TISKOVÁ ZPRÁVA

Zálohovým systémem na nápojové PET obaly v České republice se
zabývá nově vzniklá pracovní skupina
Praha, 23. ledna 2018 – Zanalyzovat, vyhodnotit a zefektivnit systém sběru a recyklace PET lahví.
To je hlavní cíl nového společného projektu společnosti Karlovarské minerální vody a.s., Institutu
Cirkulární Ekonomiky z.ú. (INCIEN) a Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. V rámci
České republiky se jedná o vůbec první aktivitu směřující ke zhodnocení současného systému a
nastavení dílčích akčních kroků vedoucích k naplnění principů cirkulární ekonomiky v této oblasti.
Karlovarské minerální vody a.s. jsou největším producentem minerálních a pramenitých vod na
českém trhu. Jejich proaktivní přístup k problematice PET obalů, informovanost a příprava na novou
koncepci EU „Plastic Strategy“, která byla představena v lednu 2018, daly vzniknout nové pracovní
skupině pro zálohové obaly. Jedním z vytyčených úkolů je zlepšení stavu životního prostředí a sběru
PET obalů. „Ke společné práci jsme záměrně přizvali INCIEN a VŠCHT, protože jsme si dobře vědomi, že
na akademické půdě je možné vyřešit tuto otázku nestranně a k všeobecné prospěšnosti. Současně
samozřejmě víme, že je třeba hledat cesty, které budou co nejméně bolet stávající systém a vyjdou
vstříc všem v něm zúčastněným stranám,“ řekl Alessandro Pasquale, generální ředitel společnosti
Karlovarské minerální vody a.s.
Současný systém třídění a recyklace plastových odpadů v ČR se ukázal jako dobrý, nicméně již dosáhl
svého limitu a i přes zdánlivé pozitivní výsledky z mnoha perspektiv je v tuto chvíli nezbytně nutné ho
pečlivě zanalyzovat a navrhnout nové řešení. “Češi jsou v Evropě jedni z nejlepších v třídění odpadu,
přesto z 10 PET nápojových obalů uvedených na trh končí přibližně “jen” 7 ve žlutých kontejnerech
dále, směřujících k dotřídění a recyklaci. Jedním z perspektivních a obecně kladně hodnocených řešení,
jak toto zlepšit z ekonomického i environmentálního hlediska, je depositní systém. Tedy zpětný výkup
PET obalů od spotřebitele. Výzkumy ukazují, že právě díky němu dosáhly země jako Švédsko, Německo
a další členské státy EU až 98% míry zpětného odběru nápojových PET lahví,” vysvětlila Soňa
Jonášová, ředitelka INCIEN.
Velkým problémem současnosti, na který reaguje již zmiňovaná Plastic Strategy, je také únik plastů
do přírody. V oceánu každý rok končí nejméně 8 milionů tun plastů a prognóza je taková, že do roku
2050 může být v oceánech více plastu než ryb. Plasty také představují 85 % odpadu na pobřeží a
plážích, z toho celých 61 % jsou plasty na jedno použití. „Jde o skutečný problém, který je potřeba
řešit. Návrhem řešení, které budeme zkoumat, je depozitní systém. Jeho nesporná přednost spočívá v
tom, že spotřebitele ekonomicky motivuje k navrácení vybraných výrobků do systému recyklace. Jeho
úspěšné fungování je navíc možné si prakticky ověřit u zhruba 120 miliónů občanů EU, kteří ho aktivně
využívají. Výzvou současnosti je tedy zvážit vhodnost obdobného systému také v České republice a to
ať už jako náhrady nebo jako doplňku k systému stávajícímu,“ dodal Alessandro Pasquale.
Hlavní roli při přezkoumávání celého procesu recyklace plastového odpadu hrají environmentální
aspekty. Nové i doposud používané procesy budou proto srovnány vědeckou metodikou LCA tak, aby
bylo jasné, jaký systém je z pohledu hodnocení vlivu na životní prostředí nejvhodnější. „Metoda LCA
je komplexní nástroj hodnocení potenciálních environmentálních dopadů výrobků, ale i technických
řešení či služeb. Z tohoto důvodu se velmi hodí i pro tento výzkum. Na základě výsledků LCA bude
možné doporučit environmentálně šetrnější variantu,“ objasnil Vladimír Kočí. Pracovní skupina se

bude scházet na měsíční bázi a výsledky analýzy bude pravidelně komunikovat a konzultovat s
veřejností. První výsledky studie lze očekávat v květnu tohoto roku.
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O INCIEN
Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú., je nezisková organizace pracující na šíření myšlenky cirkulární
ekonomiky (oběhového hospodářství) v České republice. INCIEN byl založen v roce 2015 a od té doby
vzdělává, pořádá diskuzní večery, semináře i konference zabývající se problematikou odpadového
hospodářství a cirkulární ekonomiky. Současně realizuje vlastní projekty ve spolupráci s firmami,
školami, obcemi i veřejnou správou. Aktivně přenáší a aplikuje know-how v tomto oboru z ostatních
evropských zemí. Cirkulární ekonomika je základním stavebním kamenem pro přechod z lineární
spotřeby surovin a prosazuje vnímání odpadů jako zdroje, jenž šetří finance i životní prostředí.
O Karlovarských minerálních vodách
Skupina Karlovarských minerálních vod (KMV) je největším výrobcem minerálních a pramenitých vod
ve střední Evropě. Posláním skupiny KMV je zvyšovat kvalitu a kulturu pití a činit ze svých výrobků
proslulé značky s mezinárodní hodnotou. Společnost byla založena karlovarským rodákem
Heinrichem Mattonim v roce 1873. Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody a.s. v 90.
letech díky výrazným investicím nových majitelů, italské rodiny Pasquale. V ČR vyrábí KMV vedle
tradiční minerální vody Mattoni také pramenitou vodu Aquila a minerální vody Magnesia,
Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká Kyselka. Své produkty v současné době KMV vyváží do 20 zemí
světa a jako mateřská společnost vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a
na Ukrajině. V Bulharsku patří KMV k předním výrobcům a distributorů nealkoholických nápojů
značek firmy PepsiCo. Ve všech zemích, kde KMV operuje, zaměstnává na 1100 zaměstnanců. KMV se
významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě. Podporuje také projekty spojené s
ochranou přírody a otázkou ekologie. KMV je členem Národní sítě Global Compact ČR, která sdružuje
firmy a organizace zapojené do UN Global Compact - největší světové iniciativy společenské
odpovědnosti a udržitelného podnikání pod záštitou OSN. Další zajímavé informace o společnosti
naleznete na Twitteru @KMV_Mattoni.
O VŠCHT FTOP
Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha se dlouhodobě systematicky věnuje
environmentálním dopadům různých technologií i rozvoji udržitelnosti z pohledu průmyslu. Řešíme
řadu projektů týkajících se čištění odpadních vod, recyklací odpadních materiálů, snižování
atmosférických emisí či zaměřených na úsporu surovin.
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