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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 náslecl. 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 si služby a plnit ty nejnáročnější 
požadavky zákazníků. Svých cílů dosahujeme díky profesionálním znalostem, zkušenostem, 

rozšiřování nejnovějších technologií, odbornosti 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/ 1.12000 Praha 2 

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

 

Provozovny obchodní zastoupení 

Praha Zličín, Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha  
Plzeň, Libušínská 60, 326 00, Plzeň 

České Budějovice, U Smaltovny 115/2, 370 01 České Budějovice 
Liberec, Kateřinská 235, 463 03 Liberec 

 

 

 



 

 Komplexní ekologické služby 

Nakládání s odpady 

zajištění nakládání s odpady - zpracování, využití, úprava a odstranění odpadů 

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 zákazníka 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 

 



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 souhrnné provozní evidence o provozování zdroje znečištění ovzduší 
zpracování podkladů pro vyměření poplatků za znečišťování ovzduší 

spolupráce na opatřeních vedoucích k omezení emisí 

Chemické látky a směsi 

proškolení všech pracovníků, kteří s chemickými látkami a směsmi nakládají, 

včetně vypracování všech základních dokumentů (prezenční listina, 

záznam o provedeném školení pracovníků, tématický a časový plán školení 

a zkušební test pro ověření znalosti, četně jeho vyhodnocení) 
zpracování pravidel pro nakládání s chemickými látkami a směsmi 

spolupráce při tvorbě bezpečnostních listů 

Obecná ekologie 

zajištění likvidace případných havárií z hlediska ochrany životního prostředí 
pořádání školení týkající se oblasti životního prostředí 
jednání s orgány veřejné správy v oblastech životního prostředí 

zajištění Bezpečnostního poradce pro ADR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Reference vybraných dlouhodobých partnerů 

A. Pottinger s.r.o. 

DURA Automotive CZ, k.s. 

Eltodo - Citelum, s.r.o. 

Inteva Products Czech Republic a.s. 

Jawa Moto spol. s r.o. 

Karlovarské minerální vody, a.s. 

LASSELSBERGER, s.r.o. 

Linde Pohony s.r.o. 

Lloyd Coils Europe s.r.o. 

LOM Praha s.p. 

METAL TRADE COMAX, a.s. 

Mitas a.s. 

Modelárna Liat spol. s r.o. 

NKT s.r.o. 

PRO.MED.CS Praha a.s. 

Rodenstock ČR, s.r.o. 

Stölzle Union spol. s r.o. 

ZF Staňkov s.r.o. 

 



 


