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        recyklace 
plastových 
obalových 
odpadů  
v roce 2019

       recyklace  
plastových  
obalových  
odpadů  
v roce 2020

Zdroj: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/informace_problematika_odpadu/$FILE/OODP-Obaly_Recyklace_20220316.pdf

Míra recyklace plastových  
obalů v ČR klesá
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        plechovek 
skončí ve 
směsném 
odpadu

       plechovek  
skončí na  
skládce 

66 %

U nápojových plechovek je  
situace ještě mnohem horší

Zdroj: INCIEN - Analýza materiálových toků nápojových plechovek a ostatních hliníkových obalů v ČR 2019
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Partneři projektuIniciativa pro zálohování
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míra zpětného sběru  
pro recyklaci 2029 

míra recyklace  
do roku 2030

*směrnice o jednorázových plastech *balíček oběhového hospodářství

Závazky České republiky směrem k EU

90% 60%
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Z lahve do lahve, z plechovky do plechovky

Recyklát

Výroba

Lahev / plechovka

Zpracování

Efektivní sběr

Hotový produkt
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Až 97 % 
hmotnosti materiálu 
lze opětovně využít

Až o 95  % méně energie

Pozitivní dopady systému  
na životní prostředí

Až o 80  %  
nižší uhlíková stopa
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95 %
Snížení volně pohozených nápojových obalů až oSnížení volně pohozených nápojových obalů až o

Zdroj: Eunomia – Systém záloh pro Českou republiku 2019
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Boj s klimatickou změnou

Zdroj: VŠCHT: Studie posuzování životního cyklu LCA nakládání s plastovými a hliníkovými obaly na nápoje

Zásadní snížení uhlíkové stopy při srovnání celého životního 
cyklu obalu v zálohovém systému oproti stejnému obalu ve  
stávajícím systému. 

O 28 % nižší  
dopad na životní 
prostředí oproti 
stávajícímu systému. 
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Finanční motivace  
zálohy funguje 

Zdroj: Reloop: Deposit Return Systems - System Performance

98 %

93 %

88 %

92 %

95 %

93 %

87 %

91 %

89 %

%

Účinnost zálohových 
systému v evropských 
zemích
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lidí je ochotných ukládat 
doma nezmačkané lahve 
a plechovky

Čechů je připravených 
odnášet zálohované 
PET lahve a plechovky 
zpátky do obchodu

Zdroj: Průzkum veřejného mínění IPSOS Instant Research, reprezentativní vzorek 1078 lidí

Česká veřejnost zálohování 
podporuje

Čechů by uvítalo zavedení 
zálohového systému na PET 
lahve a plechovky

87 % 

79 % 

81 % 
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Bez potřeby financování  
z veřejných zdrojů

Systém záloh 
nezatíží státní 
rozpočet

Stovky milionů nebo miliardy  
korun investic do dotřiďovacích 
linek na směsný komunální odpadvs
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Prevence růstu 
spotřebitelských cen

Zaplacení 
vratné zálohy 
je jediným 
ekonomickým 
dopadem na 
spotřebitele

Růst spotřebitelských cen kvůli 
rostoucím poplatkům za zpracování 
obalového odpaduvs
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Narovnání podmínek 
pro různé typy obalů

Soulad  
s evropskou 
legislativou

Dlouhodobě tolerované křížové  
financování sběru a třídění dalších 
typů plastů z výnosu z PET lahvívs
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Marginální dopady na  
rozpočty měst a obcí

Zdroj: CETA: Analýza dopadů zálohového systému na rozpočty obcí a měst

~15 KČ NA OBČANA  
ZA ROK


