MÁ KŘIŠŤÁLOVOU
POPELNICI
Popelnici z křišťálu dostal Žďár nad Sázavou.

Na snímku Lukáš Pollert diskutuje s primátorem Ústí
nad Labem Petrem Gandalovičem o smyslu třídění odpadů.
foto: EKO-KOM a.s.

údajů poskytovaných do systému EKO-KOM
obcemi a společnostmi nakládajícími s odpady. V systému sběru využitelných odpadů
a dalších činností při nakládání s komunálními odpady bylo v době vyhodnocení zapojeno 5337 obcí se skoro deseti milióny
obyvatel.
V druhém ročníku soutěže obcí O křišťálovou popelnici za rok 2005 obsadila druhé
místo za Žďárem Praha a na třetím stupínku
se umístila Jaroměř.
V nultém ročníku soutěže O křišťálovou popelnici zvítězilo město Třinec, v loňském prvním ročníku pak Havlíčkův Brod. Také
letošní vítěz získá vedle putovního poháru
ve formě křišťálové popelnice šek s peněžitou odměnou.
Právo 10. 06. 2006

Informování spotřebitele
NOVÝ ORIGINÁLNÍ PRVEK KOMUNIKAČNÍ KAMPANĚ

velkých supermarketů, zejména těch tzv.
„na rohu“. Do nich chodí zákazníci nejen
na velké víkendové nákupy, takže budou

mít možnost vidět reklamu častěji, a navíc
si ji úplně nepřekryjí velkým nákupem.

V minulém čísle jsme vás seznámili se základními cíli a prvky kampaně na třídění
odpadů, tentokrát vám představíme zcela
nový komunikační nástroj.
Jako první v České republice používáme
k přímé komunikaci se spotřebitelem
nové pokladní pásy v supermarketech.
Jedná se o nový komunikační nástroj,
který osloví spotřebitele přímo v místě
nákupu zboží v obalech, které se později
stávají odpady ke třídění.
Pro dosud originální způsob oslovení veřejnosti jsme vybrali síť menších a středně

Spotřebitel se na pokladním pásu seznámí s příklady recyklovaných výrobků

PATRONI KAMPANĚ NA TŘÍDĚNÍ
ODPADŮ
Tváří kampaně se stali Lukáš Pollert, zlatý
a stříbrný olympionik ve vodním slalomu,
a televizní a rozhlasová moderátorka
Martina Vrbová.
„Z tříděného odpadu lze vyrobit řadu užitečných a smysluplných věcí jako například toaletní papír. Byla by přece obrovská škoda na tuto věc kácet krásné lesy.
Nebo noviny. Já tak miluji denní tisk, ale
stejně, za strom bych ho nevyměnil.
Z prázdné skleněné lahve od laciného destilátu se dá vyrobit nová láhev, třeba pro
francouzské šampaňské nebo červené
z Bordeaux. Z umělé hmoty se vyrábějí
umělá vlákna, která se používají do teplých bund a spacáků. A v tom všem
vidím smysl třídění odpadů,“ říká Pollert.
„Při častých cestách po světě vidím, jak
3

Televizní a rozhlasová moderátorka Martina Vrbová
foto: EKO-KOM, a.s.

obrovským problémem jsou odpady;
třeba v Indii jsem se doslova brodila
papíry a PET lahvemi. Přesto je i u nás
stále hodně lidí s klapkami na očích,“
dodává Vrbová.

Zlatý a stříbrný olympionik ve vodním slalomu Lukáš Pollert
foto: EKO-KOM, a.s.

Hana Hradecká,
manažerka komunikace EKO-KOM, a.s.,
e-mail: hradecka@ekokom.cz

Spolupráce s obcemi
KONFERENCE ODPADY A OBCE
V RÁMCI ODPADOVÝCH DNŮ 2006

Ve dnech 7. a 8. června 2006 se
v Kongresovém centru ALDIS v Hradci
Králové pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR a města Hradec Králové
konal již VII. ročník Konference Odpady
a obce. Odpadové dny pořádala spolu
s dalšími společnostmi Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.
Již tradičně se na konferenci setkali zástupci měst a obcí, státní správy, odpadářských firem, zpracovatelů odpadů
a odborné veřejnosti, kteří zde opět měli
možnost získat aktuální informace
z oblasti odpadového hospodářství a vyměnit si své zkušenosti.
Nejzajímavějšími tématy letošní konference bylo zejména řešení zpětného
odběru elektrozařízení, hospodaření
s odpady v krizových situacích, ekonomické aspekty odpadového hospodářství

obcí, nakládání s bioodpady a další.
Poprvé byly součástí konference také
workshopy zaměřené na komunikační
kampaně v oblasti odpadů a na zpětný
odběr elektrozařízení. Na workshopech
přednášeli nejen zástupci odborných
firem, obcí a společnosti EKO-KOM, ale
také zahraniční hosté z Německa a z USA.
V průběhu Odpadových dnů byly v prostorách Kongresového centra Aldis umístěny prezentace společností nakládajících
s odpady. Pro děti byla, pod názvem
Barevný den, uspořádána zábavně-vzdělávací akce podporující tříděný sběr a recyklaci odpadu.

foto: EKO-KOM, a.s.

Soutěž obcí O křišťálovou popelnici
V rámci programu konference byly také
vyhlášeny výsledky 2. ročníku soutěže
obcí O křišťálovou popelnici za rok
2005.
Vítězem této soutěže obcí v oblasti tříděného sběru využitelných odpadů a dalších činností při nakládání s komunálními
odpady se stalo město Žďár nad Sázavou.
Stříbrné místo obsadila Praha a na třetím
stupínku se umístila Jaroměř.
Hodnoceny byly všechny obce, které
jsou zapojeny do systému EKO-KOM.
Hodnocení bylo provedeno zejména na
základě údajů poskytovaných do systému
EKO-KOM obcemi a společnostmi nakládajícími s odpady. V systému bylo v době
vyhodnocení (duben–květen 2006) zapojeno 5337 obcí. K hodnocení byly použity
údaje za rok 2005.
V loňském prvním ročníku soutěže
O křišťálovou popelnici zvítězilo město
Havlíčkův Brod.
Letošní vítěz získal putovní pohár ve
formě Křišťálové popelnice.

Novinky, aktuality a rady z klientského oddělení
NOVELA ZÁKONA O OBALECH
Dne 15. března 2006 vešla v účinnost další
novela zákona o obalech, vydaná pod číslem 66/2006 Sb., která mění některá ustanovení. Chtěli bychom poukázat na hlavní
změny zákona:
1. Značení obalů
Velkým zjednodušením pro povinné
osoby je změna, která se týká značení
obalů. V novele je povinnost značit obaly
zcela odstraněna. Pokud však povinná
osoba obaly značí, musí postupovat
v souladu s právem Evropského společenství (rozhodnutí Komise 97/129/ES ze
dne 28. ledna 1997). Je možné se též řídit Českou technickou normou ČSN
770052-2, která byla vytvořena v souladu
se zmíněným předpisem Evropské unie.
2. Stanovení nového rozsahu recyklace
a využití obalového odpadu
Původní cíle recyklace a využití obalového
odpadu byly stanoveny do roku 2005.
Nyní novela předepisuje tyto cíle do roku
2012. Procenta recyklace a využití obalového odpadu průběžně narůstají.
Plnění povinnosti využití (recyklace) za-
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jišťuje AOS EKO-KOM pro své klienty
v dané míře předepsané zákonem o obalech.
3. Změny v definicích
Prodejní obal
Pojem prodejní obal nahrazuje pojem
spotřebitelský obal.
V budoucnu se můžete setkat s tímto pojmem např. ve čtvrtletních výkazech,
struktuře odměn apod.
Uvedení obalu na trh
Definice uvedení obalu na trh se doplňuje
ustanovením, že za uvedení obalu na trh
se považuje též přeshraniční přeprava
obalu nebo baleného výrobku z jiného
členského státu Evropské unie do České
republiky.
4. Ulehčení pro povinné osoby s roční
produkcí obalů méně než 300 kg a ročním obratem do 4 500 000 Kč
Osoby, které v kalendářním roce uvedou
na trh či do oběhu méně než 300 kg
obalů a zároveň jejich roční obrat nepřekročí 4 500 000 Kč, nemusí plnit povinnosti podle § 10 až 15 zákona o obalech.

Již přes 600 klientů AOS EKO-KOM využilo toto ulehčení a ukončilo smlouvu
o sdruženém plnění. Pokud vaše společnost splňuje obě uvedená kritéria, kontaktujte prosím naše klientské oddělení,
kde vám poradíme, jak jednoduše ukončit
smlouvu o sdruženém plnění.
Úplné znění zákona o obalech s vyznačenými změnami můžete získat na našich
internetových stránkách www.ekokom.cz/
pro klienty.
Lukáš Beránek,
manažer pro klíčové zákázníky,
Klientské oddělení EKO-KOM, a.s.,
e-mail: zpravodaj@ekokom.cz

ZJEDNODUŠENÍ OZNAČOVÁNÍ
OBALŮ
Novela č. 66/2006 Sb. zákona č.477/2001
Sb. o obalech, resp. 94/2004 Sb. změnou
v ustanovení §6 Označování obalů podstatně změkčuje požadavky na toto značení.
„Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do
oběhu obal nebo balený výrobek, označí
na tomto obalu nebo baleném výrobku

Novinky, aktuality a rady z klientského oddělení
materiál, ze kterého je obal vyroben, je
povinna provést toto značení v souladu
s právem Evropských společenství
(Příloha č. I až VII rozhodnutí Komise
97/129/ES ze dne 28. ledna 1997, kterým
se zavádí identifikační systém pro
obalové materiály podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES
o obalech a obalových odpadech).“
Pro objasnění je třeba uvést, že toto rozhodnutí Komise 97/129/ES neobsahuje
pouze písmenné a číselné kódy materiálů, ale také důležité ustanovení týkající se
dobrovolnosti používání tohoto systému
kódů a dále způsob, jakým by se mohl
stát závazným ve státech EU.
Co z této novelizované úpravy vyplývá?
Význam této změny lze shrnout následovně:
a) pokud máte v úmyslu i nadále
vyznačovat druh materiálu použitého
ke konstrukci obalu, měli byste se držet
číselných a písmenných symbolů
obsažených v tomto Rozhodnutí
Komise 97/129/ES.Technická norma
ČSN 77 0052-2 byla připravena dle
tohoto Rozhodnutí a obsahuje totožné
písmenné a číselné kódy materiálů,
a proto můžete i nadále postupovat
dle ní;
b) z pohledu zákona o obalech již není
nutné informovat spotřebitele
o způsobu nakládání s obalem, protože
tuto podmínku Směrnice 94/62/EC ani
Rozhodnutí Komise nikdy neobsahovaly. POZOR ovšem na ustanovení
jiných předpisů, jako je zákon
o odpadech, o chemických látkách
či zákona o léku apod., které mohou
předepisovat specifický typ značení!
Požadavky a ustanovení těchto zákonů

a jejich prováděcích předpisů je třeba
dodržovat bez ohledu na novelizovaná
ustanovení zákona o obalech;
c) pokud nechcete již nadále používat na
obalech materiálovou identifikaci obalu
či tzv. „basketbalistu“ (symbol postavy
odhazující odpad do koše), nemohou
vám být již uloženy sankce, jako tomu
bylo v minulosti;
d) v poslední řadě je však třeba uvést,
že Výbor zástupců členských zemí
EU dle článku 21 Směrnice může
toto značení obalů kdykoliv učinit
závazným, i když toto ještě nikdy od
roku 1997 neučinil.
Závěrem je třeba upozornit na skutečnost,
že i když Směrnice 94/62/ES o obalech
a obalových odpadech stanovuje materiálovou identifikaci jako dobrovolnou,
přesto v některých zemích přetrvává
povinnost značení provádět dle rozhodnutí Komise 97/129/ES, jako např.
v Rakousku a Řecku u plastových obalů
a na Slovensku, v Bulharsku, Lotyšsku,
Maltě a Turecku u všech typů materiálů.
Zbyněk Kolář,
specialista na normy,
Klientské oddělní EKO-KOM, a.s.,
e-mail: kolar@ekokom.cz

Dochází pouze k drobným změnám:
1. kolonka (Dřevo a textil) se rozděluje
na dva řádky (Dřevo, Textil);
2. pojem prodejní obal nahrazuje
původní pojem spotřebitelský obal
(na základě novely zákona o obalech
– zákona č. 66/2006 Sb.).
Naší snahou je, aby ke změnám formuláře docházelo co nejméně, a věříme, že
výše uvedené změny vás příliš nezatíží.
Aktuální formulář (verze 2.3) si můžete
stáhnout na našich internetových stránkách www.ekokom.cz.

SALIMA 2006
Ve dnech 7.–10.
března 2006 se AOS
EKO-KOM zúčastnila
mezinárodního potravinářského veletrhu
SALIMA. Na stánku
naší společnosti jsme
vám byli k dispozici nejen ke konzultacím
a řešení vašich požadavků, ale mohli jste
také zhlédnout zajímavý seriál o třídění
s názvem Kam s nimi?.
Těšíme se opět na setkání s vámi na
dalším ročníku.

ZMĚNA ČTVRTLETNÍHO
VÝKAZU O PRODUKCI OBALŮ
Na základě požadavku Ministerstva
životního prostředí ČR a novely zákona
o obalech se od 2. čtvrtletí 2006 mění formulář – čtvrtletní výkaz o produkci obalů.
Tento výkaz budete poprvé vyplňovat
a zasílat během července 2006 za
uplynulé 2. čtvrtletí 2006.

foto: EKO-KOM, a.s.

Semináře
Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si vás pozvat na další ze seminářů pořádaných naší společností,
které budou opět probíhat od září tohoto
roku. Jsou zaměřené na:
» rozbor zákona č. 66/2006 Sb., kterým
se mění zákon č. 477/2001 Sb. o obalech
a o změně některých zákonů (platného od
15. 3. 2006);
» dopady těchto legislativních změn na
smluvní vztahy AOS – klient;

» značení obalů – § 6;
» vedení evidence – vyplňování čtvrtletního výkazu o produkci obalů.
Místa konání a termíny jsou vždy aktuálně zveřejňovány na www.ekokom.cz/pro
klienty/Semináře, kde si můžete vybrat
termín a místo, které vám nejvíce vyhovuje.
V případě, že přijmete naše pozvání na
tento seminář, prosíme vás o potvrzení

vaší účasti na e-mail: rihova@ekokom.cz,
případně na tel. čísle 729 848 444 (sl. Eva
Říhová), na kterém vám budou podány
podrobnější informace.
Pro stávající a budoucí členy systému
EKO-KOM, a.s., je účast zdarma.
Těšíme se na vaši návštěvu.
EKO-KOM, a.s.,
Klientské oddělení

Zpravodaj vychází jako občasník pouze v elektronické podobě.
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Kontakt: EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 19, 140 21 Praha 4, zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: 261 176 230, 729 848 111.

