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ZÁLOHOVÝ SYSTÉM V ČR

ZÁKLADNÍ PRINCIPY  
FUNGOVÁNÍ S OHLEDEM 
NA OBCHOD
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PROČ PRÁVĚ  
ZÁLOHOVÝ SYSTÉM?
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MNOŽSTVÍ MATERIÁLŮ 
NA TRHU

       1,65 MILIARDY 
PET LAHVÍ 
ROČNĚ

       820 MILIONŮ 
PLECHOVEK 
ROČNĚ



52
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Partneři projektu
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Zálohový systém zlepšuje recyklaci: Nekonečný koloběh  
z lahve do lahve, z plechovky do plechovky

Recyklát

Výroba

Lahev / plechovka

Zpracování

Efektivní sběr

Hotový produkt
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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 90 %

Pozitivní dopady systému  
na životní prostředí

Plechovka z recyklátu má  
o 80 % nižší uhlíkovou  
stopu než plechovka z panenského 
hliníku, v případě PET lahve je  
uhlíková stopa nižší o 90 %
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95 %
Snížení volně pohozených nápojových obalů až oSnížení volně pohozených nápojových obalů až o

Zdroj: Eunomia – Systém záloh pro Českou republiku 2019
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   77 % míra zpětného sběru  
pro recyklaci do roku 2025

   90 % míra zpětného sběru  
pro recyklaci 2029 

  25 % obsah recyklátu do roku 2025 
  30 % obsah recyklátu do roku 2030

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

*směrnice o jednorázových plastech

Závazky  
České  
republiky
směrem  
k EU

*balíček oběhového hospodářství
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Zálohové systémy v Evropě

Funkční systémy

Švédsko (1984)
Island (1989)
Finsko (1996)
Norsko (1999)
Dánsko (2002)
Německo (2003)
Estonsko (2005)
Nizozemsko (2005)
Chorvatsko (2006)
Litva (2016) 
Slovensko (2022) 
Lotyšsko (2022)  

+ dalších 30 zemí 
a teritorií mimo Evropu 
(10 států USA, Kanada, 
Austrálie, Izrael)

Připravované systémy
 
Portugalsko (2022)
Bělorusko (2022)
Srbsko 
Malta (2022)
Skotsko (2023)
Rumunsko (2023)
Turecko (2023)
Řecko (2023)
Kypr (2023)
Irsko (2023)
Lucemburk (2023)
Maďarsko (2024)
Anglie, Wales, Severní 
Irsko (2024)
Rakousko (2025)

Legenda
  Funkční systémy
  Připravované systémy
  Zvažované systémy
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Účinnost zálohových systému 
v deseti evropských zemích

Dánsko Estonsko Chorvatsko Německo Island Litva Nizozemí Norsko ŠvédskoFinsko

93 % 87,2 % 93 % 88,7 % 98 % 91,5 % 91 % 95 % 92 % 88,1 %
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Účinnost zálohových systému  
různých systémů sběru PET lahví

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Zálohový systém Podomní sběr Sběrná místa

Zdroj: Eunomia na základě dat ICIS a Petcore Europe
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JAK TO CELÉ FUNGUJE?
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Zálohový systém 
v praxi

SPRÁVCE
ZÁLOHOVÉHO
SYSTÉMU

Záloha Údaje

Údaje Údaje

Záloha
+

poplatek

Legenda
  tok údajů
  tok peněz
  tok materiálu

Příjem 
z materiálu

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.

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

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

5.Obchodník vrátí sesbírané obaly správci, 
který mu proplatí zálohy a k tomu manipulační 

poplatek jako odměnu za manipulaci s obaly.
6.Správce zabezpečí 

kontrolu, sčítání, přepravu 
a zpracování obalů.

7.Od správce 
putuje materiál 

k výrobci 
recyklátu.

8.
Vysbíraný 

materiál je 
recyklovaný 
a použitý na 
výrobu nové 

lahve nebo 
plechovky.
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  1. Centralizovaný (plošný system, jeden správce)

  2.  Efektivní (efektivní provozní, nákupní, logistické, prodejní, 
platební a reportovací procesy, systém postavený na 
neziskovém principu)

   3.  Zaměřený na spotřebitele (srozumitelný pro spotřebitele, 
dobře nastavená výše vkladu, srozumitelná komunikace, 
označení zálohovaných obalů)

   4.  Účinný (spolupráce výrobců s maloobchodníky; podpůrný 
legislativní rámec)

   5.  Férový (princip samofinancování podle typu materiálu, 
maloobchodní manipulační poplatek poskytuje adekvátní 
kompenzaci nákladů všech maloobchodníků, nevrácené 
zálohy pomáhají financovat provoz)

   6.  Uzavřený koloběh (z lahve do lahve,  
z plechovky do plechovky) 

 
  7.  Transparentní (data budou dostupná všem a veřejně, 

dodržení všech souběžněprávních principů) 

7 principů funkčních  
systémů v Evropě



16

Správce

  Jeden pro celý systém – legislativní zakotvení

   Licenci bude soutěžit a kontrolovat stát 

  V orgánech zastoupení výrobci nápojů a obchodníci  
 (prostřednictvím asociací)

  Nezisková organizace  - finanční efektivita
     

  Transparentní systém hospodaření
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Obchodníci

  Systém musí být pro obchodníky férový

   Proto dvě možnosti: manuální a automatický sběr 
PET lahví a plechovek (plynoucí z očekávaného 
objemu vysbíraných obalů)

  Povinné zapojení od konkrétní velikosti prodejní   
  plochy (vyplyne z jednání se zástupci obchodu)

  Možnost dobrovolného zapojení

   Manipulační poplatek vyplácený správcem férově 
kompenzuje dodatečné náklady prodejce: 
• Prostor

  • Personální náklady
  • Energie
  • Technologie
  • Případné finanční náklady (úrok)
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MANIPULAČNÍ POPLATKY  
SE STANOVUJÍ VZORCEM, 
KTERÝ PŘIPRAVÍ EXTERNÍ 
SUBJEKT A BUDE PRAVIDELNĚ 
PŘEHODNOCOVANÝ  
A AUDITOVANÝ 
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Náklady na technologie / možnosti financování    

Kompenzované přes 
manipulační poplatek

Eurofondy

EU

  Přímé investice obchodníků
  Komerční úvěr
  Úvěr od státu

Náklady na vybudování, nastavení 
a provozování systému hradí 
zakladatelé správce podle principu 
neziskové organizace
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Obchod – provoz
a manipulace

  Automaty jsou napojené na systém správce

  Automaticky se aktualizují data o nových obalech

   Automaty kompaktují vysbíraný materiál

   Svoz se u velkých obchodů realizuje v pravidelných 
intervalech, u malých podle reálných potřeb

   Malé obchody (scanner) – manuální sběr (jiná cena za 
obal – podle nákladů)

  Manuálně vysbíraný materiál se ještě propočítává po     
  svozu, až poté se kompaktuje a třídí
 

  Manipulační poplatek se vyplácí za každý vysbíraný obal
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Identifikace obalů

   Hmotnost  

  EAN

   Tvar

   Hmotnost  

   Tvar

  EAN
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Systém 
financování

   Příjmy    Náklady

 Příjmy
 ze zálohy

 Manipulační   
 poplatek

 Doprava

 Třídící linka

 Clearingové   
 centrum

 Marketing

 Příjmy
 z materiálů

 Poplatky
 výrobců 

Tři klíčové zdroje financování

   Poplatek za obal hrazený výrobcem 
(různé ceny podle reálných nákladů 
a hodnoty konkrétního materiálu)  
  

  Cena za odprodaný  
  vysbíraný materiál

   Nevyzvednuté zálohy  
od spotřebitelů

Případné výnosy zůstanou v systému pro 
jeho další rozvoj a potřeby komunikace, 
marketingu, edukace spotřebitelů
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Management materiálu

  Vysbíraný materiál je ve vlastnictví správce

   Pro výrobce nápojů bude fungovat opce na principu 
férového podílu skutečně uvedeného materiálu na 
trh minus efektivita systému

   Po neuplatnění opce správce materiál prodá na trhu

  Výše zálohy: 3 nebo 4 Kč – bude upřesněno

   Doba připravy správce a vybudování systému –  
18 až 24 měsíců od získání licence
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NAŠÍM CÍLEM JE ZAVEDENÍ 
ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU 
PET LAHVÍ A PLECHOVEK


