
 
 

PETICE  

POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČR 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

„za zavedení centralizovaného systému vratných záloh na PET lahve a plechovky v České 

republice“ 

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme poslance Parlamentu České republiky, aby se 

legislativně zasadili o zavedení průmyslem řízeného centralizovaného systému vratných záloh na PET 

lahve a plechovky v České republice.  

Zavedení zálohového systému by bylo krokem k nastartování oběhové hospodářství s PET materiálem a 

recyklace „z lahve do lahve“. Vrácené lahve by sloužily pro získání recyklátu, ze kterého by se vyráběly 

nové PET lahve. Díky tomu by se do oběhu dostávalo mnohem méně nového PET materiálu. 

Zálohy by také vedly k zásadnímu omezení pohozených nápojových obalů v přírodě či podél cest. 

Navrhovaná podoba návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb. (zákon o obalech a o změně 

některých zákonů), kterou v květnu 2019 předložilo Ministerstvo životního prostředí České republiky 

dostatečně nereflektuje potřebu zavedení systému vratných záloh na plastové a hliníkové nápojové obaly 

od balených vod, nealkoholických nápojů, piva a ciderů.  

Průmyslem řízený a též financovaný centralizovaný zálohový systém na PET lahve a plechovky by 

zvýšil efektivitu zpětného odběru nápojových obalů a pomohl naplnit cíle evropské směrnice o 

plastových výrobcích na jedno použití, která ukládá členským státům, tedy i České republice, dosáhnout 

do roku 2025 míry zpětného odběru PET lahví ve výši 77 % a do roku 2029 ve výši 90 % všech PET 

lahví uvedených na trh.  

Více o možnostech zavedení zálohového systému na: www.zalohujme.cz  

Petiční výbor ve složení: 

Ondřej Postránský, Na Výsluní 711/42, 353 01 Mariánské Lázně  

Martina Tovarová, Sluhy 101, 250 63 Praha – východ  

Andrea Brožová, Nechvílova 1822/30, 148 00 Praha 4  

http://www.zalohujme.cz/
http://www.zalohujme.cz/


 

Datum: ……………………………………………….. 

PODPISOVÝ ARCH K PETICI 
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto 

podpisového archu.  

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, uvádíme, že 

podpisový arch se týká petice: 

„za zavedení centralizovaného systému vratných záloh na PET lahve a plechovky v České 

republice“ 

Za petiční výbor: Andrea Brožová, Nechvílova 1822/30 Praha 4 

Jméno Příjmení Adresa bydliště  
(obec, ulice, číslo) 

Podpis 

Jan  Novák Příčná 182, 140 00  

Praha 4 
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