
Tisková zpráva 

Konference Byznys & Zero Waste I ANO či NE? 
 

Praha, 16.10. 2018 - Bezobalu se po dvou letech opět vrací na místo činu. První českou konferenci pro 

veřejnost na téma Zero Waste uspořádala nezisková organizace Bezobalu už v roce 2016. Nyní se s tématem 

do NTK vrací, aby oslovila malé a střední podnikatele. Novou konferencí na téma Byznys a Zero Waste se 

chystá otevřít inspirační platformu, která si klade za cíl sdružovat a inspirovat podnikatele, kterým není 

lhostejný osud naší planety a svým odpovědným přístupem k výrobě či službě chtějí přispět k omezení 

nadměrné produkce zbytečného odpadu.  
 

Celodenní konference se uskuteční v pátek 9. listopadu 2018 v Národní technické knihovně v Praze. 

Následovat bude večerní networking, který umožní dále prohloubit a propojit zkušenosti podniků, které již 

Zero Waste ve své činnosti reálně zavedli. V průběhu dne se řečníci ve třech blocích zaměří postupně na 

vysvětlení základních pojmů z oblasti předcházení vzniku odpadu a jejich zasazení do kontextu. V dalším 

bloku se zaměří na socio ekonomické faktory ovlivňující současné trendy v podnikání a ve třetí části se 

návštěvníci konference seznámí s osmi firmami, které se již Zero Waste koncept pokusili do své činnosti 

začlenit. Ty také v odpoledních hodinách budou sdílet své know how s publikem v malých skupinkách 

prostřednictvím workshopů a na závěr konference proběhne panelová diskuse s garanty workshopů, kteří  

představí závěry jednotlivých pracovních skupin. 

 

Protože celé Zero Waste hnutí prožívá velký boom v Česku zatím jen pár let, je tento koncept mezi podnikateli 

samotnými teprve v začátcích. Organizace Bezobalu věří, že v době, kdy se pojem jednorázových plastů řeší na 

celoevropské úrovni, je na čase, aby firmy a podnikatelé samotní, přijali odpovědnost za své jednání a zisk 

nebyl jejich jediným cílem. 

 

“Mám radost že na poli byznysu otevřeme otázky týkající se Zero Waste. Nechceme být ale pouze těmi, kdo 

druhé mentorují a říkají, co by se mělo dělat. Sami chceme jít především příkladem a zároveň nacházet další  

inspirační řečníky, kteří ve své praxi něco změnili. Podnikatelům pak chceme nabízet platformu na které 

budeme společně řešit, co má a nemá smysl z konceptu Zero Waste do podnikatelského prostředí přenášet, či 

zda je to vůbec možné a finančně udržitelné. Spíš než dobře míněné avšak v praxi nevyzkoušené rady nás 

zajímají otázky a možná řešení, na kterých budeme společně s ostatními pracovat.” komentuje význam 

konference Veronika Nováčková, ředitelka neziskové organizace Bezobalu.     

_________________________________________________________________________________________ 
 

Akreditace: K dispozici je limitovaný počet vstupů pro novináře na hlavní program a následný networking v 

blízké kavárně. Akreditace na tiskovou konferenci a navazující networking včetně možných rozhovorů se 

zástupci firem nebo řečníky je možné domluvit na níže uvedených kontaktech: 
 

Kontaktní osoby:  

Veronika Nováčková  – ředitelka a tisková mluvčí Bezobalu, z.ú. tel. 776 778 093, veronika.novackova@bezobalu.org 

Jana Jarošová – produkční konference; tel. 605 224 469, jana.jarosova@bezobalu.org 
 

Přílohy:   

1. Webová stránka akce 

2. Facebooková stránka akce 

3. Webové stránky organizace Bezobalu 

4. Facebooková stránka organizace Bezobalu 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Bezobalu, z.ú. je nezisková organizace, která rozšiřuje veřejnosti spotřebitelský obzor – v médiích, 

přednáškami na společenských akcích i ve školách. Pořádá workshopy, konference a školí další zájemce o 
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otevření bezobalového obchodu. Sami totiž dva provozují a mají už čtyřletou zkušenost s tím, jak koncept 

bezobalové prodejny uvést do praxe. 


