
Politika IMECO TH s.r.o. zodpovědného přístupu 

k životnímu prostředí 
 

 

Odpovědný přístup k životnímu prostředí je pro nás samozřejmostí - jsme přece slušní lidé! 

Jsme Zelená firma®! 
 

Je jedno, jestli je nás pár nebo jsou nás tisíce. Kvalita životního prostředí, ve kterém žijeme my a 

budou žít další generace, je samozřejmou součástí našeho myšlení a jednání. Uvědomujeme si, že 

dodržovat pravidla udržitelného rozvoje i ve vztahu k rozumnému nakládání s odpady, využívání 

energie a minimalizace uhlíkové stopy, nestojí nic víc, než trochu přemýšlení. A navíc je to často i 

finančně úsporné. 

My v IMECO TH s.r.o. proto  

▪ dodáváme měřicí techniku od výrobců se stejně odpovědným přístupem k ochraně životního 

prostředí a jeho trvalé udržitelnosti 

▪ při poskytování služeb zákazníkům minimalizujeme odpadové a energetické zbytky 

✓ pokud je to možné, kumulujeme servisní návštěvy u více zákazníků v jednom směru 

jízdy, abychom snížili uhlíkovou stopu 

✓ přijatý obalový materiál skladujeme a opakovaně využíváme k balení a odesílání 

zboží k našim zákazníkům 

▪ při provozních činnostech technické kanceláře myslíme na udržitelný rozvoj i životní 

prostředí 

✓ jsme Zelená firma® 

✓ nevyužitý obalový materiál předáváme tříděný k recyklaci 

✓ důsledně evidujeme odpadové hospodářství a jsme součástí systémů zpětného 

odběru odpadu, elektrozařízení i baterií, jsme místem zpětného odběru a 

odděleného sběru společností 

✓ třídíme odpad (papír, plasty, sklo, kovy, elektrospotřebiče, baterie) nejen my, 

zaměstnanci, ale také naše rodiny 

✓ dokumenty tiskneme jen v nutném případě a každý papír využijeme z obou stran 

✓ kratší vzdálenosti překonáváme prostřednictvím elektromobilu, napájeného, stejně 

jako naše technická kancelář, Zelenou energií od certifikovaného dodavatele 

 





Společnost EKO-KOM, a.s., IČ 25134701, se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 21, 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4763, která je 
autorizovanou obalovou společností podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 
zákonů (zákon o obalech), na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí čj. 
OODP/9246/1440/3/02 ze dne 28.3.2002, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím 
Ministerstva životního prostředí čj. OODP/5442/05 ze dne 29.3.2005 do 31.12.2012 a následně byla 
prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j. 101565/ENV/11, 6456/720/11 ze dne 
22. 2. 2012 do 31. 12. 2020, tímto osvědčuje, že

IMECO TH s.r.o.

Ing. Zbyněk Kozel
generální ředitel EKO-KOM, a.s.

V Praze dne 18.03.2019

U Hřiště 733

664 42 Modřice

IČ: 27674959

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

F00060722

a plnila tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem podle § 13 odst. 
1 písm c) zákona o obalech za období 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2018. 

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 § 10 a 
§ 12 zákona o obalech příslušným orgánům státní správy.

se sídlem








