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PET lahev je symbolem doby plastové
• Z PET lahví se stal symbol doby plastové
• Mediálně nepřítel č.1 životního prostředí

Mapa původu světového znečištění plasty
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Od pocitů k faktům
• V ČR máme funkční a efektivní systém sběru a využití tříděného
odpadu, který nás v recyklaci obalových odpadů staví na 3. místo v
Evropě (zdroj EUROSTAT)

Tříděný obalový odpad v ČR
• Z pohledu tříděného obalového odpadu činí jednorázové
obaly uvedené na trh celkem 1,1 mil. tun
• Vytříděno a předáno ke zpracování 0,8 mil. tun (74%)
• Nápojové PET obaly tvoří 5,5% celku tj. 50 tis. tun
• Jedná se o cca čtvrtinu hmotnosti všech plastových obalů

PET nápojové obaly
• Procento zpětného sběru nápojových PET obalů k dalšímu využití v
ČR činí 81% (z toho recyklace 70%)
• Srovnání: Slovensko 49%, Polsko 30%, Francie 30%
• PET lahev je nejlépe recyklovatelným obalem
• Recyklovatelný PET (rPET) je komodita
• Obchodují se už vysbírané, vytříděné a slisované PET lahve

Přístup spotřebitelů ke třídění PET lahví
• Z hlediska přístupu spotřebitelů v ČR ke třídění pouze 6%
populace nikdy netřídí PET lahve

Je PET skutečně problém?
•

Více než 8 z 10 PET lahví v ČR je pokryto zpětným sběrem

•

Existuje účinný systém sběrné sítě, efektivita sběru v čase roste

•

Z pohledu přístupu ke třídění je PET lahev tahounem sběru plastů

•

Nápojový PET jako nejlépe recyklovatelný tvoří 25% obsahu žlutého kontejneru
(dle hmotnosti), zbytek jsou ostatní plasty s omezenou možností recyklace

Nové požadavky ve vztahu k PET lahvím
•

Směrnice Single-Use-Plastics (SUP)
• Zpětný sběr PET lahví 90% v roce 2029 (dílčí 77% v roce 2025)
• Obsah rPET v lahvích 30% v roce 2030 (dílčí 25% v roce 2025)
• Tethered Cap – neodnímatelné víčko

• Směrnice Circular Economy Package (CEP)
• % recyklace jednotlivých druhů odpadů (v rámci celkových plastů) :

Proč je vyvolávána diskuze o zavedení
povinných záloh na nápojové PET?
V ČR jsou propagátory povinných záloh komunikovány tyto
argumenty:
1.
2.
3.
4.

Dosažení 90% zpětného sběru PET lahví
Vliv na životní prostředí /řešení litteringu
Nedostupnost materiálu pro recyklaci a opětovné využití
Spotřebitelské průzkumy

• Mediálně atraktivní téma (lahve jsou vidět a plavou)

Postoj MŽP k zavedení povinných záloh
• MŽP prezentovalo dne 4.6.2019 výstupy studie CETA

Zavedení povinných záloh na nápojové PET obaly 1.) Efektivita sběru
• U zálohového systému je automaticky uvažováno o dosažení hranice
zpětného sběru 90%
• realita je, že tuto výkonnost dosahuje 6 systémů z 33
• dle průzkumů potenciál záloh v ČR nedosahuje více než 87%
• 2/3 netřídičů nejsou motivovány k vracení zavedením zálohy
• ½ spotřebitelů podporujících zálohy je motivována „jít příkladem pro
ostatní“
• Uváděny příklady z ostatních zemí se zálohami (mnohdy bez
komplexního systému sběru obalových odpadů)
• S výjimkou Dánska jsou země se zálohovým systémem v ukazateli
celkové recyklace až za ČR, Belgie s efektivitou sběru 85% povinné
zálohy odmítá

Zavedení povinných záloh na nápojové PET obaly 2.) Vliv na životní prostředí
Zaměřuje se pouze na jeden druh obalů a to ten nejlépe
recyklovatelný, ostatní plastové obaly (žluté), kterých je 75%
nejsou systémem záloh řešeny vůbec
• Přitom littering = volně pohozený odpad je v ČR tvořen PET
lahvemi okolo 10-20% objemu (rozdíl město vs. příroda)
• 80-90% je tvořeno jiným odpadem, kde se situace spíše zhorší
• Poslední plošná analýza litteringu z roku 2008 cca 250 tun

•

Zavedení povinných záloh na nápojové PET obaly –
2.) Vliv na životní prostředí
• Soustředěním se na skupinu obalových odpadů, která má 5% podíl na
celku, nepovede ke splnění CEP pro celkové plasty - konflikt s cíli
směrnice CEP je už při uvažovaném 3% poklesu třídění
• Příklad pro zavedení PET záloh:
• Reálný přínos je 6% z 50 tis. tun = (+) 3.000 tun PET /rok
• Pokles sběru ostatních plastů:
• Poklesu sběru 3% ze 150 tis. tun tj. (-) 4.500 tun /rok
• Pokles sběru 11% ze 150 tis. tun tj. (-) 16.500 tun /rok
• Pokles sběru 25% ze 150 tis. tun tj. (-) 37.500 tun /rok

• Bilance je tedy ve všech případech negativní s reálným dopadem
poklesu sběru okolo 13.500 tun/rok

Zavedení povinných záloh na nápojové PET obaly 3.) Nedostupnost materiálu
• Obava o dostupnost materiálu pro opětovné použití v ČR je dána
konkurencí v odkupu materiálu tj. výší výkupní ceny (ručně vysbíraný
materiál je kvalitní a poptávaný)
• Materiál (slisované PET lahve) z ručních třídiček v ČR má vyšší
čistotu/kvalitu/cenu než z automatů v Německu
• EUWID report (čiré 500-550 EUR/tuna, light barvy 340-420
Eur/tuna, dark barvy 80-140 EUR/tuna) kvalitu lze měnit dle
požadavků
• Nesouvisí tedy se zavedením záloh, ale s vlastnictvím odpadu =
materiálu. Je nutno motivovat třídičky a majitele materiálu v rámci
„closed – loop“, což lze i bez záloh ( a levněji).

Zavedení povinných záloh na nápojové PET obaly 4.) Spotřebitelské průzkumy
• Dne 13.9.2019 bylo Spotřebitelským fórem prezentováno srovnání 5
průzkumů, zpracované Institutem pro Sociologickou Evaluaci INESAN
• Lidé obecně podporují řešení s pozitivním vlivem na ŽP.
• Ze studií vyplývá, že informovaní lidé hodnotili systém zálohovaných
lahví spíše negativně a neinformovaní lidí spíše pozitivně.
• Ochota vracet zálohované obaly se snižuje s rostoucími informacemi
o tom, co budou muset lahve i spotřebitelé splňovat.
• Možnost vracení v každé prodejně podporuje kladný vztah k
zálohovaným obalům . Pokud ovšem měli informaci, že je možné
vracet lahve pouze ve velkých prodejnách, jejich postoj byl negativní,
a to především u lidí žijících mimo velká města.
• Stávající systém vypadá funkční. Ti, kteří netřídí, by s novým
systémem nejspíše nezačali vracet zálohované lahve, jelikož se jedná
především o ty lidi, kteří stejně netřídili ani předtím.

Ostatní rizika zavedení povinných záloh na
nápojové PET obaly
1. Zásah do systému sběru
2. Diskomfort pro spotřebitele
3. Ekonomické zatížení

Zavedení záloh na nápojové PET obaly
- zásah do systému sběrné sítě
• V roce 2009 byly zálohy odmítnuty MŽP kvůli dostatečné existenci
sběrné sítě, které byla zainvestována komunálním sektorem a její
dostatečnou podporou průmyslem prostřednictvím systému
tříděného sběru závazku
• Vyjmutím 25% hmotnosti resp. 35% objemu plastů dojde k narušení
fungování systému
• Pokles příspěvků pro obce za obalovou složku
• Méně sběrných míst/vyšší vzdálenost pro domácnosti
• Vyšší náklady na třídění ostatních obalových odpadů

Zavedení záloh na nápojové PET obaly
- ekonomické zatížení
• Investice v řádech jednotek mld. Kč (2,5 – 4,5 mld.) Kryta výrobci a
obchodníky
• Provozní náklady ve výši 1,5 mld. Kč / rok
• Zásadní 40% část nákladů má být kryta z nevrácených záloh, což
odporuje ekologickému cíli (200 mil. lahví ročně nevráceno)
• Za srovnatelné náklady 1,5 mld. Kč je nyní pokryt provoz celého
systému, nově by řešilo 50 tis. tun PET.
• Studie slovenského IEP pro MŽP SR předpovídá růst nákladů výrobců
plastových obalů o třicet procent, přenos na spotřebitele

Zavedení záloh na nápojové PET obaly
- ekonomické zatížení
• Malé a venkovské obchody jsou značně diskriminovány, spotřebitelé
se budou stahovat do obchodů, kde lze vracet (nutná změna zákona
o obalech)
• Obce přijdou o podstatnou část obalové složky cca 245 mil. Kč =
Možný vliv přenosu na domácnosti v poplatku za SKO
• Pro spotřebitele bude značně diskomfortní, s vyšší cenou produktu a
penězi v zálohách

Zavedení záloh na nápojové PET obaly
- diskomfort pro spotřebitele

Co tedy navrhujeme v rámci dalšího zlepšování ?
• Pro zvýšení sběru více žlutých kontejnerů (blíže k domácnostem) = intenzifikace
sběru stávajícím systémem.
• Revize produktového portfolia pro zvýšení efektivity recyklace
• Eliminace PVC sleevů, náhrada za recyklovatelný rukávek
• Testování rPET v PET lahvích
• Úspora materiálu = vylehčování lahví vs. účel použití
• Barevný PET z hlediska použitelnosti do rPET
• Podpora synergií sběru a využití u jednotlivých skupin obalových odpadů =
ponechání PET lahví ve žlutém kontejneru, protože potáhne sběr ostatních plastů
ke splnění CEP ( synergie SUP a CEP, ta u záloh nefunguje)
• Komunikace s dodavateli surovin, AOS a recyklátory v rámci principů cirkulární
ekonomiky (diskuze o kvalitě materiálu vs. motivace ke sběru vs. recyklovatelnost)

Shrnutí
• Zavedení systému povinných záloh na PET lahve se nám jeví jako značně riziková
alternativa
• Přínosy modelu jsou značně diskutabilní
• Rizika a negativa jsou nevratným zásahem do celkového systému
• Vyzobávání materiálu PET z plastů (žlutých kontejnerů) ohrožuje funkčnost
celého systému z hlediska plnění cílů CEP.
• Jako řešení pro plnění cílů EU podporujeme intenzifikaci sběrné sítě, zvýšení
efektivity třídiček a odtřiďování komunálního odpadu, které navazují na
stávající systém i kroky související s ukončením skládkování (PEVO)
• Vzhledem k výkonnosti systému v oblasti sběru PET (plníme % sběru dle SUP pro
rok 2025) máme s ohledem na další priority v oblasti odpadů nyní dostatek
prostoru na posouzení v čase, zda je stávající systém schopen plnit cíle SUP a
CEP

Co říci závěrem ?
• Tlak a PR lobbing vytvářený na rychlé zavedení záloh na PET lahve není v ČR
opodstatněný. Díky více než 20 leté práci budování systému sběrné sítě máme
nyní dobrou pozici pro nastavení plnění vyšších cílů nových EU směrnic.
• Aktuální legislativa umožnuje zavedení dobrovolných záloh pro jednotlivé
výrobce nebo jejich sdružení.
• Zpětný sběr PET lahví (%) rozhodně není komplexním ukazatelem efektivity
odpadového hospodářství a sám o sobě littering nevyřeší.
• Většina spotřebitelů rozhodně nepodporuje zavedení zálohového systému, se
znalostí parametrů systému podpora záloh významně klesá.
• Není potřeba ohrožovat fungující systém pouze z důvodu krátkodobého přínosu
pro konkrétní podnikatelské skupiny.

Děkujeme za pozornost J

