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Budou i PET lahve zálohovány? 

Karlovarské minerální vody, a.s. jsou
nejvût‰ím producentem minerálních
a pramenit˘ch vod na ãeském trhu.
Jejich proaktivní pfiístup k problematice
PET obalÛ, informovanost a pfiíprava na
novou koncepci EU „Plastic Strategy”,
která byla pfiedstavena v lednu 2018,
daly vzniknout nové pracovní skupinû
pro zálohové obaly. Jedním z vytyãe-
n˘ch úkolÛ je zlep‰ení stavu Ïivotního
prostfiedí a sbûru PET obalÛ. 

Souãasn˘ systém tfiídûní a recyklace
plastov˘ch odpadÛ v âR se ukázal jako
dobr˘, nicménû jiÏ dosáhl svého limitu
a i pfies zdánlivé pozitivní v˘sledky
z mnoha perspektiv je v tuto chvíli ne-
zbytnû nutné ho peãlivû zanalyzovat
a navrhnout nové fie‰ení. „âe‰i jsou
v Evropû jedni z nejlep‰ích v tfiídûní od-
padu, pfiesto ve Ïlut˘ch kontejnerech
konãí z 10 PET nápojov˘ch obalÛ uve-
den˘ch na trh pfiibliÏnû „jen” 7, které dá-
le smûfiují k dotfiídûní a recyklaci. Jedním
z perspektivních a obecnû kladnû hodno-
cen˘ch fie‰ení, jak toto zlep‰it z ekono-
mického i environmentálního hlediska,
je depositní systém. Tedy zpûtn˘ v˘kup

PET obalÛ od spotfiebitele. „V̆ zkumy 
ukazují, Ïe právû díky nûmu dosáhly ze-
mû jako ·védsko, Nûmecko a dal‰í ãlen-

ské státy EU aÏ 98% míry zpûtného od-
bûru nápojov˘ch PET lahví,” vysvûtlila
SoÀa Joná‰ová, fieditelka INCIEN. 

Velk˘m problémem souãasnosti, na
kter˘ reaguje jiÏ zmiÀovaná Plastic
Strategy, je také únik plastÛ do pfiíro-
dy. V oceánu kaÏd˘ rok konãí nejmé-
nû 8 milionÛ tun plastÛ a prognóza je
taková, Ïe do roku 2050 mÛÏe b˘t
v oceánech více plastu neÏ ryb. Plasty
také pfiedstavují 85 % odpadu na po-
bfieÏí a pláÏích, z toho cel˘ch 61 %
jsou plasty na jedno pouÏití. Jde
o skuteãn˘ problém, kter˘ je potfieba
fie‰it. Návrhem fie‰ení, které budeme
zkoumat, je depozitní systém. Jeho
nesporná pfiednost spoãívá v tom, Ïe
spotfiebitele ekonomicky motivuje
k navrácení vybran˘ch v˘robkÛ do
systému recyklace. Jeho úspû‰né fun-
gování je navíc moÏné si prakticky 
ovûfiit u zhruba 120 miliónÛ obãanÛ
EU, ktefií ho aktivnû vyuÏívají. 

Pracovní skupina se bude scházet na
mûsíãní bázi a v˘sledky anal˘zy bude
pravidelnû komunikovat a konzultovat
s vefiejností. První v˘sledky studie lze
oãekávat v kvûtnu tohoto roku.  
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Zanalyzovat, vyhodnotit a zefektivnit systém sbûru a recyklace PET lahví. To je hlavní cíl nové-
ho spoleãného projektu spoleãnosti Karlovarské minerální vody, a.s., Institutu Cirkulární
Ekonomiky, z.ú. (INCIEN) a Fakulty technologie ochrany prostfiedí V·CHT Praha. Ten také byl 
23. ledna na tiskové konferenci oficiálnû pfiedstaven. V rámci âeské republiky se jedná o vÛbec
první aktivitu smûfiující ke zhodnocení souãasného systému a nastavení dílãích akãních krokÛ 
vedoucích k naplnûní principÛ cirkulární ekonomiky v této oblasti. 

Zálohov˘m systémem na nápojové PET obaly
v âR se zab˘vá novû vzniklá pracovní skupina
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