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Příloha č. 8 
 
Metodika pro vyplnění vstupního výkazu o produkci obalů  
(zdroj: www EKO-KOM, a.s.) 

 
Tato stručná metodika by měla slou�it 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 slou�í jako podklad 

pro stanovení vý�e zálohy na první čtvrtletí, počínaje kterým bude va�e firma uzavírat smlouvu o sdru�eném plnění s 

autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. 

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

elektronické podobě. 

 

Do výkazu se uvádí ve�keré nevratné obaly v tunách, které Va�e firma uvedla na trh nebo do oběhu v průběhu 

předcházejícího čtvrtletí. Tyto obaly se dělí na: 

 
1. obaly ji� evidované � do tohoto sloupce se vyplňují obaly obchodované s firmami (odběrateli i dodavateli), 

které mají k dne�nímu datu uzavřenu smlouvu o sdru�eném plnění s autorizovanou obalovou společností 

EKO-KOM. To znamená, �e mají identifikační číslo EK-��. uvedené na osvědčení a jsou uvedeny na 

seznamu členů vedeného a.s. EKO-KOM. 

2. obaly ke zpoplatnění � v tomto oddíle uvádíte obaly, za které bude hradit poplatek va�e firma. Jedná se o 

obaly, které va�e firma uvádí na trh nebo do oběhu (tj. prodává v ČR). V případě, �e ve va�em dodavatelském 

řetězci jsou tyté� obaly prodávány také va�ím dodavatelem č i odběratelem, mů�e dojít k rozhodnutí o 

zpoplatnění po dohodě mezi firmami, klienty autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Například na 

základě toho, kdo má dostatek informací o mno�ství baleného zbo�í pro export. 

3. obaly exportované � jsou ty obaly, které jsou vyvezeny mimo území ČR. Tyto obaly nejsou zpoplatňovány na 

na�em území a jejich vyplnění slou�í pouze pro statistické účely.  

 
Celý výkaz je dále členěn na obaly obchodní (prodejní, skupinové, přepravní) a průmyslové. 

 
Do kolonky �Oblast podnikání� blí�e specifikujte co vyrábíte resp. s čím obchodujete z důvodu přidělení správného 

identifikačního čísla. Dovozci jsou z hlediska tohoto členění chápáni jako plniči. 

 

Takto vyplněný výkaz za�lete na adresu e-mailem, faxem nebo po�tou.  

 
EKO-KOM a.s. 
Na Pankráci 19, 140 21 Praha 4 
www.ekokom.cz 
Fax: +420-729 848 439, 261 176 274, E-mail: info@ekokom.cz 
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