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Zálohováním PET lahví a plechovek
k jejich skutečné recyklaci

Jdeme o krok dál

V České republice se na trh ročně dostane 1,65
miliardy PET lahví a 820 milionů plechovek. To
není málo. Otázka zní: Co se s takovým množstvím obalů děje po konzumaci?
Bohužel mnoho z nich znečišťuje naše
okolí. Takzvaný littering, tedy pohozené nápojové
obaly, jsou v České republice nepříjemnou realitou. Nedávný průzkum agentury IPSOS potvrdil,
že Češi nesou nepořádek v přírodě nelibě. Jako
nejviditelnější odpadovou položku lidé označili
právě plechovky (75 % lidí) a PET lahve (95 %).
Problémem je u nás také recyklace
těchto materiálů. Česko patří mezi země, které
skvěle třídí už mnoho let. Třídění však neznamená recyklaci. To potvrzují poslední oficiální čísla
z roku 2021. Recykluje se pouze 42 % procent
plastu, v případě plechovek méně než třicet procent, přičemž šedesát pět procent končí rovnou
ve směsném odpadu. Pokud je materiál recyklován, pak většinou pouze jednorázově do výrobků
jako jsou koberečky do aut či dětské pleny, které
nelze dále využít. To vše doplňuje smutnou realitu, že většina obalových materiálů končí na
skládce či ve spalovnách bez dalšího využití.
Je to obrovská škoda, protože PET a hliník jsou materiály s velkým potenciálem pro
opakované využití pro stejný účel. Při výrobě
nápojových obalů z recyklátu můžeme ušetřit až
95 % energie a snížit tak jejich uhlíkovou stopu
až o 80 %.
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My nabízíme funkční řešení, kterým je
plošný systém záloh na PET lahve a plechovky.
Systém, v jehož funkčnost Češi podle průzkumů
věří – podporuje ho 80 % z nich. Systém záloh
dostane nápojové obaly do uzavřené smyčky, kde
se stanou základem pro výrobu nových PET lahví
a plechovek, a zajistí tak jejich opakované využití.
Klíčový rozdíl mezi současným systémem a systémem záloh je ve finanční motivaci
zálohy, kdy lidé začnou vnímat hodnotu použitých obalů. Rozmyslí si, zda použitý obal vyhodí.
V evropských zemích, kde už zálohy fungují, se
účinnost pohybuje kolem 90 % a v mnoha zemích tuto hranici převyšuje. Systém navíc sbírá
obaly zcela čisté, dají se tak snadno využít v potravinářství.
Současný systém sběru a třídění nápojových obalů se již přežil. Neumí vysbírat dostatečné množství obalů, abychom splnili evropské
cíle. Hlavně však neumí zajistit jejich opakované
využití. Věřím, že je na čase posunout se o krok
dál a začít obaly skutečně recyklovat tak, aby
mohly být používány opakovaně a v uzavřeném
koloběhu. Pojďme se společně posunout od třídění k opravdové recyklaci.
Kristýna Havligerová
manažerka vnějších vztahů Iniciativy
pro zálohování

www.iniciativaprozalohovani.cz
Iniciativu pro zálohování založili v roce 2021 významní výrobci nápojů: Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken Česká republika, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj. Jejím cílem je zavedení plošného zálohového systému všech nápojových PET lahví a plechovek v České
republice jako cesty k opravdové recyklaci těchto obalů.
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Češi dobře třídí,
třídění ale není recyklace
Data ukazují, že se lidé v Česku zajímají o životní
prostředí a využívají systémy, které mají k dispozici. Stávající systém třídění v České republice
tak vede k vysoké míře sběru PET lahví (až 78 %).
Ovšem musíme si uvědomit, že tříděním to
nekončí. Ano, my Češi skvěle třídíme a jsme
v tom velmi zodpovědní a důslední. Třídění ale
není recyklace a velká část obalů, které Češi
pečlivě vytřídí, často i opláchnou a odnesou
na sběrná místa, není vůbec opětovně využita.
Aktuální míra recyklace plastu je u nás ve výši
42 %1, v případě plechovek dokonce pouze
30 %. To jsou alarmující čísla. Ukazují, že navzdory vysoké míře třídění většina obalových

materiálů končí na skládce či ve spalovně bez
dalšího využití.
Problémem je také tzv. littering, obaly pohozené ve veřejném prostoru a v přírodě.
Výsledky dobrovolnických akcí ukazují, že PET
lahve tvoří více než třetinu volně pohozených
nápojových obalů a plechovky více než 40 %.2
Problému jsou si dobře vědomi také Češi, z nedávného průzkumu agentury IPSOS vyšlo, že
pohozené odpadky trápí téměř celou populaci.
Ani u jednoho z těchto materiálů není
dosaženo jeho cirkularity. Recyklace probíhá
zejména do produktů, které po skončení jejich
životnosti již nelze dále recyklovat. U PET lahví

jsou to například dětské pleny, koberce či textilie
pro využití v automobilovém průmyslu. V případě
hliníku jde například o činidla na výrobu oceli.
Českou republiku čeká splnění cílů pro
sběr a recyklaci nápojových obalů, stanovených
Evropskou unií pro všechny členské státy: 90 %
ze všech PET lahví musí být do roku 2029 vytříděných pro recyklaci, v případě plechovek jde
o 60 % do roku 2030. V současné chvíli máme
v České republice systém třídění, který dosažení
těchto cílů zajistit nedokáže. Zkušenosti z jiných
evropských zemí ukazují, že jedině země s plošným zálohovým systémem mohou těchto cílů
dosáhnout.

Závazky České republiky směrem k EU

77% míra zpětného sběru
pro recyklaci do roku 2025
90% míra zpětného sběru
pro recyklaci do roku 2029
25% obsah recyklátu
do roku 2025
30% obsah recyklátu
do roku 2030

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/904 o omezení dopadu
některých plastových výrobků na životní prostředí

50% míra recyklace
do roku 2025
60% míra recyklace
do roku 2030
Připravuje se nová Evropská
směrnice o obalech a obalových
odpadech

Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2018/852
o obalech a obalových odpadech
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Jak funguje současný
systém třídění?

Jdeme o krok dál

Stávající systém třídění v České republice umí dosáhnout vysoké míry sběru PET lahví
(až 78 %). Pouze 58 % z nich je však vytříděných pro recyklaci, včetně zpracování na průmyslová
paliva, například pro cementárny, přičemž pouze u 40 % plastů dochází ke skutečné materiálové
recyklaci, alespoň jednorázově.3 Alarmující situace je u plechovek, kdy jich rovnou do komunálního
odpadu putuje přes 65 %. Nyní velká část těchto obalů není opětovně využita a skončí na skládce
nebo ve spalovně.

Cesta plechovky
v současném systému

Cesta PET lahve
v současném systému

Zdroj: INCIEN – Analýza materiálových toků nápojových plechovek a ostatních obalů v ČR 2019

Zdroj: INCIEN – Studie materiálových toků PET nápojových obalů v ČR 2016
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Základem plošného
systému záloh
je uzavřený koloběh,
ve kterém se použité
nápojové obaly stávají
základem pro výrobu
nových PET lahví
a plechovek.

Jdeme o krok dál
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Cesta k nápravě
Řešením současné situace je třídit a recyklovat obalové materiály tak, aby se z plechovek
opět staly plechovky a z PET lahví zase PET
lahve. To zajistí plošný zálohový systém, který
pomůže tomu, aby obalové materiály nekončily na skládkách nebo ve spalovně, ale aby
byly opakovaně recyklovány. Právě záloha lidi
motivuje k tomu, aby lahev vrátili a umožnili
tak její další využití. Opakované použití materiálu pro stejný účel je nejlepší cestou, jak minimalizovat jeho dopady na životní prostředí.

Plechovka4 i PET lahev5 z recyklátu má až pětinásobně nižší uhlíkovou stopu než stejný obal
z panenského materiálu. Navíc se při výrobě
z recyklátu spotřebuje až o 95 % méně energie6 než při výrobě zcela nové plechovky z nerecyklované suroviny, v případě PET až o 79 %7.
Ale nejen to. Zálohový systém také pomůže
zajistit dosažení cílů Evropské unie, které musí
během několika let splnit každá členská země.
Systém totiž zajišťuje i více než 90% návratnost PET lahví a plechovek právě díky silné

Recyklát

Z lahve
do lahve,
z petky
do petky

Zálohový systém
má potenciál
o 28 % snížit dopad
nápojových obalů
na životní prostředí.

motivační roli zálohy. Vysbírané obaly je pak
možné použít jako základ pro výrobu nových
PET lahví a plechovek. Zálohový systém také
pomáhá snížit množství volně pohozeného odpadu, který nedělá radost nikomu z nás. Lidé
PET lahve a plechovky neodhazují, někteří pak,
motivovaní zálohou, ty pohozené do systému
vrací. Podle studie společnosti Eunomia z roku
2019 dochází po zavedení záloh ke snížení
množství volně pohozených nápojových obalů
až o 95 %.8

79 % lidí nevnímá jako
problém, že by doma
mělo skladovat prázdné
nesešlápnuté lahve.

Hotový produkt

Efektivní
sběr

Výroba

Zpracování

81 %

Čechů by uvítalo
zálohy PET lahví
a plechovek.

Lahev/plechovka

Zdroj: Ústav udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT,
průzkum veřejného mínění IPSOS Instant Research, reprezentativní vzorek 1 078 lidí

87 % lidí nemá problém
s odnášením obalů zpět
do obchodů.
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Čechům záleží na tom,
co se s odpadem děje dál

75

Nejviditelnější
odpadovou
položkou jsou
nápojové obaly
Plechovky v přírodě
potkává 75 % lidí

Tři čtvrtiny Čechů
nejsou spokojeny s mírou
recyklace vytříděného
plastu.

Odhozené
odpadky trápí téměř
celou populaci.
Zdroj: Průzkum veřejného mínění IPSOS Instant Research, reprezentativní vzorek 1 050, červenec 2022

a PET lahve
dokonce 95 %.

90
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9 z 10 Čechů věří,
že zavedení záloh na PET lahve
a plechovky výrazně omezí
bezmyšlenkovité odhazování
odpadků a bude lidi motivovat
vracet nápojové obaly
do sběrných míst.

93 %
14
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92 %
87 %

Motivace
zálohou
funguje

88 %

91 %

93 %

98 %

89 %

Zdroj: Reloop: Deposit Return Systems – System Performance

Účinnost
zálohových systémů
v evropských
zemích

%

95 %

Legenda
Funkční systémy
Připravované systémy
Zvažované systémy
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Pozitivní dopady systému
na životní prostředí
 výrobě plechovky z recyklátu se spotřebuje
Při
až o 95 % méně energie než při výrobě
plechovky z nerecyklované suroviny,
v případě PET až o 79 %.

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

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

Zálohový
systém
v praxi
Na začátku koloběhu je vždy výrobce, který obal
zaregistruje u správce a za každou PET lahev či
plechovku odvede do systému zálohu a poplatek za uvedení na trh. Při prodeji obchodníkovi
výrobce účtuje nejen cenu nápoje, ale i zálohu
za obal. Se zálohou rovněž prodá obchodník
nápoj koncovému spotřebiteli. Ten po použití
vrátí obal do obchodu a získá svou zálohu zpět.
Vrácené obaly od obchodníků správce vysbírá
a vyplatí jim za ně zálohu a manipulační poplatek, jehož cílem je obchodu pokrýt přímé
dodatečné náklady související se zapojením
do systému. Obal vrací spotřebitel do obchodu tak, aby bylo možné identifikovat EAN kód.
Následně je obal stlačen a připraven k převozu.
Vysbírané obaly správce protřídí podle barev
a typu materiálu a prodá k dalšímu zpracování
do nových lahví či plechovek, čímž se koloběh
uzavře a celý proces začíná znovu.

1. Výrobce registruje
nápojové obaly u správce. Zaplatí
zálohu a poplatek za každý
obal uvedený na trh.

2. Výrobce prodá nápoj
obchodníkovi, který mu zaplatí
kromě ceny i zálohu.

Údaje
8. Vysbíraný
materiál je
recyklovaný
a použitý na
výrobu nové
lahve nebo
plechovky.

3. Obchodník
prodá nápoj
spotřebiteli,
který mu zaplatí
cenu nápoje
i zálohu.

Záloha
+ poplatek

Příjem
z materiálu

7. Od správce
putuje materiál
k výrobci
recyklátu.

Správce
zálohového
systému
Údaje

Údaje

4. Spotřebitel
vrátí obal
obchodníkovi,
který mu zálohu
zaplatí nazpět.

Záloha
+ poplatek

6. Správce zabezpečí
kontrolu, sčítání, přepravu
a zpracování obalů.

Legenda
Tok údajů
Tok peněz
Tok materiálu

5. Obchodník vrátí sesbírané
obaly správci, který mu
proplatí zálohy a k tomu
manipulační poplatek jako
kompenzaci nákladů na
manipulaci s obaly.
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7 principů navrhovaného
modelu pro ČR
1

Centralizovaný

Plošný systém by měl být povinný pro všechny
výrobce a importéry, kteří uvádějí na trh nápoje
v jednorázových plastových lahvích nebo plechovkách v objemu od 100 ml do 3 l. Je založena nezávislá entita správce, který je neziskovou
organizací zajišťující provoz systému a naplnění závazků pro sběr jednorázových plastových
lahví a plechovek. Hlavní principy zálohového
systému jsou stanoveny zákonem.

2

Efektivní

Systém je postaven na efektivním provozu
s transparentními nákupními, logistickými, prodejními, platebními a reportovacími procesy.
Ministerstvo životního prostředí má k dispozici
informace k vyhodnocení efektivity systému.

3

Zaměřený
na spotřebitele

Systém je jednoduchý a dostupný pro spotřebitele, včetně husté sběrné sítě po celé České
republice. Je zajištěna jednotná, vhodně nastavená a motivující výše zálohy. Obaly jsou
označeny speciálním logem, aby bylo možné
rozpoznat zálohované obaly. Správce zajišťuje
osvětovou kampaň pro spotřebitele.

4

Účinný

Systém je postaven na účinné spolupráci výrobců s maloobchodníky ve městech i na venkově. Existují silné mechanismy na ochranu
proti podvodům, které zajišťují integritu a udržitelnost systému.

Zálohový systém nebude
klást žádné nároky na státní
rozpočet.

5

Férový

Systém bude postavený na principu samofinancování podle typu materiálu. Maloobchodní manipulační poplatek poskytuje adekvátní
kompenzaci přímých dodatečných nákladů
všech zapojených maloobchodníků. Nevrácené zálohy jsou reinvestovány do optimalizace
systému. Vysbíraný materiál je využitý opět na
výrobu nových obalů.

6

Uzavřený koloběh

Díky předcházení znečištění materiálů a zkrácení recyklačního procesu umožňuje systém plně
využít zásad oběhového hospodářství a uzavřít
cyklus formou „z lahve do lahve“ a „z plechovky
do plechovky“.

7

Transparentní

Data o systému jsou veřejně dostupná všem.
Správce plně dodržuje všechny soutěžně právní
principy.
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Dopady zálohového
systému pro ČR
Legislativní

Provozní

Cílem Iniciativy pro zálohování je aktivní přístup
k nakládání s použitými nápojovými obaly a minimalizace jejich dopadu na životní prostředí.
Mnoho opatření v oblasti udržitelnosti dnes již
výrobci dobrovolně zavádějí. Zavedení plošného zálohování, do kterého se zapojí všichni
výrobci daných kategorií nápojů v plastových
lahvích a plechovkách, se však bez ukotvení
v legislativě, optimálně formou samostatného
zákona, neobejde.
Stejně jako v zahraničí, tak i v České
republice potřebujeme povinný systém. Dobrovolná cesta nemá šanci na úspěšné fungování, a především nezajistí pozitivní dopady
zálohových systémů tak, jak je známe z dalších
evropských zemí. Abychom dosáhli potřebného environmentálního efektu a bezproblémové
funkčnosti, je potřeba, aby byl systém plošný
a aby se do něho zapojili všichni hráči na trhu.

Provoz systému zajišťuje správce, centrální
nezisková organizace, která se stará o svážení
obalů a jejich třídění, ale i o edukaci a informování veřejnosti. Správce rovněž zajišťuje dosažení stanovených cílů sběru. Obchodníci budou
muset řešit otázky skladových prostor, spotřeby
energie či časové dotace zaměstnanců. Proto
bude v systému stanoven manipulační poplatek, který bude správce vyplácet obchodníkům
za každý odebraný zálohovaný obal jako kompenzaci za přímé dodatečné náklady související
se zapojením do systému.

Finanční
Vybudování i provoz systému budou financovat výrobci nápojů. Systém bude financován
prostřednictvím poplatků od výrobců, výtěžkem
z prodeje vysbíraného materiálu k jeho recyklaci do nových nápojových obalů a z nevrácených záloh.

Zavedení
povinného
zálohování
nebude mít
na spotřebitele
jiný dopad
než zaplacení
zálohy
a motivaci
vrátit obal
v prodejně.
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Základem systému
zálohování bude hustá
síť sběrných míst
Vracet zálohované nápojové obaly půjde ve
všech prodejnách potravin s plochou nad
50 m2 a na čerpacích stanicích. Celkem se
bude jednat o téměř 11 000 sběrných míst. Zálohy se budou týkat obalů o objemu od 0,1 do
3 litrů. Výše zálohy bude v intervalu od 3 do
5 korun dle aktuální výše spotřebitelských cen.
Pro všechny obaly v systému bude stejná.

Zálohovat se budou plastové a kovové
obaly od nealkoholických nápojů, minerálních
vod, limonád, džusů, ledových káv a čajů, energetických nápojů, piva a dalších alkoholických
nápojů s obsahem alkoholu do 15 %. Výjimku
budou mít nápoje, které jsou do svého obalu
stáčeny přímo v místě prodeje, jako jsou například sudová vína stáčená do PET lahví.

Materiál
Kov:
Hliník,
železo
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11 000 sběrných míst
Prodejny potravin od 50 m2,
které prodávají nápoje 
v jednorázových obalech
Benzinové pumpy

Do husté sítě sběrných míst budou patřit všechny obchody s potravinami větší než
50 m2 a čerpací stanice. Pro sběr nápojových
obalů se mohou dobrovolně rozhodnout i obchody s menší prodejní plochou. Lahve a plechovky budou přijímány buď prostřednictvím
automatu, či zcela jednoduchou a prostorově
úspornou formou ručního sběru.

Plast:
PET, PP,
HDPE

Objem obalů
od 100 ml do 3 l

Princip zajištění
cirkularity materiálu
Typ nápoje
Ne/sycené (slazené) nápoje a vody
Dětské nápoje a vody

Ovocné džusy, ovocné nápoje a nektary
Ledové čaje a kávy
Sportovní a energetické nápoje

Piva, cidery, radlery
Ovocná vína
Nápoje s obsahem alkoholu do 15%

Vysbírané obaly ve vlastnictví správce.
Výrobci mají opci na odkup vysbíraného
materiálu, který bude recyklován do
nových lahví či plechovek.
Materiál, na který nebude uplatněna
opce, správce volně prodává tak, aby
byla zajištěna jeho následná recyklace.

Záloha 3–5 Kč
Skutečnou výši definuje průzkum
citlivosti mezi spotřebiteli s ohledem
na aktuální výši spotřebitelských cen.
Záloha bude pro všechny typy obalů
zapojené do systému stejná.

Parametry systému jsou
navrženy tak, aby vysbíral
alespoň 90 % nápojových
obalů k recyklaci. Do systému
budou zapojeni všichni výrobci
a importéři, kteří uvádí na trh
nápoje v plastových lahvích či
plechovkách.
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Zálohový systém rozpočty
měst a obcí neohrozí
Plošný systém záloh PET lahví a plechovek
podle studie Centra ekonomických a tržních
analýz (CETA) rozpočty obcí dlouhodobě nezatíží. Jeho zavedení by znamenalo zvýšení nákladů o 14 Kč na občana ročně, což představuje
navýšení o 0,035 % v celkových ročních nákladech měst a obcí. Systém záloh přitom obcím
pomůže, protože přispěje k omezení odpadu
pohozeného na volných prostranstvích.
Zálohový systém navíc pomůže narovnat podmínky pro všechny zapojené aktéry.
Současný systém třídění je pokřivený. Nemotivuje výrobce, aby používali lépe recyklovatelné
obaly, ani třídicí linky, aby hledaly další využití
pro širší škálu materiálů. Příjmy z vytříděných
PET lahví teď dotují sběr a třídění jiných typů
plastů téměř čtvrt miliardou korun ročně.

211,5
milionu korun

23

Možné finanční dopady na třídění a sběr obalů pro města
a obce po zavedení zálohového systému

pozitivní saldo PET lahví
Hodnota, kterou vytříděné PET lahve
nyní kvůli pokřivení systému
financují sběr a třídění jiných typů
plastových obalů.

Období ihned
po zavedení záloh

PET lahve jsou součástí
zálohového systému

Nápojové plechovky jsou
součástí zálohového systému

PET zmizí ze žlutých kontejnerů, přičemž
náklady na sběr a třídění se nezmění.

Náklady obcí na sběr a třídění se sníží
trvalou absencí PET lahví v systému.

Plechovky zmizí ze šedých kontejnerů.
Nebude potřeba dobudovat sběrnou síť.

+0,07 %

+0,03 %

+0,005 %

= 263 105 505 Kč
= na občana 25,1 Kč ročně

= 123 706 628 Kč
= na občana 11,8 Kč ročně

= 19 251 022 Kč
= na občana 2 Kč ročně

celkové náklady měst a obcí

celkové náklady měst a obcí

celkové náklady měst a obcí

Možné navýšení nákladů na třídění a sběr obalů pro města a obce
po narovnání podmínek a zavedení zálohového systému

+0,035 %

Vstupní předpoklady
pro PET lahve
a plechovky

Hmotnost PET vstupující
ročně na trh: 53 939 t
Vytříděné PET: 80 % – 43 151 t
Prodej k recyklaci: 67 %

Hmotnost plechovek vstupující
ročně na trh: 14 300 t
Vytříděné plechovky: 30 % – 4 290 t
Prodej k recyklaci: 15 %

celkové náklady měst a obcí

= celkem 142 957 650 Kč
= na občana průměrně 14 Kč ročně z rozpočtu
obcí a měst

CETA: Dopady zálohového systému na města a obce v České republice: Analýza byla zpracována na základě veřejně dostupných dat, dat poskytnutých společností EKO-KOM a ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR (2021). Na zpracování analýzy ani
kalkulacích se Iniciativa pro zálohování ani její členové aktivně nepodíleli. Analýza srovnává reálný stav v roce 2021 se situací po zavedení zálohového
systému PET lahví a plechovek, kdy tyto obaly cirkulují v uzavřeném koloběhu.
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11 nejčastějších mýtů

o zálohovém systému

01

02

03

07

Mýtus: V ČR bude jezdit flotila aut, která
vozí vzduch, tedy nesešlápnuté PET lahve.
Skutečnost: Studie dopadů zálohování na
životní prostředí VŠCHT potvrzuje, že u PET
lahví a plechovek má doprava ve výsledku
pouze zanedbatelný dopad. Většina přitom
bude převážena ve stlačené podobě. Pozitivní
vliv recyklace obalů dopad přepravy mnohonásobně převáží. PET lahve a plechovky
jsou navíc převáženy i v rámci stávajícího
systému a se zálohovým to nebude třeba.

Mýtus: Lidem se budou doma kupit
nesešlápnuté PET lahve a plechovky.
Skutečnost: Když si spotřebitel domů přinese
plné PET lahve nebo plechovky, musí je někde
uložit. Až nápoj vypije, stačí dát prázdný obal
na totéž místo. Čtyři z pěti Čechů s tím dle
průzkumů nemají žádný problém. Jakmile
všechny spotřebuje, vezme cestou do obchodu prázdné obaly a vrátí je výměnou za zálohu.
U vratných skleněných lahví to už nyní léta
funguje bez problémů. Lidé je vrací a nevhazují
do třídicích kontejnerů. Do oběhu se vrací více
než 90 % skleněných lahví.

04

05

06

10

11

Mýtus: Celý systém zálohování zaplatí
stát.
Skutečnost: Vybudování i provoz systému
budou financovat výrobci nápojů. Nebude
klást nároky na státní rozpočet.

Mýtus: Současný třídicí systém
splní cíle EU, když se zefektivní.
Skutečnost: Zatím neexistuje žádná země,
která by uměla dosáhnout evropského cíle
vytřídit 90 % obalů, aniž by v ní fungoval
zálohový systém. Nově není sledovaným cílem
pouze míra třídění obalů, ale jejich skutečná
materiálová recyklace. Právě finanční motivace v podobě zálohy pro spotřebitele zaručí
dosažení této míry návratnosti obalů a pomůže
významně snížit svévolné odhazování odpadků
ve volné přírodě.

Mýtus: Vybudování musí vybavit své
prodejny drahými sběrnými automaty.
Skutečnost: Obchodníci mohou využít
manuálního sběru nebo automatů na zpětný
odběr. Existují různé způsoby, jak automaty
pořídit, včetně jejich pronájmu. Přímé dodatečné náklady na provoz systému budou
navíc obchodníkům kompenzovány prostřednictvím manipulačního poplatku.

Mýtus: Zavedení zálohového
systému bude mít negativní dopad
na rozpočty obcí.
Skutečnost: Plošný systém záloh PET lahví
a plechovek podle studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) rozpočty obcí
dlouhodobě nezatíží. Jeho zavedení by znamenalo zvýšení nákladů o 14 Kč na občana
ročně, což představuje navýšení o 0,035 %
v celkových ročních nákladech měst a obcí.
Přitom systém záloh obcím pomůže, protože
přispěje k omezení odpadu pohozeného
na volných prostranstvích.

Mýtus: Jde pouze o boj o surovinu (rPET),
kterou chtějí výrobci nápojů jen pro sebe.
Skutečnost: Primárním cílem zavedení
zálohového systému je zajistit, aby materiál
neskončil na skládce a dosáhnout uzavřený
koloběh nápojových obalů, ve kterém se stávají
nápojové obaly základem pro výrobu nových
PET lahví a plechovek. Navíc výrobci v zálohovém systému nedostanou materiál zadarmo.
Naopak ho budou nakupovat od správce za
tržní cenu.

Mýtus: Současný třídicí systém se zhroutí
se zavedením zálohového systému.
Skutečnost: Současný systém sběru bude fungovat dál. Potvrzují to zkušenosti ze zahraničí,
kde k žádnému negativnímu dopadu nedošlo.
Třeba v Německu míra třídění po zavedení
záloh na nápojové obaly významně vzrostla.
Zmizí pouze PET lahve ze žlutých kontejnerů,
jiný plast se do nich bude třídit dál. Systém
bude motivovat k lepšímu využití plastu, který
se nyní netřídí a končí ve spalovnách a na
skládkách.
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Mýtus: V Německu se po
zavedení zálohování propadl zpětný
sběr nápojových obalů.
Skutečnost: Data ukazují opak. V Německu
nedošlo po zavedení zálohového systému ke
snížení zpětného sběru obalů. Ve skutečnosti
v Německu došlo k poklesu sběru a třídění
plastů již před zavedením zálohování (tedy
před rokem 2003), a naopak zhruba dva
roky po zavedení zálohového systému míra
recyklace opět začala konstantně růst.

08

Mýtus: Jen část vytříděných lahví je
znovu recyklována. Jedním z důvodů je
skutečnost, že výrobci používají barevný
PET, který recyklaci komplikuje.
Skutečnost: Barevnost PET lahví sama o sobě
není překážkou v jejich recyklaci – z modré
lahve lze opět vyrobit novou modrou lahev
a třeba ze zelené lahve lahev zelenou. I zálohové systémy pracují s lahvemi různých barev –
třeba na sousedním Slovensku se třídí do pěti
různých skupin podle barvy.

09

Mýtus: Výrobci nápojů si mohou zavést
systém dobrovolného zálohování.
Skutečnost: Dobrovolný systém nezajistí
pozitivní dopady plošného zálohového systému, jako jsou vysoká míra sběru k recyklaci
nebo snížení množství pohozených nápojových obalů v našem okolí. Není přehledný
a transparentní pro spotřebitele. Nezajistil
by totiž dostatečně hustou sběrnou síť, která
je důležitá pro to, aby spotřebitel mohl vrátit
zálohovaný obal kdekoli. Pro spotřebitele by
navíc nebylo srozumitelné, který obal může
a nemůže vrátit. I zahraniční zkušenosti
potvrzují, že pouze systémy s plošným
zálohováním dosahují plné cirkularity
nápojových obalů.

Skutečnou překážkou pro
recyklaci ve stávajícím
systému je skutečnost, že
lahve nyní nejsou tříděny podle
jednotlivých barev. Navíc
jsou často znečištěny dalším
plastem ze žlutých kontejnerů,
proto je pouze minimální
množství nyní vysbíráno
v kvalitě, která je nezbytná
pro výrobu nových lahví.
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Dan Timotin,
generální ředitel Coca-Cola HBC
Česko a Slovensko

Andrea Vogliazzo,
generální ředitel společnosti Heineken
Česká republika

Dragos Constantinescu,
generální ředitel Plzeňského Prazdroje

„Zálohování funguje v mnoha zemích, kde
působíme, a jeho pozitivní dopad je zřejmý.
Zlepšil se zpětný sběr materiálu, který využíváme na opětovnou výrobu nápojových obalů. Zavedení zálohování dává smysl i v České
republice a my chceme, aby byl zdejší systém
mezi nejlepšími.“

„V rámci našich dlouhodobých závazků v oblasti udržitelnosti se zaměřujeme mimo jiné na dosažení uhlíkové neutrality a na 100% cirkularitu
našich materiálů. Z dalších evropských zemí,
kde působíme, víme, že zálohování má zásadní pozitivní dopady právě na uhlíkovou stopu v
našem dodavatelském řetězci, zároveň je ale
také jediným řešením, díky kterému můžeme
být skutečně cirkulární.“

„Udržitelnost je pro náš byznys naprosto zásadní. Cirkularity obalů však nemůžeme dosáhnout
bez efektivního nakládání s použitými plechovkami. Navzdory tomu, že hliník je prakticky donekonečna recyklovatelný materiál, plechovky
nyní často skončí ve směsném odpadu, a ne
v nových plechovkách. Zavedení zálohového
systému je pro nás jasná volba, jak tuto situaci
změnit.“

Alessandro Pasquale,
generální ředitel Mattoni 1873

Jannis Samaras,
předseda představenstva
Kofola ČeskoSlovensko

„Zálohování prosazuji v České republice už několik let. Jsem totiž přesvědčen, že celé nápojové odvětví má unikátní příležitost stát se prvním
plně cirkulárním průmyslem. Jsem opravdu rád,
že jsme spojili síly s kolegy z dalších čtyř nápojářských firem s jasným cílem podpořit zavedení plošného zálohování v ČR.“

„Než jsme se rozhodli podpořit zálohování PET
lahví a plechovek, hodnotili jsme různé scénáře
udržitelného hospodaření s obaly. Zálohování
považujeme za nejlepší řešení. Vytřídí se díky
tomu více použitých obalů. A hlavně se uzavře
systém hospodaření s PET lahvemi a plechovkami. Z použitého obalu se vyrobí nový.“

Kontakt
Kristýna Havligerová
+420 724 602 113				
kristyna.havligerova@iniciativaprozalohovani.cz
www.iniciativaprozalohovanil.cz
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