
Je na čase rozloučit se s dobou plastovou. 
S „životem na jedno použití“. 

Ministr životního prostředí Richard Brabec přichází s iniciativou proti nadužívání jednorázového nádobí. S 
restauracemi a občerstveními v nákupních centrech, kavárnami nebo fast foody chce proto uzavřít 

dobrovolné dohody a docílit toho, aby zákazníci měli možnost se plastového nádobí vzdát. A přitom 
nemuseli za alternativy platit nic navíc. 

Nemusíme jíst na stříbře. Ale musíme jíst na plastu? 

 

Celosvětová produkce plastů se od 60. let 20. století zdvacetinásobila 

 

V roce 2015 dosáhla celosvětová produkce plastů 322 milionů tun 

 

Očekává se, že v roce 2035 dosáhne celosvětová produkce plastů 644 milionů tun 

 

Evropané denně spotřebují 725 milionů jednorázových kelímků na kávu 

 

Podle odhadů se za 1 rok spotřebuje v ČR až 20 tisíc tun plastového nádobí 

 

Všechny kelímky na kávu, které se za rok na světě vyrobí, by obkroužily planetu 1360x  

 

Latéčko cestou do práce? 

 

Kombinace plastové fólie a papíru se v ČR nerecykluje 

 
Většina kelímků končí na skládkách 

 
Zbytečný odpad 



Jak to může vypadat? 

 

Sleva pro zákazníky, kteří si kávu s sebou nechají dát do vlastního hrnku. 

 

 Potřebuje váš zákazník ke každému nápoji brčko?  
#dostbylobrcek 

 

Co takhle vyměnit plast za porcelán a na nádobí dát zálohu? 

Máte další nápady? Ozvěte se. 

 

Jak to pomůže vám? 

 

 Neutopíte se v plastovém smetí 
 S jídlem na talíři poroste chuť, ne skládka 
 Váš život nebude umělý 
 Čisté svědomí za to stojí 

 

Co to přinese firmám? 

 

 Podpoříme vás. Ve vašich nápadech i v médiích 
 Má-li zákazník alternativu, vybere si tu ekologickou. A vrátí se k vám 
 Posílíte přírodu i vaše odpovědné chování 
 Platit méně za likvidaci odpadu se taky hodí 

http://www.dostbyloplastu.cz/#kontakt


 

Pokud jste starosta nebo zastupitel, ozvěte se nám a pojďte do toho s námi. Poradíme vám 
jak. 

Taky chcete méně plastového nádobí?  

Připojte se k nám na Facebooku. 
Ukažte nám, že do toho jdete s námi. 

Pomůžete nám tak přesvědčit firmy, aby nabízely alternativy k jednorázovému nádobí, a šetřily tak vaše zdraví i životní 
prostředí. 

Kontakt 

 

„Chcete se na něco zeptat? Napište nám.“       dostbyloplastu@mzp.cz 

 

http://www.dostbyloplastu.cz/#kontakt
mailto:dostbyloplastu@mzp.cz

