
1/6 
 

 

DOHODA 

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku v platném znění 

 

 

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí se sídlem 

Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 00, IČ: 001 64 801, zastoupené 

ministrem 

Mgr. Richardem Brabcem (dále jen „MŽP“) 

 

a 

 

UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov, 

IČ: 275 97 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24430 

zastoupená prostřednictvím UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný 

závod 

se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4 

zastoupený Markem Zouvalou, vedoucím odštěpného závodu 

(dále jen „UNIPETROL“), 

 

vycházejíce z potřeby dosáhnout v praxi realizace změn, založených na 

prioritách prevence vzniku odpadů z obalů, které přispějí ke snížení 

produkce některých druhů odpadů z obalů v zájmu ochrany životního 

prostředí, zachování neobnovitelných zdrojů surovin, snížení emisí 

skleníkových plynů, ke znečištění životního prostředí odpady a ke snížení 

nákladů v oblasti nakládání s komunálním odpadem,  

 

tímto 

 

u z a v í r a j í 

dobrovolnou dohodu o postupném snižování vlivu jednorázového nádobí 

na životní prostředí 

(dále jen „Dohoda“). 



2/6 
 

I. 

Účel Dohody 

 

1. Základním cílem Dohody je vytvoření spolupráce MŽP na straně jedné 

a společnosti UNIPETROL na straně druhé, vedoucí k omezení spotřeby 

jednorázového nádobí pocházejícího z provozu činnosti společnosti 

UNIPETROL, konkrétně při provozování sítě čerpacích stanic BENZINA, 

případně přijetí dalších opatření vedoucích k omezení vlivu činnosti 

společnosti UNIPETROL na životní prostředí při současném zachování 

konkurenceschopnosti společnosti UNIPETROL a současně při dodržení 

národní a komunitární legislativy.  

 

2. Smyslem této dohody je přispět k: 

- šetření přírodními zdroji surovin, včetně neobnovitelných;  

- omezení zatížení životního prostředí jednorázovým nádobím, 

a to mj. i v souvislosti s jeho obtížnou odbouratelností 

v životním prostředí; 

- snížení spotřeby energií a emisí skleníkových plynů; 

- propagaci odpovědnosti podnikatelů a spotřebitelů - občanů 

za uplatnění principů udržitelného rozvoje; 

- zabránění některým nežádoucím procesům, spojeným 

s nesprávným nakládáním s jednorázovým nádobím, které 

v životním prostředí působí mj. degradaci krajiny a s ní 

i turistického potenciálu regionů a může mít negativní dopady 

na konkrétní ekosystémy. 

 

II. 

Jednorázové nádobí 

 

1. Dohoda a závazky v ní přijaté se týkají jednorázového nádobí, a to bez 

ohledu na materiál, z něhož je vyrobeno, tak, aby účinky Dohody nevedly 

pouze k substituci určitých materiálů, ze kterých je jednorázové nádobí 

vyrobeno, materiály jinými, a to bez snížení jejich celkového 

produkovaného množství, resp. celkového množství vzniklého odpadu. 

 

2. Jednorázovým nádobím se rozumí výrobky navržené a používané 

k odnosu a následně konzumaci potravin nebo nápojů ze strany 

spotřebitele, u kterých se nepředpokládá jejich dlouhodobé nebo 

opakované používání. Za jednorázové nádobí se pro potřeby této Dohody 

rozumí i pomocné předměty nebo obaly spojené s konzumací potravin 
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nebo nápojů, nebo používáním jednorázového nádobí - zejména obaly, 

např. obaly na jednorázové příbory nebo brčka, vlhčené ubrousky 

vč. obalů apod. 

 

III. 

Předmět spolupráce stran Dobrovolné dohody 

 

Předmětem Dohody je společný závazek společnosti UNIPETROL a MŽP 

působit na změnu chování spotřebitele směrem ke snížení množství 

produkovaného jednorázového nádobí, za současného přijetí konkrétních 

závazků ze strany společnosti UNIPETROL. 

 

IV. 

Závazky a prohlášení společnosti UNIPETROL 

 

1. Společnost UNIPETROL se zavazuje v rámci své činnosti a servisu 

uvedenému v čl. I odst. 1 této dohody poskytovanému svým zákazníkům 

hledat taková řešení, která povedou ke snížení spotřeby jednorázového 

nádobí tak, aby se snižoval negativní vliv vyplývající z činnosti UNIPETROL 

na životní prostředí. 

 

2. V oblasti prevence vzniku jednorázového nádobí se společnost 

UNIPETROL konkrétně zavazuje především: 

 začít používat kovové/plastové opakovaně použitelné kelímky na 

kávu, a to v průběhu prvního čtvrtletí 2019, 

 na čerpacích stanicích s prodejem teplých nápojů z kávovarů 

umožnit zakoupení termokelímku na kávu, který bude možné 

používat opakovaně, případně umožnit použití vlastního opakovaně 

použitelného kelímku. 

 

3. V oblasti osvěty a informování zákazníků se konkrétně zavazuje 

především: 

 vést informační kampaň pro zákazníky čerpacích stanic, za účelem 

osvěty v této záležitosti, 

 propagovat výše uvedené obaly na kávu, a to i v rámci bonusového 

systému společnosti,  

 umístit na čerpací stanice v síti BENZINA vhodnou a přiměřenou 

komunikaci vyzývající k omezení spotřeby jednorázových obalů. 
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4. Společnost UNIPETROL se zavazuje poskytnout MŽP data o vlastní 

spotřebě jednorázového nádobí v síti čerpacích stanic BENZINA. Tato data 

budou poskytována MŽP dvakrát ročně vždy za uplynulý půlrok, a to 

nejpozději měsíc po uplynutí daného ohlašovacího období. MŽP bude tato 

data zveřejňovat pouze jako změnu za určité časové období – snížení 

spotřeby jednorázového nádobí ze strany společnosti UNIPETROL 

(hmotnostně nebo procentuálně), přičemž nebudou zveřejňovány údaje 

o celkové spotřebě společnosti UNIPETROL. 

 

5. Data podle odstavce 5 budou poskytována ve struktuře: 

Období Materiál* Množství (kg)  

 Plast  

Papír  

Jiný  

*Pozn.: Použije se ustanovení § 48 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech - 

za obaly z jednoho materiálu se považují obaly, v nichž určitý materiál 

tvoří alespoň 70 % hmotnosti obalu. 

 

V. 

Závazky a prohlášení MŽP 

 

1. MŽP bude v rámci svých zákonných kompetencí a možností usilovat 

v rámci vyjednávání o podobě budoucí evropské legislativy týkající 

se jednorázových plastů, zohledňovat i možnost řešení redukce 

jednorázových plastů prostřednictvím dobrovolných závazků. 

 

2. MŽP zajistí společnosti UNIPETROL publicitu v oblasti předmětu této 

smlouvy v rámci webových stránek www.dostbyloplastu.cz a následné 

komunikace prostřednictvím sociálních sítí. 

 

3. MŽP se zavazuje v rámci kampaně cílené na snižování spotřeby 

jednorázového nádobí, případně kampaní souvisejících, přizvat společnost 

UNIPETROL na tiskovou konferenci a zmínit ji ve své tiskové zprávě či 

zprávách 

 

4. MŽP se zavazuje zprostředkovat případnou komunikaci s ostatními 

resorty či dalšími orgány státní správy, které mohou mít či mají vliv na 

problematiku dle předmětu smlouvy. 

 

 

http://www.dostbyloplastu.cz/
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VI. 

Společné hodnocení dodržování Dohody 

 

Kontaktními osobami ve věcech plnění této Dohody jsou: 

za MŽP  

- ředitel odboru odpadů – Jaromír Manhart 

- vedoucí oddělení tiskového a PR – Petra Roubíčková 

 

za společnost UNIPETROL:  

- David Oliva 

 

Smluvní strany této Dohody se budou scházet nejméně jednou ročně 

za účelem pravidelného hodnocení plnění této Dohody. K jednání strany 

připraví příslušné podklady. První hodnocení bude provedeno do 6 měsíců 

od podpisu této Dohody. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Touto Dohodou nejsou dotčena ustanovení národní a komunitární 

legislativy. MŽP plní své závazky z této Dohody vždy v rámci vymezeném 

svými pravomocemi a platnými právními předpisy.  

2. Tato Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nich každá 

ze smluvních stran této Dohody obdrží po dvou stejnopisech. 

3. Dohoda se uzavírá na dobu na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020. 

4. Kterákoli smluvní strana může od této Dohody odstoupit v případě, že 

druhá smluvní strana poruší kteroukoli ze svých povinností vyplývajících 

z této Dohody a toto porušení nenapraví ani v dodatečné 6 měsíční lhůtě 

od písemné výzvy druhé strany. Odstoupení musí být zasláno písemně 

druhé smluvní straně. Odstoupením se Dohoda od počátku ruší. 

5. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

6. Tuto Dohodu lze měnit či doplňovat jen formou písemného dodatku 

podepsaného oběma smluvními stranami této Dohody.  

7. Smluvní strany této Dohody prohlašují, že budou při naplňování cílů 

Dohody postupovat ve vzájemné součinnosti a v dobré víře tak, aby se 

podařilo dosáhnout cílů Dohody. 
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V Praze dne  

 

 

 

 

………………………………………………... 

Mgr. Richard Brabec 

ministr 

Ministerstvo životního prostředí 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Marek Zouvala 

Vedoucí odštěpného závodu 

UNIPETROL RPA, s.r.o. 

 


