
 

 

 

Spotřebitelské fórum, z. ú. si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 
 

Zálohování PET lahví (nejen) očima spotřebitele 
 

Kdy: Středa 20. 2. 2019, 9:00 

Místo: SmetanaQ, Smetanovo nábřeží 334/4, 110 00 Staré město 

 

Odpadové hospodářství členských zemí Evropské unie čekají velké výzvy v podobě 

recyklačních cílů, které vymezují direktivy balíčku oběhového hospodářství (CEP) a 

eliminace plastů na jedno použití (SUP). Každý členský stát musí zvolit vhodnou 

strategii, jak všechny povinné cíle splnit. V souvislosti s dílčím cílem týkajícím se 

plastových lahví se v České republice začalo intenzivně diskutovat o zavedení 

povinného systému zálohování PET lahví na nealkoholické nápoje, jehož kontury 

představili zástupci Karlovarských minerálních vod ve spolupráci s INCIEN a VŠCHT. 

Jak náročné by bylo nový systém implementovat do praxe? Jak by systém ovlivnil 

současné odpadové hospodářství domácností? Jak by systém změnil trh s 

nealkoholickými nápoji a spotřebitelské chování? Jaké dopady by takový systém měl 

pro spotřebitele samotné? A jak projevil by se na cenách nebo kvalitě zboží? O tom 

všem budeme diskutovat u kulatého stolu. 

 

Spotřebitelské fórum, z.ú., je otevřená platforma pro komunikaci mezi občany, 

občanskými sdruženími, firmami a státem.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PROGRAM: 

moderátor: Kryštof Kruliš, předseda správní rady, Spotřebitelské fórum 

 

8:45 – 8:55 Registrace 

 

9:00  Zahájení a příspěvky hostů 

  Soňa Jonášová, ředitelka, Institut Cirkulární Ekonomiky 

Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního    

prostředí 

Ivana Jurenová, členka představenstva, Spolek veřejně prospěšných 

služeb 

Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového 

hospodářství (tbc) 

Petr Balner, ředitel oddělení rozvoje systému, EKO-KOM 

Markéta Chýlková, vedoucí legislativního oddělení, Potravinářská 

komora ČR 

Hana Carvová, oddělení legislativně právní, Svaz českých a 

moravských spotřebních družstev 

  Libor Duba, ředitel, Ondrášovka 

Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti Coca-Cola HBC 

Česko a Slovensko, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR 

Beata Pulcer, Board and Legal Affairs Manager, Kofola 

Československo  

  Jan Daňsa, country manager, ALPLA 

  Jiří Heczko, člen představenstva, MASPEX – Fontea 

  Jana Blecherová, public affairs manager, Nestlé 

  Viktor Vodička, ředitel, Sdružení českých spotřebitelů 

 

9:40   Debata 

 

10:30  Předpokládaný závěr setkání 

 
 


