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úvodní slovo
Vážení příznivci,
pročítáte úvodní stránky historicky první Výroční zprávy ústavu Bezobalu, který letos oslavil
první výročí své formální existence. Byl to především intenzivní rok - stanovili jsme si za cíl
zvýšit u veřejnosti povědomí o šetrné alternativě ke konvenčním metodám nákupu potravin a
umožnit Vám přístup k surovinám v množství a kvalitě dle vašeho výběru.
Otevření a zavedení prvního obchodu v roce 2015 považuji za největší milník uplynulého
roku. Stále rostoucí zájem Vás, zákazníků, nás přesvědčil o tom, že cesta, kterou jsme se
vydali, je správná. Byť máme za sebou teprve prvních pár kroků, víme, kam směřujeme. V
dlouhodobém horizontu usilujeme o systematické zavedení bezobalového typu prodeje v
podmínkách České republiky a podporu zájemců a komunit s podobnými zájmy. Chceme
nadále být vedoucí průkopnickou organizací, která testuje a do praxe zavádí šetrné
distribuční mechanismy nabízející spotřebitelům možnost volby.
Naše činnost by v prvním roce nebyla možná bez obětavé podpory a nadšení dobrovolníků,
zaměstnanců a mnoha partnerů, kteří nám sympatie vyjadřuji finančními i nefinančními
prostředky. Jsme primárně vděčni Nadaci RSJ za poskytnutí grantu na výzkumnou činnost,
otevření a pilotní rozjezd prvního bezobalového obchodu v ČR.
Bezobalu by za rok neurazil tak velký kus cesty bez enormního nasazení celého týmu okolo
dvou hlavních pilířů - ředitele a mluvčího organizace Petra Hanzela a vedoucího testovací
prodejny Ondřeje Tesaře.
Věřím, že naše Výroční zpráva pro vás bude zajímavým zdrojem inspirace a informací pro
udržitelné a odpovědné spotřebitelské chování.
Těším(e) se na vaši návštěvu,
Mgr. Martin Synkule, MA
Předseda správní rady Bezobalu, z.ú.

Vyjádření dozorčí rady
Dozorčí rada jako kontrolní orgán Bezobalu, z.ú. měla v roce 2015 několik úkolů - být
nápomocná zakladatelům a správní radě při nelehkých úkolech, které ji po formálním zřízení
ústavu a při prvních oficiálních krocích čekaly, kontrolovat správní radu při její činnosti a
zejména mít přehled o účetních operacích, které se pod záštitou ústavu realizovaly.
Dozorčí rada se při svém setkání v lednu 2016 zabývala prvními měsíci formální existence
Bezobalu, z.ú., které byly spojeny se značnou administrativní zátěží týkající se převodu
smluv a služeb, zřízení provozovny a zabezpečení jejího řádného a bezproblémového
fungování, a to ke spokojenosti jak zákazníků, tak orgánů státní správy, které jsou pověřeny
dohledem nad jednotlivými segmenty fungování provozoven. Konstatovala, že veškeré
účetní operace, které v roce 2015 proběhly, byly provedeny v souladu se zákonem a
zakladatelskou listinou a po konzultaci s členy správní rady a zúčastněnými osobami.
Zároveň mohla potvrdit, že činnost správní rady se rovněž pohybovala v limitech
stanovených zakladatelskou listinou a zákony, a nebylo tedy nutné ji upozorňovat na
případné excesy z těchto mezí. Nakonec dozorčí rada přezkoumala i účetní dokumenty
včetně účetní závěrky a této výroční zprávy a shledala je bezrozpornými a pravdivými.
JUDr. Dominika Nasková, Ph.D.
Předsedkyně dozorčí rady Bezobalu, z. ú.

ohlasy
Přestože projekt Bezobalu sleduji již delší dobu, nepodařilo se mi zatím najít jediný dobrý
důvod, proč se jeho cestou uvědomělé spotřeby nevydat - snad vyjma skutečnosti, že naráží
na zaběhnuté stereotypy a pohodlí. Zdá se však, že čím dál větší a zajímavá skupina lidí
pociťuje přesycení bezhlavým konzumem stejně jako fakt, že návod na spokojený život
nelze vyčíst ze slevového letáku obchodního řetězce. Bezobalu jim umí nabídnout nejen
zcela reálnou alternativu nakupování, ale také se je snaží dále inspirovat pozitivním
způsobem, bez mravokárání či extremismu. Jen tak dál!
Pavla Čevelová
Prague Food Festival
Grand Restaurant Festival

Já si vlastně život s obalem nedovedu už dnes představit. Lidem okolo Bezobalu jsem
nesmírně vděčný za to, že v našich končinách prošlápávají obtížný terén a “třesou” s námi,
abychom se rozpomněli na to, co tu ještě nedávno bylo zcela běžné. Držím nám všechny
palce, aby v tom pokračovali dál se stejnou vervou.
Tomáš Hajzler
Peoplecomm

shrnutí aktivit za rok 2015
K dlouhodobému cíli projektu (zavedení a rozšíření konceptu šetrné distribuce v ČR)
přispěla jeho úvodní, roční fáze především výzkumnými a osvětovými aktivitami. Ve všech
třech pilířích výzkumu se podařilo získat řadu poznatků přínosných pro další pokračování
projektu, hlavně díky získání vytyčeného počtu dodavatelů i odběratelů dostatečného pro
zisk relevantních dat. K jejich získání nám velmi pomohly osvětové činnosti a především
získaná mediální visibilita projektu (viz kap. 5) - dodavatelé, odběratelé i poskytovatelé si
nás díky ní více nacházejí sami. Při výzkumných aktivitách jsme spolupracovali a
konzultovali s předními českými výzkumnými a akademickými pracovištěmi, jako jsou
Obalová laboratoř Ústavu konzervace potravin VŠCHT v Praze, Státní zdravotní ústav, VŠE
v Praze, Ekonomická fakulta JČU v Českých Budějovicích, Open University, agentura SC&C
a další.
Spolupráce s poskytovateli technických řešení pro bezobalovou distribuci na českém trhu
(nádoby, dávkovače, regálové a pokladní systémy), vyjednávání s dodavateli (cirkulace
obalů, logistika, marketing, ceny), konzultace s dozorčími orgány (SZPI, hygienické stanice,
MZe) a také dotazníkový sběr zpětné vazby zákazníků – to vše nám ukázalo cestu, kterou je
nezbytné směřovat k optimalizaci skladovacího a prodejního systému „šitého“ na míru
bezobalovému prodeji v českém tržním a legislativním prostředí.
Podnětná byla také konfrontace řešení dostupných na českém trhu s trendem vývoje v
zahraničí v rámci síťovacích cest do zemí, kde již šetrná distribuce prošla intenzivním
rozvojem. Získali jsme tak cenné kontakty, jak na provozovatele osvědčených konceptů
především (Německo, Anglie, Itálie), tak na projekty v obdobné start-up fázi (Norsko,
Německo, Holandsko), a díky pokračujícím konzultacím s nimi i know-how nezbytné k
lokalizaci konceptu a jeho šíření v ČR.

Popis vybraných eventů s účastí Bezobalu
V roce 2015 jsme se zúčastnili více než třiceti akcí
, z nichž dvaceti čtyř aktivní formou
osvěty a prezentace projektu – přednášky, prezentace či rozhovory na konferencích a
školách, účast v panelových diskuzích, informačně-prodejní stánky na gastronomických a
společenských akcích (dále jen eventech), exkurzemi skupin zájemců o společensky
prospěšné podnikání v testovací prodejně apod. Vzhledem k celkovému počtu eventů
uvádíme pouze přehled některých vybraných:
Březen - Workshop pro učitele
"Postavme
se
hladu"
programu
Varianty organizace Člověk v tísni.
Společně s kolegy z organizací
Glopolis, Zachraň jídlo či Slow Food
Youth jsme odprezentovali své projekty
a následně se zapojili do workshopu diskuze s učiteli z celé ČR na témata

potravinová bezpečnost a zodpovědná spotřeba jídla. Cílem workshopu bylo inspirovat
učitele k tomu, jak atraktivně začlenit tato témata do výuky. V rámci následného networkingu
se s námi několik učitelů domluvilo na školní exkurzi do testovací prodejny Bezobalu.
Duben - Veřejný diskuzní seminář Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích (dále jen JČU) "
Budějovické ekonomické dny
" s podtitulem "Jde to i jinak".
Po prezentaci, z níž je dostupný on-line videozáznam následovala otevřená debata, při níž
nám děkan Ekonomické fakulty, doc. Ing Ladislav Rolinek, Ph.D., kromě dalšího vystoupení
nabídl budoucí spolupráci spočívající ve zprovoznění bezobalové sekce ve fairtradovém
obchodě v univerzitním kampusu.
Leden - duben - Série kulatých stolů o udržitelné výrobě a odpovědné spotřebě potravin
organizovaný Ekumenickou akademií v Praze. Zúčastnili jsme se dvou kulatých stolů, kde
jsme diskutovali na zmíněná témata a hledali řešení a možnosti spolupráce na nich společně
s kolegy z iniciativ Fair Trade Česko a Slovensko, Slow Food Praha, Kokoza, Glopolis,
Pro-Bio ligy, Byznys pro společnost, ale také se zástupci Potravinářské komory, Ministerstva
zemědělství i akademické sféry. Utváří se tak zde zajímavá diskuzní platforma, která má
(zatím ne zcela využitý) potenciál k iniciaci přínosných spoluprací a spojení sil jednotlivých
iniciativ.
Duben - 
Earth Day v International School of Prague. Bezobalu se predstavilo dětem v rámci
dne Země spolu s dalšími neziskovými organizacemi, jako jsou Slow Food, Thrift Store,
Pro-Bio liga, Greenpeace, Auto-mat. Za představitele bio zemědělců se zúčastnila Farma
Držovice.
Květen - Prague Food Festival (dále jen
PFF). V posledním květnovém víkendu jsme
se na pozvání Pavla Maurera zúčastnili
prestižní akce PFF v královských zahradách
pražského hradu, konkrétně její sekce v
Míčovně pražského hradu nazvané Zdravá
cesta. Po všechny tři dny festivalu jsme zde
provozovali informačně-prodejní stánek, u
nějž
si
návštěvníci
mohli
vyzkoušet
bezobalový nákup, dozvědět se více o našem
projektu z informačních materiálů i od
dobrovolníků a také ochutnat vybrané
produkty z našeho sortimentu. V zahajovací
den jsme také projekt představili na pódiu v
Míčovně i v přímém přenosu ČRo 1
Radiožurnálu.
Červen - 
konference Svoboda NaŽivo - Zodpovědná 
firma
. Ve dnech 4. - 6. června se v
Praze konala konference o odpovědném podnikání. Formou prezentací 
“TEDovského”
formátu na ni vystoupilo 20 řečníků 
- zástupců 
firem, vzdělávacího sektoru a neziskového
sektoru a aktivistů. Projekt Bezobalu na pódiu odprezentoval Petr Hanzel. Zlatým hřebem

pak bylo inspirativní vystoupení a seminář 
Vincenta Stanleyho z firmy Patagonia,
spoluautora knihy Zodpovědná
firma.
Červen - září – série festivalů
(
Habrovka,
Čajomír,
Vegefest, Zažít město jinak a
další). Bezobalu se zúčastnilo s
prodejně-osvětovými stánky.
Na dovoz zboží 
a materiálu na
stánek jsme poprvé 
používali
pronajaté 
kargokolo
, které se
osvědčilo (nejen) vzhledem k
omezenému počtu parkovacích
míst.
Září - 
Biosummit a BioTrh. Konference Biosummit konané pod záštitou ministra
zemědělství Mariana Jurečky na úvod Měsíce biopotravin. Zúčastnili jsme se druhého dne v
rámci diskuzního bloku "Bio není luxus" prezentací projektu Petrem Hanzelem a BioTrhu s
prodejně-prezentačním stánkem.

Září - 
Konference Život se supermarkety, život bez nich
. Konference pořádaná
Ekumenickou akademií a zaštítěná poslanci Evropského parlamentu Pavlem Pocem a Olgou

Sehnalovou. Přednášky a panelové diskuze zaměřené na problematiku velkých obchodních
řetězců a toho, jak jejich chování ovlivňuje potravinový systém, tržní a životní prostředí,
stravovací návyky i pracovní podmínky, a dostupné alternativy. Bezobalu představil ve své
přednášce a následné diskuzi Petr Hanzel.
Září – 
1. síťovací cesta po Evropě 
–
Německo,
Norsko.
Networking
s
provozovateli bezobalových obchodů Lose
Dresden,
Unverpackt
Kiel,
Original
Unverpackt (Berlín) a Mølleren Sylvia (Oslo).
Říjen - 
exkurze mezinárodní skupiny
mladých
zájemců

o
společensky
prospěšné podnikání v testovací prodejně
Bezobalu organizovaná YEE.
Říjen – prezentace Bezobalu na Konferenci o předcházení vzniku odpadu zaštítěné
Ministerstvem životního prostředí.
Říjen - listopad - 2. síťovací cesta po
Evropě – Itálie. Networking s provozovateli
obchodů Mamma Natura a Effecorta (oboje
Milán), Negozio Leggero (Turín a Řím),
Ecobottega Verdessenza (Turín) a Quanto
Basta (Řím).
Prosinec - prezentace projektu a účast na
panelové diskuzi na VŠE o společensky
prospěšném podnikání - organizované
Oikos
Prosinec - prezentace a účast na mezinárodním filmovém festivalu o životním prostředí
Ekofilmfestival Brno 2015
Prosinec - prezentace (videozáznam) a účast na 
panelové diskuzi 
(videozáznam
) na 
Buzz
talks ve Veletržním paláci (téma prevence plýtvání jídlem) – organizováno Institutem pro
cirkulární ekonomiku, z. ú.
Workshopy pro dobrodavače (souhrnný výraz pro prodavače a dobrovolníky Bezobalu) - v
průběhu roku 2015 proběhlo několik setkání s dobrodavači a jejich proškolení, například ve
spolupráci s výživivovou specialistkou Terezou Solilovou:

Akademické výzkumné práce ve spolupráci s Bezobalu, z.ú.
Dvěma dílčími výstupy byly dvě akademické práce realizované a obhájené v roce 2015 jako
součást výzkumných aktivit projektu. Podnětné výsledky obou prací budou využitelné v
dalších fázích projektu, stejně jako další dvě chystané práce, na nichž budeme
spolupracovat v roce 2016 – diplomová práce na VŠE a rigorózní práce na fakultě Ekonomie
JČU
.
Bakalářská práce studentky VŠE v Praze se zaměřila na analýzu brand managementu
Bezobalu. Prostřednictvím kvantitativního dotazníkového šetření zkoumala klíčová kritéria
při volbě prodejen potravin potenciálními zákazníky Bezobalu, analyzovala preference
stávajících zákazníků testovací prodejny a vyhodnotila komunikační aktivity projektu a
přidala doporučení k jejich optimalizaci.
M.Sc. (Master of Science) práce studentky britské Open University nazvaná "
Unpackaged:
Factors that motivate customers to package free food retail". Osou práce, na níž jsme úzce
spolupracovali, je kvalitativní výzkum klíčových motivačních faktorů retenčních zákazníků
Bezobalu, které byly zkoumány prostřednictvím analýzy osmi strukturovaných rozhovorů.
Kromě odhalení klíčových motivačních faktorů byla cílem i jejich interpretace do konkrétních
doporučení, využitelných při dalším šíření bezobalového konceptu v ČR. Mezi pozoruhodné
závěry analýzy patří zjištění, že kromě uspokojivého pocitu zodpovědného nákupu mají

výraznější podíl na motivaci zákazníků, než bylo předpokládáno hypotézou, faktory, které
mají potenciál do obchodu nalákat i jinak méně uvědomělé spotřebitele:
a) hedonistické a společenské faktory - nákup jako zážitek, komunikační akt či
společenská událost; souznění s vizuálním stylem konceptu, atmosférou obchodu apod.;
b) nedůvěra vůči velkým řetězcům a jejich obchodním praktikám;
c) získání informací a doporučení od znalé obsluhy (nutriční fakta, tipy na přípravu apod.)
jakožto přidané hodnoty nákupu;
d) možnost svobodné volby kupovaného množství a placení pouze za obsah a jeho kvalitu;
e) poměr ceny a kvality nabízeného sortimentu (fakt, že díky sražení nákladů spojených s
distribucí v jednorázových obalech se obchod snaží spíše navýšit kvalitu, než tlačit
koncové ceny co nejníže);
f) nutriční hodnota a zdravost sortimentu – empirická data potvrdila, že retenční zákazníci
nevnímají potraviny jako komoditu, ale jako výživu.

Koncept medailonu dodavatelů
S firmou Hempoint (viz kap. jsme se domluvili na otestování modelu podpory prodeje, který
by měl posloužit jako vzor pro spolupráci s dalšími dodavateli v budoucnu. Jde o koncept
tzv. “medailonů dodavatelů”, tedy profilů, z nichž se zákazníci v prodejně a časem i na
našich stránkách o dodavateli dozví informace nad rámec těch zákonem daných, které jsou
k nalezení na jednorázových obalech. Účelem medailonů je nahradit značku a slogany, coby
abstraktní marketingové nástroje, skutečnou identitou dodavatele – tedy jeho tváří, příběhem
a kontaktními informacemi. Na konferencích, kterých jsme se v poslední době zúčastnili,
docházelo ke konsensu nad tím, že značka bio nefunguje a že zárukou kvality není
certifikace, ale především důvěra. Domníváme se, že právě tudy vede cesta k navrácení
důvěry na trh - přímějším a transparentním dodavatelským řetězcem, v němž dojde k
rozšíření horizontu spotřebitelů, kteří uvidí skutečného původce potravin. Především
menším dodavatelům (na něž se postupně zaměřujeme) pak tento marketingový bypass
umožní při budoucím rozvoji širší sítě bezobalových obchodů vyhnout se nákladům na
marketing - budou se moci soustředit více na svou produkci, její kvalitu a podporu prodeje
nechat na prodejcích.

dosažené cíle a dopad projektu na
cílovou skupinu
Všechny dílčí cíle, které jsme si pro rok 2015 vytyčili, byly naplněny:
1. Minimální rozsah počtu zákazníků odbavených během roční fáze testovacího prodeje 5
000 - 10 000.
Počet odbavených zákazníků do konce roku 2015 byl cca 6 600, čímž jsme se přiblížili
středu stanoveného optimálního rozmezí počtu účastníků testovacího prodeje pro získání
relevantních dat.
2.Zkušební zásobování minimálně dvou škol
Dodáváme suroviny do dvou lesních školek (Praha 6 a Říčany) a z
ahajujeme také
spolupráci s Akademií léčivé výživy a Skutečně zdravou školou. Momentálně vybíráme
školu/školku v našem okolí, kde bychom vyzkoušet dodávky surovin pro vaření obědů.
Vyhodnocení nutričních benefitů, které bezobalové zásobování daným školám přineslo,
uvedeme v další výroční zprávě.
3. Minimální počet 20 dodavatelů
Ke konci roku 2015 jsme odebírali od 21 aktivních dodavatelů (105 % cíle) ze seznamu,
který čítal 57 dodavatelů.
4. Dosažená visibilita:
a) 103 mediálních výstupů (200 % z cíle 50 výstupů);
b) 24 veřejných vystoupení s osvětovým účelem (120 % z díle 20 eventů - viz kap. 2);
c) 7 878 podporovatelů na síti facebook (113 % z cíle 7 000 podporovatelů na sociálních
sítích);
d) 289 345 přístupů na webové stránky (144 % z cíle 200 000 přístupů).
5. Spolupráce na dvou akademických výzkumných pracích o hlavních faktorech motivace
spotřebitelů k bezobalovému nákupu – splněno.

bezobalu v médiích
Mediální visibilita projektu byla výrazná. V prvním komplexním monitoringu provedeném
společnostmi Mediatenor a Newton k prosinci 2015 bylo nalezeno 103 mediálních výstupů –
přeběžný výběr z nich je dostupný v 
sekci media našeho webu
. Tento výběr bude ještě v
budoucnu doplněn o další, především elektronická media (rozhlas, TV) a lifestylové
magazíny dohledatelné monitorovacími službami Anopress / Newton IT.

Mezi nejvýznamnější řadíme články a rozhovory v časopisech Respekt, Apetit či Pátek LN, v
celostátních denících (MF Dnes, LN, HN), reportáže a rozhovory hlavních televizních a
rozhlasových stanic (ČT, TV Nova, TV Prima, Radiožurnál, ČRo Plus, Radio Wave, Radio 1)
a reportáže, rozhovory či profily uveřejněné na sledovaných webzinech (iHNed, iDnes,
lidovky) a blozích či fb profilech zájmových skupin (Margit Slimáková, Kuchařka ze
Svatojánu, Uvědomělý rodič apod.).
Významným komunikačním kanálem byly také naše webové a facebook stránky. Web, na
němž jsme doposud zaznamenali téměř 300 000 zobrazení a 50 000 uživatelů, postupně
vylepšujeme na verzi 2.0, kterou bychom rádi spustili v průběhu roku 2016/17 a chystáme
vlastní instagram profil. Facebookový profil si kromě 7 878 aktivních podporovatelů
prohlíželo i mnoho dalších uživatelů, kteří sledují naše příspěvky. Ty nejsledovanější totiž
četlo až 27 000 uživatelů a zaznamenaly až kolem 2 000 interakcí (sdílení, like či komentář).

finanční zpráva za rok 2015
Celkové náklady na projekt – přehled Spolufinancování
Zdroj

Částka

% pokrytí projektu

Nadace RSJ

1 498 tis. Kč

57%

CELKEM

2 643 tis. Kč

100%

Poznámka

Výkaz zisků a ztrát
Náklady

Částka [tis. Kč]

Spotřebované nákupy

1 261

Služby

824

Osobní náklady

545

Daně a poplatky

13

Ostatní náklady

0

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných
položek

0

Poskytnuté příspěvky

0

Daň z příjmů

0

NÁKLADY CELKEM

2 643

Výnosy

Částka [tis. Kč]

Tržby za vlastní výkony a za zboží

1 497

Změny stavu vnitroorganizačních zásob

0

Aktivace celkem

0

Ostatní výnosy

10

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek

0

Přijaté příspěvky

0

Provozní dotace

1 498

VÝNOSY CELKEM

3 005

Výsledek hospodaření před zdaněním

362

Daň z příjmů

13

Výsledek hospodaření po zdanění

349

Účetní rozvaha
Aktiva

Stav k prvnímu dni
účetního období [tis. Kč]

Stav k poslednímu dni
účetního období [tis. Kč]

Dlouhodobý majetek celkem

0

0

-

dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

-

dlouhodobý hmotný majetek

0

0

-

dlouhodobý finanční majetek

0

0

-

oprávky k dlouhodobému majetku

0

0

0

1 000

Krátkodobý majetek celkem
-

zásoby

0

194

-

pohledávky

0

10

-

krátkodobý finanční majetek

0

786

-

jiná aktiva

0

10

AKTIVA CELKEM

0

1 000

Pasiva

Stav k prvnímu dni
účetního období [tis. Kč]

Stav k poslednímu dni
účetního období [tis. Kč]

Vlastní zdroje celkem

0

349

-

jmění

0

0

-

výsledek hospodaření

0

349

0

651

0

0

Cizí zdroje celkem
-

rezervy

-

dlouhodobé závazky

0

0

-

krátkodobé závazky

0

604

-

jiná pasiva

0

47

PASIVA CELKEM

0

1 000

poděkování
Za podporu a spolupráci děkujeme všem partnerům, sponzorům, spolupracovníkům,
dobrovolníkům, konzultantům, podporovatelům a všem dalším, kteří se na rozvoji našeho
projektu v roce 2015 podíleli, byť měrou minimální. Vážíme si Vaší dobré vůle a podpory!
Z partnerských institucí bychom rádi zmínili především následující:
Nadace RSJ (finanční podpora), Růžoví sloni (spolupráce), Red Button (spolupráce,
sponzoring), Svět–HUB (coworkingové zázemí, spolupráce), Impact Hub (mentoring,
konzultace),
Social Impact Award (mentoring, spolupráce na panelových diskuzích,
motivačních kampaních), Unpackaged, Verdessenza Ecobottega, Unverpackt Kiel, Effecorta
Milano, Mamma Natura a další zero waste obchody (networking a sdílení know-how),
Ekumenická akademie (kulaté stoly a konference o zodpovědné spotřebě, exkurze),
Akademie léčivé výživy (partnerství), Kokoza, Ekodomov (partnerství, spolupráce na
grantovém projektu rekultivace dvorku prodejny Bezobalu), YEE (exkurze), Zachraň jídlo
(partnerství), Na ovoce (konzultace), paletky.cz (barter), Bio zahrada (dnes Bistro Zahrada –
spoluorganizace Zažít město jinak, reciproční propagace), Peoplecomm (inspirace,
know–how), Greenglassess (reciproční propagace)

Kontakt: Bezobalu, z.ú. (zapsaný ústav); Sídlo: Budečská 851/28, Praha 2 - Vinohrady, 120
00, Praha 2; bezobalu@bezobalu.org, IČ 03920585; DIČ CZ03920585.

