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Z á p i s 

„Kulatý stůl k zálohování PET lahví a plechovek“ 
21. března 2022 

(Ministerstvo životního prostředí – hybridní forma) 
 

Program: 
1. Zahájení  
2. Úvodní slovo ministryně 
3. Prezentace MŽP  
4. Prezentace nápojového průmyslu 
5. Prezentace odpadového průmyslu 
6. Diskuse 
7. Závěr 
 
Ad 1)  Zahájení  

- Moderátor Jan Mraček, poradce ministryně životního prostředí - přivítání účastníků a organizační 
informace 

 
Ad 2) Úvodní slovo ministryně Anny Hubáčkové 

- v programovém prohlášení vlády ČR je zvážení zavedení zálohování, 
- výzva k podrobné diskuzi o zálohování, 
- MŽP zásadně nepreferuje cestu pozměňovacího návrhu k legislativě k jednorázovým plastům, která 

je projednávána ve Sněmovně. 
 
Ad 3) Prezentace MŽP - Jan Maršák – ředitel odboru odpadů MŽP 

- představení legislativního rámce problematiky – nové předpisy přináší ambiciózní cíle v recyklaci 
komunálních odpadů, omezení skládkování, rozšíření odpovědnosti výrobců, funkční ekonomické 
nástroje, zavádění principu ekomodulace, přechod k oběhovému hospodářství, 

- ČR má zpoždění v transpozici evropské směrnice o jednorázových plastech,  
- EU připravuje další revize (směrnice o obalech v roce 2022 a směrnice o odpadech v roce 2023) 
- definice „nápoje“ ze směrnice o jednorázových plastech je velmi široká a cíl 90% sběru nápojových 

lahví se vztahuje na veškeré nápojové lahve, takto je nutné cíl posuzovat a vyhodnocovat možnosti 
jeho plnění, 

- informace k současnému stavu nakládání s odpady a obaly v ČR, 
- v návrhu zákona o jednorázových plastech jsou podmínky pro dobrovolné zálohování nastaveny, 

provozovny by nemusely mít povolení pro nakládání s odpady, 
- MŽP chce moderovat diskuzi se všemi dotčenými subjekty a vyhodnotit zkušenosti ze zahraničí, 

zejména ze Slovenska. 
 
 
Ad 4) Prezentace Iniciativy pro zálohování - Michal Dyttert – ředitel pro korporátní záležitosti a 

udržitelnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko 
- iniciativa prosazuje povinné zálohování nápojových obalů, 
- stávající systém nedokáže naplnit budoucí cíle separace odpadů a recyklace, 
- vyhodnocení rozdílných systémů ze zahraničí potvrzuje účinnost plošného zálohování, 
- spotřebitelé potřebují další motivaci (finanční) a jsou připraveni na zavedení zálohování, 
- zdůrazňuje také snížení produkce CO2, spotřeby energie, získání velmi čisté formy PET a omezení 

litteringu, 
- výrobci nápojů deklarují připravenost finančního zajištění zálohového systému, systém nebude 

potřebovat jakoukoli finanční intervenci ze strany státu, na druhou stranu po státu požadují zastavení 
financování projektů ke zintenzivnění sběru obalů. 
 

Ad 5)  Prezentace České asociace odpadového hospodářství - Petr Havelka – výkonný ředitel  
- ke splnění evropských závazných cílů je potřeba zintenzifikovat výkon třídění komunálního odpadu a 

následné recyklace, limitním rokem je rok 2035, 
- dokument Strategie 21 garantuje splnění cílů a představuje shodu profesních svazů, zástupců 

SMOČR a společnosti EKO-KOM, a.s., 
- iniciativa pro zálohování nepočítá se zálohováním obalů výrobci mléčných nápojů, 
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- také upozorňuje, že o rPET mají zájem i jiné sektory (textilní či automobilový průmysl) a že EK 
nestanovuje tak vysoký podíl recyklátu do obalů, aby bylo nezbytné podpořit zálohování specifických 
obalů, povinný podíl je 25% (resp. 30%), nikoli 100%.  

 
Ad 6)  Diskuse 
  
Pavel Drahovzal (místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Velký Osek) 

- připravenost obcí na plnění stávajících cílů (strategie, dotační tituly) nepočítá se zálohováním 
vybraných obalů (nekomplexní a nesystémové, případně lépe řešit samostatným zákonem), 

- lze zavést dobrovolné zálohování a ověřit funkčnost systému na pilotním projektu, 
- ekodesign nápojových obalů by měl přinést méně variant a tím lepší třídění, 
- littering PET lahví na úrovni měst a obcí považuje za minimální, 
- obava ze složitosti pro spotřebitele a nákladnosti pro venkovský maloobchod. 

 
Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice (Sdružení místních samospráv) 

- malé obce řeší finance (náklady na odstranění odpadů neúměrně rostou: specifické výrobky 
související s COVID-19, plastové obaly na pokrmy, obaly z e-shopů; malou částku pokryje EKO-KOM, 
problémy se svozy: nedostatek řidičů, zvýšená cena nafty), 

- zálohování pomůže snížit množství odpadů ve žlutých kontejnerech,  
- dobrovolná varianta nebude dostatečně motivační a nenaplní cíle. 

 
Olga Dočkalová (Sdružení místních samospráv, starostka obce Sudice) 

- finanční dopad změn v poplatcích za odpadové služby a na zisku z vytříděného PET pro malou obec 
(do 500 obyvatel), 

- zálohování povede ke zdražení poplatků pro občany, 
- ostatní státy, které zaváděly zálohování, tak učinily současně se zavedením třídění, v našem systému 

by to ohrozilo dosažení třídících cílů, 
- současně se na malých obcích řeší osvěta k třídění.  

 
Lukáš Vlček (člen Výboru pro životní prostředí PS, poslanec za STAN) 

- není zastáncem zálohování – vyjímat jednu položku je nevhodné a ohrozí dlouho budované systémy, 
- řešením je budování kapacit na energetické využívání odpadu a výmětu z třídících linek. 

 
Tomáš Prouza (prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR) 

- zálohování je jedna z cest získání materiálů - potřeba vyhodnotit dopad na zákazníky (stanovení výše 
zálohy i nefinančních dopadů, zohlednění uživatelské dostupnosti),  

- základní analýzy musí vzejít ze strany MŽP 
- příklad špatné praxe: Slovensko - neměli dostatečný čas na přípravu technického, ekonomického, 

logistického, informačního či vzdělávacího řešení, 
- nutné zakotvení v legislativě, systém otevřený každému, kdo je schopný sbírat alespoň nějaké 

relevantní množství materiálu, vhodné předkupní právo výrobce na materiál, který uvádí na trh. 
 
Zbyněk Kozel (generální ředitel EKO-KOM, a.s.)  

- současné třídění odpadu vytváří úsporu 1,2 mil. tun v produkci CO2 ročně, 
- komplexní řešení musí zahrnovat lahve od mléčných nápojů a plechovky, jejichž podíl narůstá, 
- zavedení zálohového systému musí počítat s přechodovým obdobím 3-4 roky. 

 
Martin Veselý (Zálohujme.cz / Mattoni 1873 a.s.) 

- upozornění na nesoulad dat o úrovni recyklace v prezentaci ČAOH, je reálně nižší a v dokumentu 
Strategie 21 (ne všichni stakeholdeři s ním souhlasí), 

- intenzifikace formou vyšší dostupnosti nádob na tříděný odpad již nepřinese vyšší míru separace, 
- nealko průmysl stojí za zálohováním, 
- některé státy zavádí zálohování až nyní (Slovensko a Lotyšsko, 2023 pravděpodobně Polsko a 

Rakousko), motivací může být i omezení litteringu (Belgie), 
- EK zvažuje zvýšení podílu recyklovaného PET v nápojových lahvích, probíhají studie proveditelnosti 
- iniciativa pro zálohování chce podpořit malé obchody v obcích, nikoli je zatížit. 

 
 
 
 



 
 

3 
 

Jiří Kobza (člen Výboru pro životní prostředí PS, poslanec za SPD) 
- nárůst počtu obyvatel díky migraci vede ke zvětšení objemu odpadů, ekonomické sankce zatíží 

petrochemické výrobky i hliník, proto je třeba navýšit recyklaci, 
- nutnost nalézt podmínky pro akceptování změn občany,  
- SPD podporuje zálohování, protože řeší mimo jiné i littering. 

 
Oldřich Vávra (místopředseda Svazu místních samospráv)  

- v odpadovém hospodářství je třeba nalézt rovnováhu ekonomických dopadů a dopadů na ŽP,  
- požadují komplexní analýzu materiálových a finančních toků.  

 
Jana Ježková (předsedkyně Svazu minerálních vod) 

- oceňuje přístup MŽP a paní ministryně,   
- podporuje zavedení povinného zálohování, 
- vnímají obavy obcí, které přijdou o příjem ze separovaného plastu, ale ušetří za svozy, i odpadových 

firem a dalších, 
- PET dofinancovává jiné obaly.  

 
Radek Staňka (zakladatel sdružení Našeodpadky.cz, zastupitel na jižní Moravě) 

- sdružení 70 obcí zapojených do motivačního systému pro třídění odpadu nad rámec současné 
legislativy dosahuje úrovně separace přes 95 %,  

- není potřeba zálohovat jen PET, lze i ostatní obaly v rámci stávajícího systému s různou mírou finanční 
motivace.  

 
Václav Žídek (zástupce Asociace krajů ČR, člen Rady Libereckého kraje) 

- výsledky po zavedení zintenzivnění třídění ještě nejsou k dispozici, 
- není vyhodnocení změn, tj. není vhodné dělat další změny, až po delším časovém úseku. 

 
Pavel Březina (předseda představenstva Asociace českého tradičního obchodu) 

- žádost směrem k MŽP o vedení diskuse, 
- nejasné nároky na malé prodejny (cca 7000) z hygienického, logistického i prostorového hlediska,   
- zálohový systém řeší více třídění, které je na dobré úrovni, nikoli potřebnou recyklaci. 

 
David Albrecht (INCIEN)  

- littering je závažný problém a zálohování ho vyřeší,  
- dluhem vůči české veřejnosti je zavádějící informování o recyklaci, 
- nesouhlasí s údaji ze Strategie 21, 
- dotříďování směsného komunálního odpadu – vzniklý rPET není vhodný pro potravinářství. 

 
Berenika Peštová (členka Výboru pro životní prostředí PS, poslankyně za ANO 2011) 

- prioritou je, aby se plasty do směsných komunálních odpadů nedostávaly, 
- podporuje pilotní projekt, 
- slovenský model zálohování není vhodný, 
- otázka, proč se nápojový průmysl snaží odklonit 100 % PET k recyklaci, když závazně potřebují 25 %, 
- v PSP ČR bude 12. 4. 2022 seminář o zálohování. 

 
Bohuslav Čížek (ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR) 

- SPČR měl k obdobnému tématu také seminář, 
- MŽP by mělo být moderátorem diskuse, 
- SPČR je ochoten podílet se na zadání komplexní analýzy. 

 
Václav Král (člen Výboru pro životní prostředí PS, poslanec za ODS) 

- nyní skládkujeme cca 50 % odpadů – nezbytné neposouvat termín pro ukončení skládkování a 
zefektivnit recyklaci a další využití odpadů 

- chybí data, nesoulad dat EKO-KOMu vs. MŽP vs. dalších zdrojů,  
- nutno vyjasnit cenu intenzifikace třídění pro obce, 
- časové hledisko – potřeba rychlé dohody o postupu, 
- nesouhlas s pilotními projekty. 
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Martina Ferencová (ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven)  
- ve svazu mají pracovní skupinu pro zálohování, 
- jsou známá pozitiva i negativa ze zálohování skleněných lahví, 
- zálohování nemá kompletní podporu členů svazu: 75 % trhu je pro zálohování, 25 % nemá jasno. 

 
Daniel Džmuráň (EEIP, a.s.) 

- zpracovávali studii k zálohování, 
- financování obcí – zatížení vs. úleva v jejich rozpočtu, 
- potřeby malých obchodů – obavy z nastavení výše tzv. handling fees, lze je například vhodně škálovat, 
- oblast odpadového hospodářství - Strategie 21 vykazuje řadu nejasností. 

 
 
Ad 7) Závěr  
 
Anna Hubáčková – ministryně životního prostředí 

- zálohování vnímá jako důležité téma, 
- potřeba nechat doběhnout zákon k jednorázovým plastům,  
- téma zálohování řešit samostatně,  
- 12. 4. 2022 je v PSP seminář, po kterém MŽP diskusi povede dále, 
- žádost o zaslání podkladů a analýz od všech zúčastněných subjektů na MŽP, 
- poděkování za obohacující diskusi.  

 
 
 
Zapsal: Odbor odpadů MŽP 
 
 
 


