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Oběhové nápojové obaly jsou (jednorázové nebo znovuplnitelné) obaly, které mají vysokou 
míru tříděného sběru a jsou opakovaně plněny či recyklovány v uzavřeném cyklu. Při recyklaci 
by měly obsahovat vysoké procento recyklovaného materiálu pocházejícího z nápojových 
obalů, což přispívá k efektivnímu využívání materiálových zdrojů a prevenci tzv. litteringu neboli 
odhazování odpadků. 
 
Revize směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (Packaging and Packaging Waste 
Directive, PPWD), kterou připravila Evropská komise, má za cíl dále podpořit prevenci, 
opětovné použití, recyklaci a design vhodný pro opětovné použití a recyklovatelnost. Je to 
příležitost, jak dále rozvinout potenciál oběhových nápojových obalů a provést opatření, která 
jsou nezbytným krokem na cestě k recyklaci v uzavřeném cyklu a větší míře opětovného 
použití. 
 
V tomto pozičním dokumentu chceme zdůraznit své ambice, důležitost stanovení cíle tříděného 
sběru nápojových obalů na úroveň 90 % do roku 2029 a potřebnost zavedení zálohových 
systémů v členských státech, které průběžné milníky nezbytné k dosažení 90% cíle nesplňují. 
Uznáváme, že v některých výjimečných případech narušení trhu v důsledku nedávných 
globálních krizí (např. pandemie Covid-19 a války na Ukrajině), si mohou některé členské státy 
případ od případu vyžádat určitou flexibilitu. 
 
Kombinace 90% cíle tříděného sběru a zálohového systému, kterou navrhujeme, nabízí 
osvědčené řešení přínosné pro ekonomiku, zaměstnanost a odolnost Evropy v oblasti zajištění 
zdrojů a energetických úspor. Jedná se o příležitost, jak významně a smysluplně snížit 
poptávku po prvotních materiálech. 
 
Recyklace z láhve na láhev a z plechovky na plechovku má každoročně pozitivní dopad na 
životní prostředí, který se díky síle oběhovosti a recyklace v uzavřeném cyklu rok od roku 
exponenciálně zvyšuje. Přínosy oběhovosti jsou potřebné právě v dnešní bezprecedentní 
době, kdy musíme plánovat velké snížení emisí skleníkových plynů a omezení poptávky po 
prvotních materiálech a energii. 
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Dvojitý návrh: Cíl 90% tříděného sběru všech nápojových obalů a zálohový systém 
 

Důkazy hovoří jasně: dosažení 90% míry tříděného sběru pro recyklaci nabízí řadu výhod v 
podobě snížení množství odpadků, nižší uhlíkové stopy a exponenciálního růstu účinnosti 
využívání zdrojů. Na základě těchto poznatků: 

 
· Navrhujeme zavést v celé Evropské unii cíl 90% tříděného sběru recyklovatelných nápojových 
obalů včetně plastových a skleněných lahví, plechovek a dalších. Veškeré nápojové obaly by 
měly být účinně a efektivně opětovně využívány nebo recyklovány (ve velkém měřítku) na 
druhotné suroviny, které budou hlavní náhradou v celé EU. Když bude cíl 90% tříděného sběru 
doplněn o ustanovení, která obaly nasměrují zpět do uzavřeného cyklu (z láhve na láhev a z 
plechovky na plechovku), zajistí vyšší míru recyklace a recyklovaného obsahu v obalech.. 

 
· Podporujeme také přijetí zálohového systému pro plastové lahve (PET a HDPE) a plechovky. 
U skleněných lahví lze oběhového systému dosáhnout prostřednictvím vysokého procenta 
tříděného sběru, vysokého podílu recyklovaného obsahu a vysoké nebo rostoucí míry 
znovuplnitelných lahví. Budou-li tato tři kritéria oběhovosti splněna, mohly by být skleněné 
nápojové lahve z národního zálohovacího systému vyňaty. Rozhodnutí o sběru skleněných 
lahví vedle plastových lahví a hliníkových plechovek by mělo být přijato na vnitrostátní úrovni 
na základě vnitrostátních podmínek. Veškeré nové zálohovací systémy by navíc měly vycházet 
ze sady povinných minimálních požadavků, aby se maximalizovala jejich účinnost a výkonnost. 
Stávajícím zálohovým systémům s mírou sběru 90 % a více by mělo být umožněno pokračovat 
v současném nastavení, pokud si to přejí. 

 
Proč cíl 90 %? 

 
Tento ambiciózní cíl vychází z míry recyklace dosažené v nejlepších zálohových systémech, 
které již fungují v zemích, jako je Dánsko, Finsko, Německo, Norsko a Litva. 
 
Stanovení 90% cíle pro všechny nápojové obaly zajistí, že každá země zavede robustní systém 
tříděného sběru zaměřený nejen na dosažení cílů a snížení litteringu, ale také na cirkulaci 
materiálů v uzavřených cyklech, čímž se předejde vzniku odpadu a prvotní suroviny budou 
opakovaně nahrazovány druhotně recyklovaným obsahem. 
 
Představte si, že z každých deseti nápojových obalů uvedených na trh se devět vysbírá a 
recykluje na nové lahve nebo plechovky, které lze znovu prodat. Z nich se opět dalších 90 % 
vysbírá za účelem recyklace a tímto způsobem uzavřený cyklus pokračuje dál. V praxi to 
znamená, že z použitých obalů můžeme nové obaly získat vícekrát, pokud bude zajištěn 
přednostní přístup k těmto materiálům. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zálohový systém je hnací silou pro dosažení 90% tříděného sběru a plné oběhovosti 
 

Ve většině zemí EU je zálohování jediným prostředkem, jak překročit 90% hranici  sběru 
nápojových obalů. Zálohovací systémy co do míry recyklace a kvality získávaného materiálu 
dlouhodobě překonávají programy bez zálohování. 
 
S ohledem na tyto výhody se k zálohování zavazuje stále více zemí, a to buď skrze přijetí 
právních předpisů, které zálohovací systémy nově zavádějí, nebo skrze změnu stávající 
legislativy a zvětšení rozsahu dosavadních programů. Jen v letošním roce došlo k rozšíření 
stávajících programů v Nizozemsku a Německu a k zavedení nových zálohovacích systémů 
na Slovensku (leden 2022), v Lotyšsku (únor 2022) a na Maltě (konec roku 2022), přičemž 
několik dalších států včetně Rumunska, Maďarska, Irska, Portugalska, Kypru, Řecka a 
Rakouska plánuje zavedení v příštích dvou až třech letech. 
 
S rostoucí poptávkou spotřebitelů a přibývajícím počtem společností, které se zavazují ve 
svých výrobcích a obalech používat recyklované materiály, vzniká paradoxní situace, kdy se 
neshromažďuje a nerecykluje dostatek kvalitního materiálu, aby výrobci nápojů mohli 
zvýšenou poptávku uspokojit. Zálohové systémy tento paradox řeší: zaručují čistý tok materiálů 
vhodných pro recyklaci v uzavřeném cyklu, zajišťují sběr a nakládají s materiály tak, aby se 
minimalizovala jejich kontaminace a byly garantovány vysoce kvalitní výstupy. 

 
Zálohový systém jako brána k opětovnému použití 

 
Kromě zvýšení recyklace může zálohový systém sloužit jako brána k většímu množství 
vratných opakovaně použitelných nápojových obalů, protože vytváří prostředí, které 
spotřebitele vede k vracení obalů za účelem recyklace nebo znovunaplnění. Jak se ukázalo v 
řadě zemí, například v Německu, Estonsku, Finsku, Litvě a Nizozemsku, infrastruktura pro 
vracení obalů může koexistovat s dalšími funkcemi zálohových systémů pro jednorázové a 
znovuplnitelné obaly. Tam, kde je to proveditelné a smysluplné, to může podpořit sběr vratných 
znovuplnitelných obalů (nadace Ellen MacArthur Foundation to označuje jako systém „return 
on the go“ neboli „vrať a jdi“ [1]), protože spotřebitelé musí oba typy obalů vracet na stejná 
místa zpětného odběru. 

 
 

 
 

[1] Reuse – rethinking packaging | sdíleno na stránce New Plastics Economy 
(thirdlight.com): https://emf.thirdlight.com/link/rzv910prtxn-tfiulo/@/#id=1  



Zálohový systém snižuje odhazování odpadků 
 

Dalším klíčovým přínosem zálohových systémů – kterého by bez zálohování nebylo možno 
dosáhnout – je snížení litteringu. Existuje mnoho nezávislých studií provedených v Evropě, 
Americe a Austrálii, které měřily dopad zálohování na množství odhozených odpadků. Všechny 
konstatují, že po zavedení zálohovacího systému se výrazně snížila míra odhazování 
použitých nápojových obalů do přírody a na veřejná prostranství. 

 
Je nejvyšší čas 

 
Svět prochází klimatickou krizí a naše oceány jsou přehlceny jednorázovými odpady. Nápojové 
obaly v sobě nesou energii, kterou můžeme v maximální míře zachovat skrze recyklaci a 
opětovné použití v uzavřeném cyklu. 
 
Je nejvyšší čas zavést opatření, která prokazatelně fungují a mají podporu průmyslu, vlád i 
veřejnosti. Cíl tříděného sběru ve výši 90 % v kombinaci se zálohovým systémem je osvědčené 
řešení, které má pozitivní vliv nejen na životní prostředí, ale i na evropské hospodářství, 
zaměstnanost a zabezpečení zdrojů. 
 
Podporujeme zálohový systém, protože ve většině členských států neexistuje jiný způsob, jak 
v krátkém časovém horizontu dosáhnout více než 90% tříděného sběru s trvalou výkonností. 
Většina členských států EU to již ví, což dokazuje situace v 18 zemích, které se již rozhodly 
zálohové systémy zavést do roku 2025. Zálohování nejen podporuje vysokou míru recyklace 
a maximální oběhovost, ale také může umožnit přechod k většímu množství znovuplnitelných 
obalů, pokud to dává smysl z hlediska ochrany životního prostředí. 
 
Důkazy jasně potvrzují mnohostranné výhody 90% cíle a zálohovacího systému pro nápojové 
obaly: omezení litteringu, méně odpadu, snížení využití uhlíkově náročných prvotních materiálů 
a exponenciální růst účinnosti zdrojů v čase. S cílem 90% tříděného sběru a zálohováním 
nápojových obalů má Evropská komise skvělou příležitost být ambiciózní a stát se světovým 
lídrem. 

 
Tento dokument podporují zúčastněné strany z řad nevládních organizací, průmyslu a občanské společnosti:




