
 

 

 

 

 

Vážení, 

 

velmi Vám děkujeme za Vaše sympatie k úsilí iniciativy ZÁLOHUJME zavést v České republice vratné 

zálohy na PET lahve a plechovky. 

Ačkoli se Češi stali dobrými „třídiči“, stávající systém sběru dosáhl svého maxima a více se přes něj 

sesbírat nedaří. Do žlutých kontejnerů lidé nyní odnesou „jen“ 69 % PET lahví. Snahy o navýšení sběru 

zvýšením počtu kontejnerů na plasty nepřináší výsledky. V letech 2016 a 2017 vzrostl počet žlutých 

kontejnerů o 22 %. To přineslo jen 1% nárůst vytříděných plastů. Navíc i vytříděné petky v mnoha 

případech končí ve spalovně či na skládce. Hliníkové plechovky od nápojů se nyní netřídí prakticky 

vůbec. 

Na základě odborných studií i zkušeností ze zahraničí jsme přesvědčeni, že zálohy jsou jediným 

rozumným řešením, jak v ČR vracet nápojové PET lahve a plechovky zpět do oběhu. Nastartujeme tak 

opakovanou recyklaci PET „z lahve do lahve“. Vratné zálohy také zásadně omezí množství petek a 

plechovek poházených v naší krásné přírodě a podél cest. 

Aktuálním cílem iniciativy ZÁLOHUJME je dosáhnout toho, aby příslušné instituce, v čele 

s Ministerstvem životního prostředí, odpovědně a seriózně zvážily zavedení vratných záloh v naší 

zemi. Proto jsme založili petici „za zavedení centralizovaného systému vratných záloh na PET lahve a 

plechovky v České republice“, jejíž podepisování právě probíhá. 

Chcete-li tuto snahu podpořit, nejjednodušším způsobem je Váš podpis pod peticí.  

Celý text petice včetně podpisového archu naleznete v příloze. Vytištěný a podepsaný petiční arch 

nám prosím zašlete. Poštu pro ZÁLOHUJME přijímá: Karlovarské minerální vody, a.s., Voctářova 18, 

180 00 Praha 8 – Libeň. 

Pokud se Vám podaří zapojit do petice další lidi, podpoříte tento záměr ještě účinněji. Bude skvělé, 

když jim předložíte petici a petiční arch k podpisu a petiční archy nám zašlete (také na adresu 

uvedenou výše). Jednotlivé odeslané archy přitom nemusí být zaplněné odshora dolů. 

Protože to s peticí myslíme opravdu vážně a chceme ji v souladu s petičním právem předložit 

Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, je potřeba skutečně se do petičního archu fyzicky podepsat a 

vyplnit všechny náležitosti. V arších budou uvedeny osobní údaje, prosíme proto o citlivé nakládání 

s nimi. 

Ještě jednou děkujeme za Vaši podporu a sympatie. Věříme, že spojenými silami dosáhneme cíle. 

 

 

Andrea Brožová 

za iniciativu ZÁLOHUJME 


