Požadavky týkající se autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.
vyplývající z rozhodnutí o autorizaci ze dne 28. března 2002
(č. j. OODP/9246/1440/3/02) a následných rozhodnutích o změnách
a prodloužení autorizace
Konsolidované znění výrokových částí rozhodnutí a příloh
Změny:
Rozhodnutí o prodloužení autorizace ze dne 29. března 2005 (č. j. OODP/5442/05)
Rozhodnutí o změně autorizace ze dne 22. srpna 2005 (č. j. OODP/2433/05)
Rozhodnutí o prodloužení autorizace ze dne 22. února 2012 (č. j. 101565/ENV/11)
Rozhodnutí o změně autorizace ze dne 19. března 2012 (č. j. 14736/ENV/12)
Rozhodnutí o změně autorizace ze dne 20. února 2014 (č.j. 90010/ENV/14)
Stanovují se:
1. Požadované podíly využití a recyklace podle § 17 odst. 6 písm. d) zákona
o obalech pro jednotlivé druhy obalů v jednotlivých letech přílohou č. 1
rozhodnutí o autorizaci.
2. Požadavky na způsob vedení a předkládání evidence podle § 17 odst. 6 písm.
e) zákona o obalech přílohou č. 2 rozhodnutí o autorizaci.
3. Požadavky na způsob zajištění informování spotřebitelů o jejich úloze při
přispívání ke zpětnému odběru a využívání odpadu z obalů podle § 17 odst. 6
písm. f) zákona o obalech a rozsah informací pro odběratele a spotřebitele
o způsobu zajištění zpětného odběru podle § 10 odst. 2 zákona o obalech
přílohou č. 3 rozhodnutí o autorizaci;
4. Požadavky zajišťování sdruženého plnění pro spotřebitelské, skupinové
a přepravní obaly [§ 2 písm. a) zákona o obalech] a pro všechny druhy obalů,
ve znění pozdějších změn a doplnění
S tím, že:
a) Stanovy společnosti EKO-KOM, a.s. budou uvedeny do souladu
s ustanovením § 20 a § 22 zákona o obalech do 1 roku od udělení rozhodnutí
o autorizaci. Nedodržení této podmínky bude považováno za nedostatek ve
smyslu ustanovení § 24 odst. 3 zákona o obalech a bude důvodem ke zrušení
rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) zákona o obalech,
b) Společnost EKO-KOM, a.s. bude předkládat Ministerstvu životního prostředí
typové smlouvy uzavírané s obcemi,
c) Hustota sběrné sítě
Společnost EKO-KOM, a.s. zajistí zpětný odběr obalů a obalových odpadů
v souladu s kritérii a harmonogramem uvedenými v projektu zajišťování
sdruženého plnění (§ 17 odst. 7 zákona o obalech) s tím, že kritérium
dostatečné hustoty sběrné sítě představuje průměrně jedno sběrné místo na

maximálně 180 obyvatel, přičemž v žádné obci nesmí na jedno sběrné místo
připadat více než 1.000 obyvatel.
Celkový počet obyvatel na jedno sběrné místo se stanoví jako podíl celkového
počtu obyvatel ČR a celkového počtu sběrných míst. Celkový počet sběrných
míst se pro tento účel stanoví jako součet kusů všech sběrných nádob na
papír, plast a sklo instalovaných přímo společností EKO-KOM, a.s. nebo
subjekty, které pro ni zajišťují služby zpětného odběru, dělený třemi. Pokud je
sklo sbíráno do více nádob dle barvy, pak platí, že sada kontejnerů v jedné
konkrétní lokalitě zahrnující různé sbírané barvy skla se počítá jako jeden
kontejner na sklo.
Sběrná místa musí být zřizována především v místě vzniku odpadu z obalů,
tedy v blízkosti obytných budov (domácností) a s ohledem na hustotu
populace. Sběrným místem se pro tento účel rozumí průměrné veřejné sběrné
místo, tj. místo se 3 kontejnery na sběr komodit papír, plast a sklo, které jsou
bez časového omezení dostupné obyvatelům pro tříděný sběr odpadů.
Minimální objem instalovaných sběrných nádob
Průměrná kapacita instalované veřejné sběrné sítě komodit papír, plast a sklo
připadající na jednoho občana bude nejméně 20 litrů. Tato průměrná kapacita
se stanoví jako podíl celkového počtu obyvatel České republiky
a instalovaného objemu všech sběrných nádob na papír, plast a sklo.
Instalovaný objem nádob se stanoví součtem objemu všech sběrných nádob
na papír, plast a sklo instalovaných přímo společností EKO-KOM, a.s. nebo
subjekty, které pro ni zajišťují služby zpětného odběru. Pokud je sklo sbíráno
do více nádob dle barvy, pak platí, že sada kontejnerů v jedné konkrétní
lokalitě zahrnující různé sbírané barvy skla se počítá jako jeden kontejner na
sklo. Do instalovaného objemu nelze započítat pytlový sběr a ani sběr
prostřednictvím sběrných dvorů či mobilních svozů.
Rozsah pokrytí území sběrnou sítí
Podíl obcí a měst, na jejichž území společnost EKO-KOM, a.s. bude zajišťovat
zpětný odběr a využití odpadů z obalů prostřednictvím sběrné sítě, bude
z celkového počtu obcí a měst v ČR činit minimálně 92 %.
Podíl obyvatel žijících v obcích a městech, na jejichž území společnost EKOKOM, a.s. bude zajišťovat zpětný odběr a využití odpadů z obalů, bude
z celkového počtu obyvatel ČR činit minimálně 95 %.
Sběrná síť pro spotřebitelské kovové obaly
Společnost EKO-KOM, a.s. bude zajišťovat sběr kovových odpadů z obalů
prostřednictvím sběrných dvorů, sběrných míst a dalšími způsoby sběru
organizovanými a realizovanými obcemi v rámci obecních systémů nakládání
s odpady. Tyto systémy sběru musí mít vazbu na regionální integrované
systémy nakládání s odpady.
d) Společnost EKO-KOM, a.s. zajistí prevenci vzniku odpadu z obalů v souladu
s projektem zajišťování sdruženého plnění [§17 odst. 3 písm. e) zákona
o obalech].

e) Společnost EKO-KOM, a.s. bude realizovat vlastní kontrolní činnost povinných
osob, které s ní mají uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění dle § 13 odst. 1
písm. c) zákona o obalech, a bude každoročně předávat přehled
o provedených auditech a jejich výsledcích ministerstvu společně
s vyhodnocením celkové evidence množství odpadů z obalů a způsobu
nakládání s nimi ve smyslu bodu 5 Přílohy č. 2 rozhodnutí o autorizaci,
č. j. OODP/9246/1440/3/02 [Způsob vedení a předkládání evidence podle § 17
odst. 6 písm. e) zákona o obalech].
Tyto audity budou realizovány v souladu s metodikou uvedenou v projektu
zajišťování sdruženého plnění (§ 17 odst. 7 zákona o obalech), s tím, že,
I. Společnost EKO-KOM, a.s. bude realizovat audit nejméně 20 % celého
obalového toku zpoplatněných obalů pro jedno použití za rok (dále jen
„ZOJP“).
II. U povinných osob, které uvedou na trh či do oběhu ročně nad 3.000 tun
ZOJP, audit proběhne nejméně jednou za tři roky.
III. U povinných osob, které uvedou na trh či do oběhu ročně mezi 1.000 tun
a 3.000 tun ZOJP, audit proběhne nejméně jednou za 5 let.
IV. U povinných osob, které uvedou na trh či do oběhu méně než 1.000 tun ZOJP
ročně, musí audity zahrnout nejméně 10 % obalového toku z firem pod 1.000
tun ZOJP.
V. Pro vymezení skupiny auditovaných firem včetně požadovaného procentního
podílu obalového toku ZOJP slouží v kalendářním roce, kdy se audity
provádějí, množství evidovaných ZOJP kalendářního roku minulého.
VI. Pokud firma svojí produkcí ZOJP v jednotlivých letech kolísá a není možné
přesně určit, zda patří do skupiny dle odst. II., III., nebo IV., použije se pro její
zařazení do příslušné skupiny průměrné (prostý průměr) množství ZOJP
za poslední 3 kalendářní roky (dle odst. II.) či za posledních kalendářních 5 let
(dle odst. III.) počínaje rokem vymezeným dle bodu V.
VII. Pokud je audit rozpracován v jednom roce a dokončen v roce následujícím,
má se za to, že audit proběhl v roce, kdy byl započat. Audit dokončený v jiném
roce se započítává pouze do roku, kdy byl zahájen.
VIII. Výběr auditovaného období auditorem nemá vliv na skutečnost, ve kterém
roce byl audit proveden.
IX. Auditor musí vybrat vzorek nejméně ze dvou výkazů dodaných klientem
společnosti EKO-KOM, a.s. dle smlouvy o sdruženém plnění, takto zvolený
vzorek je považován za dostatečný k započtení do celoročního ZOJP jednoho
klienta do celkové ZOJP.
X. Ověření plnění této povinnosti bude součástí auditu podle odstavce 5 Přílohy
č. 2 rozhodnutí o autorizaci, č. j. OODP/9246/1440/3/02 [Způsob vedení
a předkládání evidence podle § 17 odst. 6 písm. e) zákona o obalech].

f) Společnost EKO-KOM, a.s. je při zajišťování sdruženého plnění povinna plnit
tyto další podmínky k ochraně hospodářské soutěže:
a) EKO-KOM, a.s. není oprávněna podnikat v oblasti nakládání s odpady
či obchodu s nimi, a to zejména poskytovat služby nakládání s odpady,
úpravy odpadů; jestliže EKO-KOM, a.s. provádí zajišťování sdruženého
plnění ve spolupráci s osobami oprávněnými nakládat s odpady na základě
smluv s nimi, je povinna uzavřít smlouvu s každou takovou osobou za
podmínek obdobných jako s ostatními takovými osobami, a to zejména
tehdy, pokud na základě těchto smluv poskytuje plnění související se
zajištěním tříděného sběru odpadu, jeho úpravy či využití, přitom smluvní
podmínky nesmějí věcně vést k tomu, že by došlo k různé míře plnění vůči
takovým osobám, zejména z hlediska objemu dodávek, geografické
působnosti, vlastnictví či jiných důvodů; výjimkou z tohoto ustanovení
mohou být smlouvy charakteru ověřovací či výzkumné činnosti pokud jejich
uzavření prokazatelně nepovede ke zvýhodnění či znevýhodnění takové
osoby v hospodářské soutěži na trhu odpadových služeb, a dotčena není
ani možnost obecného rozlišení plateb, které EKO-KOM, a.s. hradí obcím
za zajištění zpětného odběru a využití, v návaznosti na nákladovost
zpětného odběru a využití obalové složky komunálního odpadu nebo na
výtěžnost či systém sběrné sítě či splnění dalších kritérií obecně platných
pro všechny obce, jako je například bonifikace dle bodu A1;
b) EKO-KOM, a.s. není oprávněna obchodovat s odpadem z obalů ani
druhotnými surovinami získanými z odpadů z obalů, zprostředkovávat
obchod s odpadem z obalů ani druhotnými surovinami získanými z odpadů
z obalů ani určovat, komu osoby, jež zajišťují zpětný odběr a využití
odpadu z obalů, předají odpad z obalů nebo druhotné suroviny získané
z odpadů z obalů.
g) Společnost EKO-KOM, a.s. je při plnění povinnosti stanovit podmínky uzavření
smlouvy o sdruženém plnění pro všechny osoby jednotně a tak, aby žádný typ
obalu nebyl neodůvodněně znevýhodněn v hospodářské soutěži, podle § 21
odst. 1 písm. a) zákona o obalech povinna zajistit, aby:
a) povinným osobám, s nimiž uzavírá smlouvu o sdruženém plnění, nebyly
stanoveny odlišné podmínky plnění s ohledem na jejich osobu či množství
obalů, které uvádějí na trh a do oběhu, či případně poskytované
protiplnění;
b) v případě, že s povinnou osobou, s níž uzavřela smlouvu o sdruženém
plnění, uzavře jinou smlouvu než smlouvu o sdruženém plnění, může na
základě takové smlouvy poskytovat či přijímat pouze plnění v obvyklé výši,
odpovídající plněním poskytovaným či přijímaným třetími osobami v době
uzavření smlouvy za srovnatelných podmínek;
c) pokud s povinnou osobou, s níž uzavřela smlouvu o sdruženém plnění,
uzavře jinou smlouvu než smlouvu o sdruženém plnění, jejíž předmět
souvisí se zajištěním zpětného odběru či využití odpadu z obalů, bylo

uzavření takové smlouvy za obdobných podmínek umožněno i ostatním
povinným osobám, s nimiž uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, a rovněž
všem osobám, které projeví o uzavření takové smlouvy zájem a jsou
schopny dostát jejím podmínkám, bez ohledu na to, zda se společností
EKO-KOM a.s. uzavřely smlouvu o sdruženém plnění; přitom platí, že
povinnost umožnit uzavření takové smlouvy neplatí pouze tehdy, pokud
tomu brání mimořádné okolnosti zvláštního zřetele hodné.
h) Společnost EKO-KOM, a.s. bude realizovat vlastní kontrolní činnost subjektů
(osob oprávněných nakládat s odpady či původců odpadu), které pro ni
zajišťují zpětný odběr a využití odpadu z obalů, jestliže tyto subjekty předávají
společnosti EKO-KOM, a.s. údaje o zpětném odběru nebo využití odpadů,
které EKO-KOM, a.s. zahrnuje do své evidence a dále předává ministerstvu
v rámci čtvrtletní evidence množství odpadů z obalů a způsobu nakládání
s nimi. EKO-KOM, a.s. bude předávat přehled o provedených auditech a jejich
výsledcích ministerstvu společně s vyhodnocením čtvrtletní evidence množství
odpadů z obalů a způsobu nakládání s nimi ve smyslu bodu 5 přílohy č. 2
rozhodnutí o autorizaci [Způsob vedení a předkládání evidence podle § 17
odst. 6 písm. e) zákona o obalech].
Tyto audity budou realizovány za plnění těchto minimálních podmínek:
I. Společnost EKO-KOM, a.s. bude realizovat audit nejméně 25 % celého
množství odpadů z obalů, jejichž využití zajistila EKO-KOM, a.s. v průběhu
kalendářního roku.
II. U původců odpadů, kteří pro EKO-KOM, a.s. zajišťují v průběhu kalendářního
roku využití odpadů z obalů v množství nad 200 tun, audit proběhne nejméně
jednou za tři roky.
III. U původců odpadů, kteří pro EKO-KOM, a.s. zajišťují v průběhu kalendářního
roku využití odpadů z obalů v množství mezi 20 a 200 tunami, audit proběhne
nejméně jednou za 5 let.
IV. U původců odpadů, kteří pro EKO-KOM, a.s. zajišťují v průběhu kalendářního
roku využití odpadů z obalů v množství menším než 20 tun, musí audity
zahrnout nejméně 5 % odpadů z obalů, jejichž využití zajistily tyto subjekty.
V. U osob oprávněných nakládat s odpady, které pro EKO-KOM, a.s. zajišťují
v průběhu kalendářního roku využití odpadů z obalů v množství nad 5.000 tun,
audit proběhne nejméně jednou za tři roky. U osob oprávněných nakládat
s odpady, které pro EKO-KOM, a.s. zajišťují v průběhu kalendářního roku
využití odpadů z obalů v množství menším než 5.000 tun, musí audity
zahrnout nejméně 10 % odpadů z obalů, jejichž využití zajistily tyto subjekty.
VI. Pro vymezení skupiny auditovaných subjektů (osob oprávněných nakládat
s odpady či původců odpadů) a určení procentního podílu z množství odpadů
z obalů podle předchozích odstavců je v kalendářním roce, kdy se audity
provádějí, rozhodující množství odpadů z obalů, jejichž využití bylo zajištěno
v předchozím kalendářním roce.

VII. Pokud množství odpadů z obalů, jejichž využití pro EKO-KOM, a.s. zajišťuje
příslušný subjekt, v jednotlivých letech kolísá a není možné přesně určit, zda
patří do skupiny dle odst. II, III, nebo IV., příp. V., použije se pro jeho zařazení
do příslušné skupiny průměrné (prostý průměr) množství odpadů z obalů
využitých pro EKO-KOM, a.s. za 3 předchozí kalendářní roky (dle odst. II a
odst. V.) či za předchozích kalendářních 5 let (dle odst. III).
VIII. Pokud je audit rozpracován v jednom roce a dokončen v roce následujícím,
má se za to, že audit proběhl v roce, kdy byl započat. Audit dokončený v jiném
roce se započítává pouze do roku, kdy byl zahájen.
IX. Výběr auditovaného období auditorem nemá vliv na skutečnost, ve kterém
roce byl audit proveden. Předmětem auditu musí být i kontrola, zda není
využití týchž odpadů z obalů zařazováno do evidence více povinných osob
nebo autorizovaných obalových společností.
X. Ověření plnění těchto povinností autorizovanou společností je součástí
systémového auditu podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona o obalech.
Autorizace se uděluje na dobu do 31. 12. 2020.
Přílohy č. 1 až č. 3 jsou nedílnou součástí rozhodnutí o autorizaci.

Příloha č. 1 k rozhodnutí o autorizaci společnosti EKO-KOM, a.s.
Požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadu
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Příloha č. 2 k rozhodnutí o autorizaci společnosti EKO-KOM, a.s.
Způsob vedení a předkládání evidence podle § 17 odst. 6 písm. e) zákona
o obalech:
1. Společnost EKO-KOM, a.s. vyhodnocuje data za dané období od všech
povinných osob, s nimiž má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění,
a předkládá je nejpozději do uplynutí následujícího čtvrtletí Ministerstvu
životního prostředí v písemné a elektronické podobě. Společnost EKO-KOM,
a.s. ve smlouvách o sdruženém plnění zajistí, aby data poskytovaná
povinnými osobami mu byla předávána v jednotné formě, a aby byla průkazná
ve vazbě na účetnictví povinných osob a aby byla zpracovatelná v souladu
s projektem zajišťování sdruženého plnění (§ 17 odst. 3 písm. e) zákona
o obalech). Společnost EKO-KOM, a.s. postupuje obdobně při odděleném
zjišťování dat o množství vratných opakovaně použitelných obalů a v projektu
zajišťování sdruženého plnění specifikovaných kombinovaných obalů na
nápoje. Údaje za 1. čtvrtletí roku 2002 se vykazují předepsaným způsobem
teprve společně s daty za 2. čtvrtletí roku 2002,
2. evidence množství odpadů z obalů a způsobu nakládání s nimi se vede podle
tabulek uvedených v příloze č. 4 zákona o obalech.
3. evidence odpadů z obalů je vedena od původce odpadu až po jeho využití
v souladu se zákonem o obalech. Přitom v případě energetického využití
a organické recyklace je vedena evidence až po zařízení, kde došlo k využití
nebo recyklaci. V případě recyklace je vedena evidence až po materiálové
využití nebo až po přechod druhotné suroviny vzniklé z odpadu dotříděním
nebo jinou úpravou na standardizovanou kvalitu do režimu volného obchodu.
Za odpad ze spotřebitelských obalů podle přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí,
je považován pouze takový odpad, jehož původcem je obec, a který je
součástí komunálního odpadu. Pro účely evidence se za odpad ze
spotřebitelských obalů považuje obalová složka tohoto komunálního odpadu.
4. EKO-KOM, a.s. vyhodnocuje evidenci množství odpadů z obalů a způsobu
nakládání s nimi za každé čtvrtletí a předkládá ji ve formě tabulky č. 2
uvedené v příloze č. 4 zákona o obalech nejpozději do uplynutí následujícího
čtvrtletí Ministerstvu životního prostředí v písemné a elektronické podobě.
5. Celkové údaje podle bodů 1. – 4. této přílohy za uplynulý kalendářní rok zasílá
EKO-KOM, a.s. nejpozději do 30. dubna Ministerstvu životního prostředí
v písemné a elektronické podobě. EKO-KOM, a.s. zajistí prostřednictvím
auditora a v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně
zákona č. 165/1998 Sb., ověření vedení této evidence a vypracování zprávy
o jejím ověření, která bude vždy přílohou předložené celkové evidence za
uplynulý kalendářní rok.
Auditorem nesmí být osoba, která má k EKO-KOM, a.s. zvláštní vztah podle
§ 20 odst. 8 zákona o obalech.

6. EKO-KOM, a.s., vede evidenci osob, s nimiž má uzavřenou smlouvu
o sdruženém plnění. Jejich evidenci předkládá čtvrtletně nejpozději do 30 dnů
po uplynutí daného čtvrtletí Ministerstvu životního prostředí v písemné
a elektronické podobě.
7. Odpad nesmí být zahrnut do evidence zpětně odebraných či využitých odpadů
z obalů vedené autorizovanou obalovou společností, pokud není zajištěno,
aby původce tohoto odpadu byl o tom, že jeho odpad bude použit pro účely
této evidence, informován, v případě, že jde o odpad komunální, je k jeho
zahrnutí do evidence nutný souhlas obce, která je jeho původcem.
Autorizovaná obalová společnost je povinna obci na základě její žádosti
poskytnout informaci, zda, komu a jaké poskytuje plnění v souvislosti
s odpadem, jehož je obec původcem a který je zahrnován do evidence
vedené autorizovanou obalovou společností.

Příloha č. 3 k rozhodnutí o autorizaci společnosti EKO-KOM, a.s.
Informování spotřebitelů o jejich úloze při přispívání ke zpětnému odběru
a využívání odpadu z obalů a rozsah informací pro odběratele a spotřebitele
o způsobu zajištění zpětného odběru podle § 17) odst. 6 písm. f) a § 10 odst. 2
zákona o obalech:
Při tomto informování spotřebitelů se bude EKO-KOM, a.s. zaměřovat zejména na
plošnou změnu postojů veřejnosti směrem k naplnění účelu a předmětu zákona
o obalech.
Společnost EKO-KOM, a.s. informuje spotřebitele především o tom, že obaly, za
které EKO-KOM, a.s. nese odpovědnost, lze odkládat do systému odděleně
sbíraného domovního odpadu, který v konkrétní obci funguje, a podává sdělení
zdůrazňující důležitost tříděného sběru; přitom v souladu s § 10 odst. 1 zákona
o obalech nesmí být po spotřebiteli vyžadována žádná platba za využití této
možnosti.
Rozsah informování spotřebitele:
1. Minimální rozsah informování spotřebitele podle jednotlivých forem komunikace
je stanoven v následující podobě:
a) Informace poskytované veřejnými sdělovacími prostředky s celostátní
působností a elektronickými médii:
Informace pro spotřebitele budou poskytovány takovým způsobem, který
s použitím mechanismů public relations zajistí informační účinek a oslovení
alespoň 90 % populace nad 15 let věku.
Informační kampaň bude společnost EKO-KOM, a.s. především orientovat
na změnu postoje spotřebitelů k nakládání s komunálním odpadem
(především zdůrazňovat důležitost třídění a osobní odpovědnost spotřebitele).
Spolupráce s jednotlivými obcemi při propagaci integrovaného systému
nakládání s odpadem z obalů bude považována za důležitý způsob zajištění
informací.
Společnost EKO-KOM, a.s. bude informovanost zajišťovat také formou
celoplošných televizních sdělení o způsobu zajištění zpětného odběru pro
spotřebitele a o úloze spotřebitelů při přispívání ke zpětnému odběru
a využívání odpadu z obalů. Prostřednictvím těchto televizních sdělení musí
být osloveno minimálně 60 % populace.
b) Informace prostřednictvím osobních sdělení pro spotřebitele:
Společnost EKO-KOM, a.s. využije možností přímého sdělení spotřebitelům
např. výstavy, prodejní trhy, besedy apod.
c) Informace umístěné na sběrných nádobách:

Informace o způsobu zajištění a o základních pravidlech tříděného sběru
budou umístěny na sběrných nádobách, určených k oddělenému sběru
komunálního obalového odpadu.
2. Současně musí být proveden takový počet vzdělávacích programů ve školách
nebo veřejných akcích zaměřených na vzdělávání dětí, aby v nich bylo
každoročně osloveno minimálně 15 % školní populace dětí ve věku 3 – 15 let.
3. Společnost EKO-KOM, a.s. provede standardními prostředky vyhodnocení
dosaženého účinku všech způsobů informování spotřebitele za uplynulý
kalendářní rok a bude o něm ministerstvo písemně a elektronicky informovat
nejméně jednou ročně.
4. Při uskutečňování informačních kampaní s tématikou uvědomělého nakládání
s odpady a obaly, ať už formou lokálních projektů nebo celoplošného výchovněvzdělávacího programu či jiným způsobem, bude společnost EKO-KOM, a.s.
informovat v jejich rámci objektivně o způsobech nakládání s odpady podle
hierarchie nakládání s odpady ve smyslu ustanovení § 9a zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Přechodná ustanovení
Autorizovaná obalová společnost je povinna uvést svoji činnost do souladu
s ustanoveními uvedenými pod písm. f) a g) ve výrokové části a bodem 7 přílohy č. 2
tohoto rozhodnutí nejpozději do 31. 12. 2014.
Požadavky uvedené v písm. h) ve výrokové části tohoto rozhodnutí musí poprvé
Autorizovaná obalová společnost splnit za kalendářní rok 2015.

