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Představení společnosti
ECO – F a. s. je česká, dynamicky se rozvíjející společnost, která se zabývá problematikou
životního prostředí a nakládání s odpady od roku 2002.
Společnost ECO – F a. s. je zapsaná do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vedeného podle
§ 76 a násled. zákona č. 40/2004 Sb. O veřejných zakázkách, spravovaným Odborem veřejných
investic Ministerstva pro místní rozvoj.
ECO – F a. s. je středně velkou společností se sítí regionálních provozoven na území hl. m.
Prahy, ve Středočeském, Plzeňském, Jihočeském, Libereckém a Severočeském kraji. Svým
zákazníkům nabízí vysoce kvalifikované a komplexní služby s plněním náročných úkolů
v ekologicky vyspělé společnosti.
Našim cílem je zkvalitňovat životní prostředí, poskytovat kvalitní služby a plnit i ty nejnáročnější
požadavky zákazníků. Svých cílů dosahujeme díky profesionálním znalostem, zkušenostem,
rozšiřování nejnovějších technologií, odborností zaměstnanců, komunikačním schopnostem
a snahou zajistit svým zákazníkům tu nejlepší péči.

Identifikační údaje
Název společnosti

ECO – F a. s.

IČ / DIČ		

26053446 / CZ 26053446

Sídlo společnosti

Na Švihance 1476 / 1, 120 00 Praha 2

			

tel. / fax 222 580 238, sulistova@ecof.cz

Provozovny
Praha			

Ringhofferova 115/1, Praha 5, 234 252 216, zlicin@ecof.cz

			Beranových 65, Praha 9, 725 370 834, letnany@ecof.cz
Liberec		

Kateřinská 235, Stráž nad Nisou, 725 328 825, liberec@ecof.cz

Plzeň			

Libušínská 60, Plzeň, 606 676 444, plzen@ecof.cz

České Budějovice

U Smaltovny 115/2, Č. Budějovice, 387 414 104, budejovice@ecof.cz

Mníšek pod Brdy

Pražská 900, Mníšek pod Brdy, 607 775 314, mnisek@ecof.cz
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Komplexní ekologické služby
Nakládání s odpady
• zajištění nakládání s odpady – zpracování, využití, úprava a odstranění odpadů
• vyřízení povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady
• vybavení a označení shromaždiště či skladu odpadů
• kategorizace odpadů dle platné legislativy
• označení shromažďovacích prostředků
• dodání identifikačních listů nebezpečných odpadů
• zpracování vnitřního předpisu k nakládání s odpady
• dohlížení na třídění odpadů dle jednotlivých druhů
• vedení průběžné evidence odpadů
• vypracování Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady
• zajištění funkce Odpadového hospodáře
Vodní hospodářství
• zastupování klienta při vodoprávních jednáních s orgány státní správy
• zajištění odběru a rozboru vzorků dle vodoprávního rozhodnutí
• zajištění čištění a odvozu odpadů
• vypracování provozních řádů na vodní díla
• vypracování Havarijního plánu
• vypracování ročního hlášení a zpracování podkladů pro vyměření poplatků
• spolupráce na opatřeních vedoucích ke snížení znečištění a množství odpadních vod
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Ochrana ovzduší
• kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší a oznámení státní správě
• zajištění měření emisí v četnosti dle kategorie zdroje
• vedení přehledů a provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
• vypracování ročního hlášení o provozování zdroje znečištění ovzduší
• zpracování podkladů pro vyměření poplatků za znečišťování ovzduší
• spolupráce na opatřeních vedoucích k omezení emisí
Chemické látky a přípravky
• proškolení všech pracovníků, kteří s chemickými látkami a přípravky nakládají, včetně
vypracování všech základních dokumentů (prezenční listina, záznam o provedeném
školení pracovníků, tématický a časový plán školení a zkušební test pro ověření znalostí,
včetně jeho vyhodnocení)
• zpracování pravidel pro zacházení s chemickými látkami a přípravky
• spolupráce při evidenci, ohlašování, klasifikaci, registraci, oznamování, značení a balení
látek a přípravků
• spolupráce při tvorbě Bezpečnostních listů výrobků
Obecná ekologie
• zajištění likvidace případných havárií z hlediska ochrany životního prostředí
• účast na přípravách a zpracování investičních záměrů
• vedení přehledu používaných materiálů a surovin rizikových z hlediska vlivu na životní
prostředí
• pořádání školení týkající se oblasti životního prostředí
• jednání s orgány veřejné správy v oblastech životního prostředí
• zajištění Bezpečnostního poradce pro ADR
• spolupráce na plnění nápravných opatření uložených v oblasti obecné ekologie s orgány
veřejné správy
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Recyklace plastů
V našem recyklačním středisku v Mníšku pod Brdy se zaměřujeme na výkup plastů a jejich následné zpracování. Pro tuto činnost disponujeme samostatnými výrobními a skladovacími prostory.
Zároveň jsme vybaveni moderní vícefázovou technologií zpracování.
Specializujeme se na sběr a výkup plastových odpadů z průmyslové i komunální produkce.
Výkup a zpracování:
• technologické a průmyslové odpady - zmetky, vstřiky, přetoky, obaly apod.
• obalové folie pro výrobu regranulátu
• plastové odpady a obaly - PE tašky, PET lahve, kelímky od jogurtu, PE sáčky, nárazníky apod.

Naše služby v oblasti plastů:
• odvoz a výkup,
• drcení a lisování,
• regranulace materiálu,
• prodej plastových drtí a regranulátů,
• drcení u zákazníků mobilním drtičem s možností pronájmu drtiče,
• zakázkové přepracování materiálu.
Typy vykupovaných materiálů:
• materiály zpracováváme netříděné i tříděné
• především zpracováváme ABS, ASA, PA6/66/11/12, PBT, PC, PC/ABS, HDPE, LDPE, PET,
PMMA, POM, PP, PP-COPO, PP-HOMO, PS, PVC, TPE, TPU, SAN a další
• zpracováváme také materiály, které jsou směsí plastů a kovů, jako např. kabelovou drť,
elektro výlisky, hliníkové profily s plastem apod.
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MLOK - mobilní likvidace odpadních kapalin
Jedná se o unikátní způsob čištění odpadů, založený na chemické předúpravě vstupního kapalného odpadu a flotaci s automatickým odloučením kalové složky.
Zařízení je zcela mobilní, kapalné odpady jsou zpracovávány jednoduchým způsobem přímo
v místě vzniku a po přečištění je odpadní voda vypouštěna přímo do určených kanalizačních
vpustí. Tím odpadá nákladný transport odpadu těžkou cisternovou přepravou.
Mezi největší výhody zařízení MLOK patří jeho OPERATIVNOST a KOMPLEXNOST, tak zejména
MINIMÁLNÍ MANIPULACE s nebezpečným odpadem a z toho vyplývající OPTIMALIZACE
NÁKLADŮ na likvidaci odpadů.
Další výhodou je možnost využití kapacity vlečného dodávkového vozidla k odvozu dalších
odpadů vznikajících ve Vašem provozu - obaly od chemických látek, sorpční prostředky, oleje
a olejové filtry apod.
MLOK je ideální pro čištění ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK na parkovištích, kde jsou za použití
tlakové vody a výkonného čerpadla odstraněny tekuté kaly, vyměněny sorpční filtry a provedena
celková údržba odlučovače.
Další použití mobilní čistírny odpadních vod MLOK je pro čištění
• úkapové jímky čerpacích stanic
• zaolejovaných vod myček dopravní techniky
• podzemních garáží
• lapolů a nádrží
• oplachových vod
• některých typů řezných emulzí
• a dalších odpadů s obsahem ropných látek
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PRO / ECO / LOG
Systém PRO / ECO / LOG je komplexním řešením podnikové ekologie pro podniky o velikosti 20 až
250 zaměstnanců.
Ve struktuře komplexního systému PRO / ECO / LOG jsou obsaženy všechny základní činnosti
a dokumenty, které jsou nutné pro zajištění oblasti environmentálního hospodaření.
Koncepce zároveň materiálů a postupů, které odpovídají dlouholetým zkušenostem ECO - F
a.s. v jednotlivých oblastech podnikání menších a středních firem. Klient tak získává originální
a pro své potřeby zcela upravený systém podnikové ekologie, který používá osvědčené
metody dozorových služeb pro daný obor, a to za minimálních nákladů.
Proč s zvolit koncepci PRO / ECO / LOG
• efektivní zajištění agendy v oblasti podnikové ekologie
• na míru „ušitý“ systém, který odpovídá Vašim požadavkům
• využití standardů systému pro danou oblast
• jednotný systém pro všechny Vaše pracoviště
• využití moderních technologií pro zjednodušení procesů
• maximální finanční efektivita
• operativní asistenční služby po celé ČR
Oblasti pokryté PRO / ECO / LOG
• Nakládání s odpady
• Ochrana vod
• Ochrana ovzduší
• Chemické látky a přípravky
• Obecná ekologie
• Integrované prevence
• zavádění systémů řízení kvality ISO 9000, 14000 a OHSAS 18000
• ADR bezpečnstní poradenství a další oblasti
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Reference vybraných dlouhodobých partnerů
A. Pöttinger, spol. s r.o.
ABB s.r.o.
ASTRON studio CZ, a.s.
BOSAL ČR, spol. s r.o.
Dura Automotive CZ, s. r. o.
Eltodo–Citelum, s. r. o.
FRONIUS Česká Republika s. r. o.
JAWA Moto spol. s r.o.
Karlovarské minerální vody a. s.
Knürr s.r.o.
Linde Pohony s.r.o.
LOM Praha a. s.
METAL TRADE COMAX, a.s.
Mitas a. s.
OK STS Toužim, a. s.
RegioJet a.s.
Reus s. r. o.
ROC - Galvanik s.r.o.
Rodenstock ČR, s. r. o.
Rohde & Schwarz - Praha s. r. o.
Skanska CZ a. s.
STÖLZLE - UNION, s. r. o.
ZF Staňkov s. r. o.
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