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Výrobci víc než kdy jindy čelí kritice 
kvůli plastům 



Všechny obaly používané v nápojovém průmyslu 
jsou plně recyklovatelné…

… a mají svou vysokou hodnotu i po použití



I Evropská komise se zaměřuje na 
cirkularitu…



…svým holistickým přístupem v Balíčku 
cirkulární ekonomiky…



navrhuje cíl 77% sběru jednorázových nápojových lahví do 
roku 2025, 90% do roku 2029…

…a dále navrhuje povinný 25% přídavek recyklátu v nových 
lahvích do roku 2025)

…a Směrnicí o jednorázových plastech…



Nezapomínejme ani na tzv. Littering clean-up costs
• u zemí se zavedeným EPR systémem min. 50% zodpovědnost 

výrobců za úklid znečištěného životního prostředí a veřejných 
prostranství nápojovými obaly

…a Směrnicí o jednorázových plastech…

desetinásobné zvýšení 

poplatků pro výrobce na 

100% zodpovědnost



EFBW publikovala ambiciozní závazky 
ještě dříve, než EU… 



Klíčový cíl, ke kterému bychom měli směřovat (a 
který zároveň dává největší smysl), je uzavřít 
cirkulární smyčku

Lokálně.
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Protože na recyklaci záleží nejvíce!



Klíčovým bodem pro snížení 
dopadů obalů na životní 
prostředí je snížení 
materiálové náročnosti obalů 
nebo zvýšení podílu 
recyklovaného materiálu při 
výrobě lahví.

Hlavním cílem je mít plně cirkulární systém
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A to i přesto, že to v ČR zatím nejde…



…a ani v EU to zatím není úplně běžná 
věc…

Recyklační průmysl má v současné době kapacitu do 500 kT rPETu v 

potravinářské kvalitě, ale díky nedostatku materiálu vyrábí pouze 

362 kT ročně



My přitom víme, že je to možné…



Prostě potřebujeme cirkulární systém ve 
všech článcích jeho řetězu

Ekodesign a /nebo 

ecomodulace

Vysoce efektivní zpětný sběr obalů

Recyklace do 

potravinářské kvality



…v tom by nám mohl pomoct zálohový 
systém na nápojové PET lahve a plechovky…

Výsledky všech studií na 

https://www.zalohujme.cz/ke-stazeni/

https://www.zalohujme.cz/ke-stazeni/


…který koneckonců i spotřebitelé chtějí 
a jsou na něj připraveni



Děkuji za pozornost…


