Proč Češi chtějí
zálohový systém
na PET lahve a
plechovky,
navzdory
negativnímu
postoji ministerstva

Iniciativa ZÁLOHUJME.CZ
• Centralizovaný systém vratných záloh na PET lahve a plechovky
• 3 odborné studie – VŠCHT, INCIEN, Eunomia
• 16 subjektů – Mattoni 1873, pivovar Bernard, RunCzech, Sdružení
místních samospráv a další subjekty
• 7 497 Čechů podpořilo iniciativu v PETici i online na webu
zalohujme.cz

Češi chtějí vratné zálohy

Pro je 76 % Čechů
N=500 respondentů, září 2019
Reprezentativní vzorek populace České republiky podle pohlaví, věku, regionu, vzdělání
a velikosti místa bydliště

Pro je 85 % Čechů
N=548 respondentů, září 2019
Reprezentativní vzorek populace České republiky podle pohlaví, věku, regionu, vzdělání

Konzistentně s výzkumy provedenými v minulém roce

A dobře chápou, co to znamená
Kam by se obaly vracely?...

Téměř celá populace chápe myšlenku, že
by se ceny nápojů kvůli zálohám navýšily.
Nejčastěji se lidé domnívají, že by se obaly
vracely do obchodu a v nezmačkané
původní velikost.

(v %)

Do obchodu
Do sběrného kontejneru
Jinam
Nevím

95 %

… populace ČR chápe, že
„Ceny nápojů v PET lahvích a
plechovkách by byly vyšší o
vratnou zálohu, tak jako v případě
některých nápojů ve skle (např. u
skleněných pivních lahví).“
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V jaké formě by se vracely?...
(v %)

Nezmačkané (v původní velikosti)
Zmačkané

Je to jedno

67

13

20

Otázka:
X9. Ceny nápojů v PET lahvích a plechovkách by byly vyšší o vratnou zálohu, tak jako v případě některých nápojů ve skle (např. u skleněných pivních lahví). X10. Zálohované PET lahve a
plechovky by se vracely …. X11. Zálohované PET lahve a plechovky by se do obchodu vracely ….
Báze:
N=548

Češi třídí PET…a chtěli by i plechovky
96% české dospělé
PET lahve

populace třídí většinu

Plechovky

některé žádné
2%
většinu
2%
6%

zakoupených PET

lahví.
32% všechny

žádné 34%

téměř
všechny 17%

Plechovky od nápojů
třídí 58% spotřebitelů
73% všechny

některé 9%
11%

15% téměř
všechny

většinu
Báze: respondenti, kteří kupují nápoje v PET lahvích,
N=494

Báze: respondenti, kteří kupují nápoje v plechovkách,
N=462

Proč netřídí plechovky?
Dostatek kontejnerů na kovové odpady má jen 17% obyvatel České
republiky.
Dostupnost „šedivých“
kontejnerů
Ano,
dostatek
17%

Ne,
žádné 54%
29%

Báze: všichni respondenti, N=500

Ano,
ale málo

Báze: Ti, kteří netřídí plechovky nebo třídí pouze některé N=238

Proč chtějí Češi zálohový systém?
méně odpadů v přírodě

22

dobré pro životní prostředí

31

nebudou vyhazovat obaly do
směsného odpadu

68

17

zlepšení recyklace PET
více prostoru v kontejnerech

74

65

14

45

2

29

dostanu peníze zpět

11

méně odpadu obecně

9

snížení produkce plastů

5

jednoduchost

5

snížení nákladů na výrobu obalu

3

systém již funguje v zahraničí

3

Dotazovaně
Spontánně

Lidem se nejvíce líbí (jak
spontánně, tak dotazovaně), že
by zálohový systém na PET
lahve a plechovky od nápojů
snížil množství odpadů v přírodě
a měl by pozitivní vliv na životní
prostředí, protože lidé nebudou
vyhazovat tyto obaly do
směsného odpadu.

Postoj Ministerstva životního prostředí
lidem vadí
souhlasím s nimi,
také jsem proti

jiné

76% české populace vadí, že Ministerstvo
životního prostředí nepodporuje zavedení
zálohového systému, což je výrazně více než na
jaře (+5%).

je mi to
jedno
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Více to vadí hlavně lidem, kteří jsou pro zavedení
zálohového systému.
Pouze 9% lidí podporuje názor ministerstva.
Jsou to hlavně lidé, kterým se myšlenka zavedení
zálohového systému nelíbí.

76
vadí mi to, ministerstvo ŽP by
zavedení mělo spíše podporovat

