
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SEMINÁŘE 

I. PREZENTAČNÍ ČÁST  

Pouze online 

09:00 – 09:10  Úvod   

09:10 – 11:45  Krátké prezentace dat/analýz 

1. Jak by měl fungovat zálohový systém pro ČR podle Iniciativy pro zálohování, přednášející Ivan 

Tučník, Plzeňský Prazdroj, a.s.; Michal Dyttert, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 

2. Podmínky pro efektivní zavedení zálohového systému na obaly na nápoje,  

přednášející Ing. Aleš Rod, Ph.D., Centrum ekonomických a tržních analýz 

3. Dopady zálohování na životní prostředí na základě LCA analýzy, přednášející Vladimír Kočí, děkan 

Fakulty technologie ochrany prostředí, VŠCHT 

4. Pozice Svazu měst a obcí ČR k záměru na plošné zálohování nápojových obalů, zejm. PET lahví, 

přednášející Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta obce Velký Osek 

5. Zálohování a jeho dopad na města a obce na příkladu Prahy, přednášející Vojtěch Vosecký, expert 

na cirkulární ekonomiku 

6. Zálohový systém na Slovensku, přednášející Lucia Morvai, ředitelka pro komunikaci a externí vztahy, 

Správci zálohového systému 

7. Role retailu v efektivním systému zálohování, přednášející Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu 

a cestovního ruchu ČR  

8. Technologické, logistické a finanční souvislosti zavedení povinného zálohování PET lahví v ČR  

a zkušenosti ze zahraničí, přednášející Miloš Kužvart, ředitel České asociace oběhového hospodářství, 

z.s. 

ZÁLOHOVÝ SYSTÉM  

SEMINÁŘ 
23. ÚNORA 2022 OD 9:00 

NA OBALY NA NÁPOJE 



9. Příklady projektů z pohledu přípravy plastových odpadů k materiálovému využití, přednášející 

Zdeněk Horsák, místopředseda ČAObH. 

10. Stávající systém dokáže splnit legislativní cíle k PET i plechovkám, povinné zálohy naopak mohou 

působit proti možnému splnění cílů oběhového balíčku jako celku, přednášející Petr Havelka, ředitel 

České asociace odpadového hospodářství, z.s. 

11. Zálohový systém versus třídění a recyklace v praxi, přednášející Milan Kaděra, zástupce ze společnosti 

AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. 

12. Dopady možného zavedení povinného zálohování na dosavadní procesy recyklace PET do textilních 

a řady dalších produktů, kam se PET doposud velmi úspěšně recykluje, TBC 

11:45 – 12:30  Polední přestávka 
 

II. DISKUSNÍ ČÁST 

Následující část je určena pouze členům Svazu průmyslu a dopravy ČR. 
Hybridní forma – pokud se chcete této části zúčastnit fyzicky, prosím ozvěte se na email dendrlova@spcr.cz 
(upozorňujeme, že počet účastníků ve velké zasedací místnosti na Svazu průmyslu je výrazně omezen). 

12:30 – 13:00  Hlavní pozice jednotlivých členů Svazu (krátce zástupce za každého přímého člena) 

13:00 – 14:00  Otevřené otázky, diskuse 

 Plnění jakých konkrétních cílů si slibují zastánci povinného zálohování, co je hlavní motivací a 

důvodem? Co mohou pro tyto cíle nabídnout firmy zpracovávající odpady a materiály? Jaké konkrétní 

obavy či přínosy, tj. jaké potenciální dopady vnímají jednotlivé sektory? Dopad na stávající systém? Na 

realizované a plánované investice (včetně dotačních nástrojů)? Odhady nákladů pro celý systém v ČR? 

14:00 – 14:15 Závěr 

 

REGISTRACE 

 Registrujte se prosím přes online formulář. Po registraci obdržíte odkaz k připojení. 

 
 

 

 

Hygienická opatření: Fyzická účast na akci je povolena pouze osobám nevykazujícím klinické příznaky 
onemocnění COVID-19 a s platným dokladem o bezinfekčnosti. Po celou dobu konání akce a ve všech prostorách 
SP ČR je nutné použít ochranný prostředek dýchacích cest. Při vstupu do vnitřních prostor je k dispozici 
dezinfekce rukou. 
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