
P lastové obaly, známe skôr ako 
PET fľaše a nápojové plechov-
ky budú od 1. januára 2022 
povinne zálohované na zák-

lade zákona č. 302/2019 o zálohovaní 
jednorazových obalov na nápoje. Slo-
vensko bude prvým štátom v strednej 
Európe, ktoré zavedie povinné záloho-
vanie tohto druhu nápojových obalov. 
Obchodníci, vychádzajúc z poznatkov 
v praxi, mali výhrady k zálohovaniu 
jednorazových obalov, pretože ide 
o systém administratívne a finanč-
ne náročný. Zákon bol síce prijatý 
už minulý rok a vstúpil do platnosti, 
zálohovanie obalov bude spustené až 
po nastavení celého systému záloho-
vania: predovšetkým zriadením odbe-
rových miest, zabezpečením vratných 
automatov, technickej podpory a celej 
logistiky. Túto kľúčovú úlohu má za-
bezpečiť správca zálohového systému. 

Čo sa deje 
s nápojovými obalmi
Zväz obchodu SR je jedným zo štyroch 
členov konzorcia, ktoré spolu s ním 
tvorí Asociácia výrobcov nealkoho-
lických nápojov a minerálnych vôd, 
Slovenské združenie výrobcov piva 
a sladu (SZVPS) a Slovenská aliancia 
moderného obchodu (SAMO). Kon-
zorcium sa uchádza o úlohu správcu 
zálohového systému. Už pred rokom 
tak reagovalo na výzvu Ministerstva 
životného prostredia SR (MŽP SR) 
v nadväznosti na schválenie zákona 
o zálohovaní nápojových obalov. 

Títo štyria členovia spolu repre-
zentujú najvýznamnejších domácich 
a zahraničných výrobcov nápojov, ich 
dovozcov a distribútorov. Združené 
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ObchOdníkOv na SlOvenSku, ktOrí predávajú 
nápOje v plaStOvých fľašiach alebO 

v plechOvkách, čaká v najbližšOm ObdObí 
významná zmena v SpôSObe, akým Sa budú nápOje 
v jednOrazOvých nápOjOvých ObalOch predávať.
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spoločnosti umiestňujú na sloven-
ský trh viac ako 80 percent všetkých 
jednorazových nápojových obalov. 
Na Slovensku sa predáva približne 
miliarda plastových fliaš ročne. Ide 
najmä o nealkoholické nápoje vráta-
ne minerálnych vôd, ovocných štiav 
a pivo. Časť sa po spotrebovaní se-
paruje a potom recykluje prostred-
níctvom triedeného zberu, časť kon-
čí na skládkach odpadu, značná časť 
končí voľne pohodená v prírode, na 
verejných priestranstvách, riekach, 
pri cestách. To je problém, ktorý treba 
efektívne riešiť. 

nebude správca, 
nebude výkon 
zákona
MŽP SR by malo ešte tento december 
rozhodnúť o tom, komu udelí povere-
nie na založenie Správcu, čiže nezis-
kovej organizácie, ktorá musí celý sys-
tém vytvoriť, financovať a spravovať. 
Na celú prípravu zálohového systému 
by tak zostalo maximálne 12 mesia-
cov, čo je už aj tak veľmi krátky čas, 
najmä v zložitých podmienkach, ktoré 
nastolila koronakríza. Pritom v apríli 
tohto roka minister životného prostre-
dia avizoval, že zálohovanie bude pre 
epidémiu odložené na rok 2023. Napo-
kon sa tak nestalo. Ak by ministerstvo 
nevybralo správcu zálohového systé-
mu včas, zákon by bol nevykonateľný, 
lebo na prípravu zložitého systému by 
nebol dostatok času. 

preČo zálohovanie? 
Obchodníci aj spotrebitelia na Slo-
vensku majú historickú skúsenosť 
so zálohovaním nápojových obalov. 
V bývalom Československu sa zálo-
hovali a vykupovali sklené fľaše od 
piva, vína, mlieka, smotany, jogurtov 
a od niektorých nealkoholických ná-
pojov. Cena zálohy bola dostatočne 
motivačná, aby spotrebitelia vraca-
li obaly zo skla do obehu. V prípade 
zálohovania obalov zo skla šlo pre-
dovšetkým o opätovné používanie 
fliaš. 

Zálohovanie fliaš z plastu a ple-
chových nápojových obalov má tro-
cha inú motiváciu. Najvýraznejším 
cieľom má byť podstatné zníženie 
až eliminácia množstva voľne po-
hodených plastových nápojových 
obalov, zvýšenie miery ich vyzbie-
rania a kvality materiálu, ktorý môže 
byť opätovne využitý na výrobu no-
vých obalov na nápoje. Podľa úda-
jov Európskej komisie a niektorých 
skúseností zo zahraničia by sa zálo-
hovaním mal dosiahnuť, prípadne 
presiahnuť až 90-percentný podiel 
recyklácie plastových nápojových 
obalov. 

kto bude zálohovať 
a v akej výške
Podľa už platného zákona zavede-
nie zálohovania bude povinné pre 
obchody alebo prevádzky s rozlohou 
väčšou ako 300 štvorcových metrov. 
Predpokladá sa, že aj menšie predaj-
ne budú mať záujem o účasť v sys-
téme, lebo spotrebiteľ môže upred-
nostňovať prevádzky, kde bude môcť 
zálohovaný obal vrátiť a inkasovať 
zálohu. Správca by tak mal postupne 
vybudovať aj zberné miesta na vy-
braných verejných priestranstvách 
a bude tiež rozhodovať o efektív-
nom a spotrebiteľsky pohodlnom 
rozmiestnení zberových automatov.

Čo sa týka výšky zálohy, legisla-
tíva stanovuje len minimálnu cenu:  
12 centov za plastový obal a 10 cen-
tov za plechový. Správne nastavená 
výška zálohy môže byť pre úspeš-
nosť celého projektu rozhodujúca. 
Zákazníci budú musieť byť vopred 
informovaní, aby nevnímali zálo-
hu ako súčasť ceny nápojov, ale ako 
poplatok, ktorý bude v plnej miere 
splatný pri vrátení obalu. Skúsenos-
ti z krajín, kde už zálohový systém 
funguje, ukazujú, že vyššia záloha 
podporuje vyššiu mieru návratnosti 
obalov. Aby bolo používanie systému 
jednoduché a ľahko zapamätateľné, 
je vhodné stanoviť jednotnú výšku 
zálohy na všetky druhy obalov. 

ako to funguje 
inde v európe...
Skúsenosti z krajín, ktoré už prevádz-
kujú zálohové systémy, svedčia o tom, 
že premyslený a funkčný zálohový 
systém prináša vysokú mieru návrat-
nosti predaných nápojových obalov. 
Výška záloh je stanovená na 9 až 40 
centov a miera návratnosti obalov sa 
pohybuje medzi 8 až 99 percentami. 
Skúsenosti zároveň ukazujú, že ne-
existuje absolútny vzťah medzi výš-
kou zálohy a mierou návratnosti, lebo 
systémy obsahujú aj ďalšie okolnosti, 
ktoré vplývajú na mieru návratnosti. 
Ide najmä o: 
– pohodlie spotrebiteľa (jednodu-
chosť vrátenia obalov)
– úroveň informovanosti spotrebiteľa 
(motivácia a edukácia)
– miesto spotreby (väčšia návratnosť 
obalov z domácností ako pri konzu-
mácii vonku)
– evidencia a  vykazovanie miery 
návratnosti (niekde môže zahŕňať aj 
zálohované obaly, ktoré boli vrátené 
cez iný typ zberu) 

V  Európe vzrastá počet krajín, 
ktoré uzákonili zálohový systém na 
jednorazové nápojové obaly (Dán-
sko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Island, 
Holandsko, Nemecko a Chorvátsko). 
Systém sa ujal aj v Estónsku, Litva 
zaviedla zálohovanie v roku 2016. 
Zálohové systémy sa líšia cenou, ale 
napríklad aj veľkosťou obalu, ktorý 
možno vrátiť. Zálohujú sa prevažne 
nápojové obaly zo skla, z plastu aj ple-
chovky. Ďalšie európske krajiny sa na 
zavedenie zálohovania pripravujú. 

... a ako v amerike
Na severoamerickom kontinente sa 
zálohuje v Kanade, aj keď systémy 

jednotlivých kanadských provincií 
sa často dosť líšia. Niekde zálohu-
jú aj tetrapaky, nápojové vrecúška, 
obaly od mlieka a mliečnych nápojov 
a iné. Situácia v USA sa v jednotlivých 
štátoch líši, zálohovanie má uzáko-
nené 10 štátov. Týka sa skla, plastu 
a plechoviek. 

(Pokračovanie v  budúcom čísle:  
ZO SR bude s informáciami o vytvára-
ní systému zálohovania jednorazových 
nápojových obalov v časopise Obchod 
pokračovať v nadväznosti na rozhodnu-
tie MŽP SR vzhľadom na výber správcu 
zálohového systému jednorazových ná-
pojových obalov.) ×
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zálohovanie nie je nič 
nové pod slnkom
v írskom dubline firma a & r 
thwaites & co už v roku 1799 

vyberala zálohy za fľaše so sódovou 
vodou a pri vrátení fliaš vyplácala 
2 šilingy za tucet (12) vrátených 

fliaš. podobne postupovala od roku 
1800 známa spoločnosť Schweppes 

a potom aj škótski výrobcovia 
nápojov. v spomenutých prípadoch 
šlo o dobrovoľnú aktivitu výrobcov 
a distribútorov, ktorí mali záujem 

podporiť návratnosť a obrátkovosť 
fliaš. po roku 1884 vo švédsku 

však túto povinnosť pre nápojové 
obaly stanovil zákon. O sto rokov 
neskôr sa povinnosť rozšírila aj na 
alumíniové plechovky. najstarší 

zákon ustanovujúci zálohový systém 
na americkom kontinente bola 

legislatíva z roku 1970 v kanadskej 
provincii britská kolumbia. 

v bývalom československu sa 
zálohovali a vykupovali sklené 

fľaše od piva, vína, mlieka, 
smotany, jogurtov a od niektorých 

nealkoholických nápojov.ako presvedčiť 
spotrebiteľa
pre úspešnosť celého projektu je 
najdôležitejší spotrebiteľ a jeho 
správanie. z tohto dôvodu bude 
nevyhnutné nastaviť zálohový systém 
tak, aby bol pre spotrebiteľa: 
1.  dostatočne motivačný („robiť 

správnu vec“ + finančná motivácia)
2.  dostatočne pohodlný (vrátenie 

nápojového obalu musí byť 
jednoduché a nesmie vyžadovať čas 
navyše)

bude to vyžadovať vybudovanie siete 
optimálne rozmiestnených odberných 
miest, ktoré umožnia nápojové obaly 
jednoducho vrátiť a bez zbytočného 
časového sklzu dostať späť vyplatenú 
zálohu.
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keď zákony robia 
obchodníkom vrásky

znalci a pOužívatelia tabakOvých výrObkOv, ale aj ich 
výrObcOvia a diStribútOri Sa muSia pripraviť na ďalšiu 

nevítanú zmenu: cigarety Opäť zdražejú. pôjde dOkOnca 
O vyšší príraStOk k cenám, akO bOli pôvOdné návrhy 

predkladateľa, miniSterStva financií Sr.

autOr: ZO SR     fOtO: Dreamstime

tabakOvá Sekcia zO Sr vytvára zázemie pre významných hráčOv na trhu
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s potrebná daň za krabičku 
cigariet sa v nasledujúcich 
troch rokoch zvýši trikrát: 
spotrebiteľ zaplatí o 40 cen-

tov navyše od februára 2021, o ďalších 
20 centov si priplatí od februára 2022 
a ďalších 20 centov pribudne k cene 
od februára 2023. Vyplýva to z novely 
zákona o spotrebnej dani z tabako-
vých výrobkov. Zdraženie cigariet má 
zvýšiť príjmy do štátneho rozpočtu 
v rokoch 2022 a 2023: zákon má pod-
ľa prepočtov zabezpečiť štátu navyše 
102,1 milióna eur v budúcom roku, 
nasledujúci rok viac ako 187 miliónov 
eur a v roku 2023 by malo pribudnúť 
ďalších 253,5 milióna eur.

obchodníkom 
pribúda jú starosti
V porovnaní s cigaretami však zvý-
šené spotrebné dane menej zasiah-
nu bezdymové tabakové výrobky, 
keď nárast bude menej strmý. Daň 
na tento druh výrobkov stúpne v bu-
dúcom roku o 72 percent, od febru-
ára 2022 používatelia zaplatia o 21 
percent viac a od februára 2023 si 
prirátajú k cene ďalších 17 percent. 
Celková cena balíčka bezdymového 
tabakového výrobku sa tak zvýši o 40 
centov a v rokoch 2022 a 2023 zhodne  
o 20 centov navyše. 

Sadzba dane na cigary a cigarky sa 
v nasledujúcich dvoch rokoch nebude 
zvyšovať, kým v roku 2023 sa má zvý-
šiť na úroveň tabaku zodpovedajúcu 
hodnote v roku 2021. 

Zvýšenie spotrebných daní na 
tabakové výrobky robí ďalšie vrás-
ky na čele obchodníkom po tom, čo 
sa museli dlho a zložito vyrovnávať 
s ustanoveniami európskej Smerni-
ce 2015/40/EU. Tie zaviedli do celého 
procesu výroby, distribúcie a predaja 
nový systém vysledovateľnosti a do-
hľadateľnosti tabakových výrobkov 
pre celú Európsku úniu, tzv. Track 
and Trace. V počiatočnom období, 

od mája 2019, systém slúži len na 
vyhľadávanie a sledovanie cigariet 
a tabaku na vlastnoručné zhotove-
nie cigariet. Pre ostatné tabakové 
výrobky bude platiť od 20. mája 2024. 

odborné zázemie 
pre tabaČiarov 
Pri adaptácii a príprave na takéto zlo-
žité, administratívne aj finančne ná-
ročné procesy pomáha členom Zväzu 
obchodu SR Tabaková sekcia, ktorá 
združuje prakticky všetkých význam-
ných hráčov na slovenskom trhu 
s tabakovými výrobkami, výrobcov 
aj distribútorov. Sekciu vedie Igor Or-
mandy, ktorý je zároveň generálnym 
riaditeľom distribučnej spoločnosti 
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s. 

Členovia sekcie pravidelne monito-
rujú a analyzujú aj ďalšie legislatívne 
procesy v oblasti národnej slovenskej 
a európskej legislatívy týkajúcej sa 
tabakových výrobkov a zbližovanie 
právnych a  správnych predpisov 
členských štátov v tejto oblasti. Sle-
dujú súvisiacu daňovú problematiku, 
otázky bezpečnosti tabakových vý-
robkov vrátane režimu zdravotných 

varovaní. K tradičným otázkam pri-
stúpila v ostatných rokoch aj proble-
matika elektronických cigariet. Sek-
cia tak poskytuje pôdu na vzájomnú 
výmenu informácií, odborné diskusie 
a vytváranie potrebného zázemia pri 
otázkach spoločného záujmu, akým 
je napríklad informovanie a edukácia 
spotrebiteľov. 

sekcia a j informuje 
a vzdeláva
Sekcia sa orientuje aj na informovanie 
a vzdelávanie svojich členov. V prípa-
de potreby zabezpečuje vzdelávacie 
podujatia pre všetkých členov Zväzu 
prostredníctvom odborných seminá-
rov. K problematike vysledovateľnosti 
a k európskej Smernici o vysledova-
teľnosti tabakových výrobkov bolo 
niekoľko seminárov k už spomenutej 
problematike. 

Okrem novely zákona o spotreb-
nej dani v tomto roku sekcia veno-
vala pozornosť aj dvom vyhláškam: 
návrhu Vyhlášky MF SR, ktorou sa 
mení vyhláška č. 254/2014 Z. z. 
a ustanovujú náležitosti, vyhoto-
venie a cena kontrolnej známky 
určenej na označovanie spotrebi-
teľského balenia tabakových výrob-
kov, a vyhláške MF SR, ktorá mení 
a dopĺňa vyhlášku č. 255/2014 Z. z. 
o označovaní balení kontrolných 
známok určených na označovanie 
spotrebiteľského balenia tabako-
vých výrobkov a  o  oznamovaní 
a  zverejňovaní údajov o  týchto 
kontrolných známkach. 

vírus skomplikoval 
prácu a j 
obchodníkom 
Zložité obdobie prípravy a zábehu 
pri práci s ustanoveniami európskej 
smernice bolo potrebné transponovať 
aj do zákona 89/2016 Z. z. o výrobe, 
označovaní a  predaji tabakových 
výrobkov, ktorý nadobudol účinnosť 
v druhej polovici apríla tohto roka. 
Práve v tomto náročnom období si-
tuáciu mimoriadne skomplikovala 
aj eskalácia pandémie COVID-19 
a zavedenie s tým súvisiacich mimo-
riadnych opatrení vo väčšine štátov 
aj v samotných tabačiarskych spoloč-
nostiach: zákazy cestovania, výpadky 
v pracovných zmenách alebo uzatvo-
rené celé prevádzky a mnohé ďalšie. 
Všetci výrobcovia a distribútori ta-
bakových výrobkov sú totiž závislí 
aj od koordinácie s ďalšími článkami 
reťazca vrátane poskytovateľov slu-
žieb a obchodných partnerov. ×

tabakOvú Sekciu zO Sr vedie igOr Ormandy, ktOrý je zárOveň generálnym 
riaditeľOm diStribučnej SpOlOčnOSti  mediaprint-kapa preSSegrOSSO, a.S.

„ Spotrebná daň za krabičku  
cigariet sa v nasledujúcich troch 

rokoch zvýši trikrát. Obchodníkom 
pribúdajú starosti.
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