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Stanovisko CICPEN 
k systému plnění cílů evropské odpadové a obalové legislativy 

(březen 2019) 
 

 CICPEN vznikl v roce 1994 jako dobrovolná samoregulační platforma průmyslu, která 
iniciovala vznik kolektivního systému k plnění závazků evropské obalové legislativy. 
CICPEN je hrdý na to, že se systému při aktivním zapojení měst a obcí a veřejnosti 
daří vytčené cíle plnit.   

 

 Nová evropská odpadová a obalová legislativa (CEP a SUP) stanoví nové náročné 
cíle, týkající se celé šíře obalového odpadu. Do roku 2030 má být recyklováno 70% 
veškerého obalového odpadu, v tom 85% obalů z papíru a lepenky, 80% ze 
železných kovů, 75% ze skla, 60% z hliníku, 55% z plastů a 30% ze dřeva. Jsou 
stanoveny cíle pro recyklaci do roku 2025 sesbírat 77% nápojových PET lahví a 90% 
do roku 2029 a zároveň bude požadována násobně větší zodpovědnost výrobců za 
úklid litteringu. Od roku 2025 bude rovněž povinnost přidávat 25 % recyklátu do 
nápojových PET lahví. Současně s novou evropskou legislativou si mnohé firmy 
včetně členů CICPEN dávají i vlastní samoregulační závazky. 

 

 Stát musí mít k dispozici účinný systém, který zajistí splnění těchto nových cílů. 
Stávající kolektivní systém je plně funkční, plní současně nastavené cíle při použití 
stávající metodiky výpočtu recyklace a má předpoklady k tomu, aby mohl využít svůj 
potenciál pro splnění nových cílů. Podle studie EKOKOM (leden 2019) by zahuštění 
existující sběrné sítě spolu s intenzifikací stávajícího systému mohlo vést k dosažení 
cílů CEP a SUP.   

 

 Zkušenosti některých evropských zemí nabízejí i jiný model, jak usilovat o dosažení 
některých cílů, např. zavedení systému záloh na PET lahve a hliníkové plechovky. 
Studie platformy „Zálohujme?“ (INCIEN/VŠCHT/EUNOMIA/KMV) jak zavést systém 
záloh na PET lahve a hliníkové plechovky (leden 2019) v ČR vychází z předpokladu, 
že půjde o všeobecnou povinnost, která povede ke splnění cílů, týkajících se těchto 
obalů.   

 

 CICPEN respektuje právo jednotlivých tržních aktérů zavést systém záloh na své 
obaly na dobrovolné bázi. Případné vynětí veškerých PET lahví a hliníkových 
plechovek díky povinnosti jejich zálohování může ovlivnit stávající kolektivní systém.  

 

 MŽP v současnosti pracuje na vlastní analýze cest a možností splnění závazků ČR 
dle nové EU legislativy (CEP a SUP). CICPEN se proto k tématice vrátí poté, co bude 
analýza MŽP zveřejněna a bude čas ji podrobně prostudovat.  
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