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Z lahve do lahve, z plechovky do plechovky

Recyklát

V!roba

Lahev / plechovka

Zpracování

Recyklace

Hotov! produkt
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Pozitivní dopady systému  
na životní prostředí

Až 80 % hmotnosti PET 
lahve lze znovu využít 
pro výrobu nové lahve,  
v případě plechovky je 
to až 97 %

  Při výrobě plechovky z recyklátu se spotřebuje  
až o 95 % méně energie než při výrobě 
plechovky z nerecyklované suroviny,  
v případě PET až o 79 %

Plechovka i PET lahev z recyklátu má 
až o 80 % nižší uhlíkovou stopu než 
plechovka či PET lahev z panenského 
materiálu

Zdroje:
https://www.european-aluminium.eu/media/3421/ea_recycling-brochure-2016.pdf
LCA Studio: Comparison of life cycle environmental impacts of selected beverage containers
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/faculty-of-natural-sciences/centre-for-environmental-policy/public/Veolia-Plastic-Whitepaper.pdf
https://packagingeurope.com/study-confirms-the-excellent-carbon-footprint-of-recycled-pet/1923.article
https://plasticsrecycling.org/images/library/2018-APR-LCI-report.pdf
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"eská ve#ejnost zálohování 
podporuje

lidí je ochotn!ch ukládat
doma nezma"kané láhve
a plechovky

#ech$ by uvítalo zavedení
zálohového systému na PET
lahve a plechovky

#ech$ je p%ipraven!ch 
odná&et zálohované
PET lahve a plechovky
zpátky do obchodu

79

81
87

Zdroj: Pr$zkum ve%ejného mín'ní IPSOS Instant Research, reprezentativní vzorek 1 078 respondent$, b%ezen 2022
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"ech$m zále%í na tom, 
co se s odpadem d&je dál 

T#i 'tvrtiny "ech$ 
nejsou spokojeni s(mírou 
recyklace vyt%íd'ného 
plastu 

75

Zdroj: Pr$zkum ve%ejného mín'ní IPSOS Instant Research, reprezentativní vzorek 1 050, "ervenec 2022

Odhozené 
odpadky 
trápí tém&# 
celou 
populaci 

Nejviditeln&j(í 
odpadovou 
polo%kou jsou 
nápojové obaly 

Plechovky v(p%írod' 
potkává 75 % lidí

a PET lahve 
dokonce 95 % 

9 z)10 "ech$ v'%í, 
)e zavedení záloh na 
PET lahve a plechovky 
by v!razn' omezilo 
bezmy&lenkovité 
odhazování odpadk$ 
a motivovalo #echy 
vracet nápojové obaly do 
sb'rn!ch míst 

90
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98 %

93 %

88 %

92 %

95 %

93 %

87 %

91 %

89 %

Finan'ní 
motivace 
zálohy 
funguje

Ú'innost 
zálohov!ch 

systému 
v)deseti 

evropsk!ch 
zemích

%

Legenda
 Funk"ní systémy
 P%ipravované systémy
 Zva)ované systémy

Zdroj: Reloop: Deposit Return Systems – System Performance
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Parametry 
systému
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Zálohov! 
systém v praxi

SPRÁVCE
ZÁLOHOVÉHO
SYSTÉMU

Údaje

Údaje Údaje

Záloha
+

poplatek

Legenda
  tok údaj$
  tok pen'z
  tok materiálu

P%íjem 
z(materiálu

1. V!robce registruje nápojové obaly 
u)správce. Zaplatí zálohu a)poplatek 
za ka%d! obal uveden! na trh.

2. V!robce prodá nápoj 
obchodníkovi, kter! mu 
zaplatí krom& ceny i)zálohu.

3. Obchodník prodá nápoj 
spot#ebiteli, kter! mu zaplatí 
cenu nápoje i)zálohu.

4. Spot#ebitel vrátí obal 
obchodníkovi, kter! mu zálohu 
zaplatí nazp&t.

5. Obchodník vrátí sesbírané obaly správci, 
kter! mu proplatí zálohy a)k)tomu manipula'ní 

poplatek jako odm&nu za manipulaci s)obaly.

6. Správce zabezpe'í 
kontrolu, s'ítání, p#epravu 

a)zpracování obal$.

7. Od správce 
putuje materiál 

k)v!robci 
recyklátu.

8. Vysbíran! 
materiál je 

recyklovan! 
a)pou%it! na 
v!robu nové 

lahve nebo 
plechovky.

Záloha
+

poplatek

Pus*te si video

https://knktr.sharepoint.com/sites/KORPORATNI_PRkopie/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKORPORATNI%5FPRkopie%2FShared%20Documents%2FGeneral%2Fanimace%2Fzalohovani%5Fvo%2Emp4&parent=%2Fsites%2FKORPORATNI%5FPRkopie%2FShared%20Documents%2FGeneral%2Fanimace&p=true&ga=1
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Parametry systému 
jsou navr%eny tak, 
aby systém vysbíral 
alespo+ 90 % 
nápojov!ch obal$ 
k recyklaci 

90
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Plo(n! systém záloh 
na PET lahve a plechovky
Cílem je zavedení 
plo(ného)systému)
zálohování, do kterého 
se zapojí v(ichni v!robci 
a importé#i, kte#í uvádí 
na trh nápoje v plastov!ch 
lahvích a plechovkách.
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Materiál

Objem lahví

 od 100 ml do 3 l

Plast:
PET, PP, 
HDPEKov:

Hliník,
%elezo

Plast:
PET, PP, 
HDPE
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Zahrnuté nápoje

(Ne) sycené 
(slazené) 
nápoje a vody

D&tské nápoje  
a vody

Ovocné d%usy, 
ovocné nápoje  
a nektary

Ledové 'aje Ledové kávy

Sportovní 
nápoje

Energetické 
nápoje

Pivo, cidery, 
radler

Ovocná vína Nápoje 
s obsahem 
alkoholu 
do 15 %

* V!jimka pro nápoje stá"ené v míst' prodeje 
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Zásady 
nakládání 
s vysbíran!m 
materiálem

Vysbíran! obal ve vlastnictví správce

V!robci mají opci na odkup vysbíraného 
materiálu, kter! bude recyklován 
do nov!ch lahví 'i plechovek

Materiál, na kter! nebude uplatn&na 
opce, správce voln& prodává tak, 
aby byla zaji(t&na jeho následná 
recyklace

Princip zaji(t&ní 
cirkularity materiálu
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Maximální 
pohodlí 
a dostupnost 
pro spot#ebitele 
zajistí pouze 
dostate'n& (iroká
sb&rná sí*, kdy lze 
zálohovan! obal 
vrátit v kterémkoli 
míst&.
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Sb&rná sí*

Povinné zapojení

 prodejny potravin od 50 m2, 
 které prodávají nápoje v jednorázov!ch 
 obalech

 benzínové pumpy

*Mo)nost dobrovolného zapojení prodejen pod 50m2 

11 000 
sb&rn!ch 

míst 



17

Záloha

Ekonomick! motivátor 
skute'n& funguje

 Klí"ov! rozdíl mezi sou"asn!m 
 systémem a systémem záloh, 
 kdy lidé za"nou vnímat hodnotu 
 pou)it!ch obal$

 Skute"n' pak nápojové obaly vrací 
 a rozmyslí si, zda obal vyhodí a ty, 
 co jsou pohozené, se do systému 
 vrací

Minimální v!(e

 3 a) 5 K"
 Skute"nou v!&i de*nuje pr$zkum 

 citlivosti mezi spot%ebiteli 
 s ohledem na aktuální v!&i
 spot%ebitelsk!ch cen

+

-

Cesta
zálohy
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Identi,kace obal$
 Ozna"ení logem zálohování
 EAN

EAN

EAN

Tvar

Tvar

Hmotnost Hmotnost
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V!robci nápoj$ jsou na 
zavedení zálohového systému 
p#ipraveni. Aby m&la "eská 
republika (anci splnit první cíle 
EU pro rok 2025, je nejvy((í 
'as u'init ,nální politické 
rozhodnutí. 



D&kujeme za pozornost.
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