


Dobrovolné nástroje



Dobrovolné nástroje

• Program EMAS

• Ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek a Ekoznačka EU

• „Odpovědné“ veřejné zakázky

Velký potenciál pro omezení dopadů spotřeby a výroby 
na životní prostředí

X

Nízké povědomí a zájem na straně spotřebitelů, 
podniků či jiných „stakeholderů“

=

MŽP realizuje, či plánuje realizaci různých opatření, 
které by měly zvýšit povědomí, resp. zvýšit atraktivitu 
dobrovolných nástrojů



EMAS

MŽP resp. CENIA se staly partnery dvou mezinárodních 
projektů BRAVER a ENHACE.

• Cílem projektů je identifikace a rozvoj účinných opatření pro zlepšení 
právní úpravy a regulatorních úlev poskytovaných organizacím 
registrovaným v programu EMAS a zavedení těchto opatření do praxe a 
ověření jejich účinnosti. Současně by měl projekty napomoci 
implementaci EMAS do klíčových strategických dokumentů, resp. 
vytvoření chybějící komunikační platformy. (více na 
http://www.lifebraver.eu/ a https://www.interregeurope.eu/enhance/)

Implementace hlavních výstupů z projektů je 
předpokládána od roku 2019

http://www.lifebraver.eu/
https://www.interregeurope.eu/enhance/


Ekologicky šetrný výrobek a Ekoznačka EU

Na trhu je relativně dostatečné množství produktů 
certifikovaných v jiných členský státech.

MŽP však plánuje podpořit atraktivitu Ekoznačky EU i 
národního programu Ekologicky šetrný výrobek (služba) 
pro české výrobce, distributory, či prodejce. 

Plánuje realizaci informační kampaně, která zvýší povědomí o 
ekoznačkách a poptávku po označených produktech. V rámci 
kampaně by měli spojit síly MŽP, CENIA, držitelé i prodejci. 



„Odpovědné“ veřejné zakázky

MŽP považuje odpovědné veřejné zakázky za:

1. způsob udržitelného chování veřejné správy 

2. nástroj, kterým mohou být podpořeny další dobrovolné  
nástroje

MŽP proto spolu s MPSV připravilo rámcový materiál schválený 
usnesením vlády č. 531/2017, na základě tohoto usnesení byly 
zveřejněny metodiky usnadňující odpovědné zadávání:

• Metodika MŽP pro zohlednění „environmentálních 
parametrů“ 

https://www.mzp.cz/cz/setrna_verejna_sprava

• Metodika MPSV pro zohlednění „sociálních parametrů“

www.sovz.cz

https://www.mzp.cz/cz/setrna_verejna_sprava
http://www.sovz.cz/


Národní program 
životní prostředí

www.narodniprogramzp.cz
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SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ



EKOMOBILITA
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PAKT STAROSTŮ



Dost bylo plastu

www.dostbyloplastu.cz
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Je na čase rozloučit se s dobou plastovou.

Se „životem na jedno použití“.

iniciativa, osvěta a kampaň proti nadužívání
jednorázového nádobí a jednorázových plastů

zacílená na spolupráci firem a MŽP

#DOSTBYLOPLASTU
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#DOSTBYLOPLASTU

• Redukce odpadu prostřednictvím snížení množství použitého

jednorázového nádobí a jednorázových plastů.

• Aby zákazníci měli alternativy a nemuseli za ně platit nic

navíc – pozitivní motivace.

Jak toho chceme dosáhnout?

Cíl iniciativy

• Dobrovolnými dohodami s restauracemi, občerstveními

v nákupních centrech, nákupními řetězci, kavárnami, fast 

foody, dopravci, úřady i institucemi.



JAK JSME NA TO ŠLI?

• 3/2018 start jednání primárně s českými firmami.

• 04/2018 zahájení jednání s Magistrátem hl. m. Prahy         

o možnosti snížit jednorázové plasty na farmářských trzích. 

• 04/2018 vytvoření webu dostbyloplastu.cz.

• Oficiální stanovisko hygieny, že jídlo a pití do „vlastního“ je 

možné.  

• 6/2018 první dohody se 7 firmami.
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KDO BYL PRVNÍ 



CO SE DĚLO DÁL?

• 07/2018 kampaň #dostbyloplastu v ulicích Prahy a Brna.  

• 07/2018 vyzvali jsme ministerstva, ať se k nám připojí. 

• 8/2018 ke kampani se připojuje první město – Litoměřice.  

• 9/2018 první ekologická náplavka – zavedení zálohovaných 

kelímků na farmářských trzích na pražské náplavce.

• 9/2018 exkluzivní anketa na pražské náplavce na téma 

redukce jednorázových plastů. 

• 10/2018 dalších 5 firem + 1 instituce podepisují dobrovolné 

dohody. 
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DRUHÁ VLNA

IKEA Česká republika, s.r.o.



ŠLI JSME TAKY DO ULIC
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ANKETA NA NÁPLAVCE 

• V sobotu 22. září jsme oslovili 700 návštěvníků 

pravidelných farmářských trhů na náplavce v Praze.

• 47 % dotazovaných nekupuje vůbec jednorázové obaly na 

nápoje. 

• 45 % z dotazovaných si vůbec nekupuje PET lahve.

• 67 % vůbec nepoužívá jednorázové tašky. 

• 97 % podporuje zpoplatnění nebo zákaz prodeje či 

rozdávání jednorázových obalů. 
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JAK SE K #DBP PŘIPOJILA MINISTERSTVA?

• V červenci jsme vyzvali všechny vládní kolegy k redukci 
jednorázových plastů a obalů na ministerstvech. 

• Začali jsme na jednání vlády, kde byly s okamžitou 
platností jednorázové obaly nahrazeny. 

Vyzvali jsme k: 
• nahrazení všech plastových nápojových lahví 
džbánky/karafami na vodu
• nahrazení separátně baleného cukru cukrem sypaným 
v cukřenkách, případně kostkovým
• nahrazení balených smetánek do kávy rozlévaným 
mlékem/smetanou v konvičkách atd. 
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JAK BUDEME POKRAČOVAT? 

 Zapojení úřadů a obcí – chceme spolupracovat s obcemi.

 Na konci roku vyhodnocení výsledků redukce 

jednorázových plastů u partnerských firem.

 Další redukce jednorázových obalů na farmářských trzích 

na pražské náplavce – tašky, sáčky.

 Soustředíme se na značení skutečně rozložitelných

materiálů.  

 V Evropě prosazujeme do nové legislativy zákaz vybraných 

jednorázových plastů. 




