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slovo úvodem
Zatímco rok 2015 byl pro Bezobalu důležitý z hlediska formálních úkonů nezbytných pro samotnou
existenci ústavu, rok 2016 pro něj připravil praktickou zkoušku fungování a navazování dalších vztahů, ať již se zákazníky, obchodními partnery nebo
podobně zaměřenými subjekty či jednotlivci. V těchto oblastech se činnost a existence Bezobalu ukázala být dobře nasměrovaná a podněcující veřejnou
diskusi o tématu života bez obalů či alespoň s jejich
významnou redukcí.

Když jsem v roce 2015 mluvil na konferenci
„Předcházení vzniku odpadu“ o konceptech zero
waste či precycling, připadal jsem si, jako bych spadl
z Marsu. Navzdory názvu konference i nařízení
Evropské komise z roku 2008 (http://ec.europa.
eu/environment/waste/framework/), které klade
prevenci na první místo v hierarchii s nakládání
s odpadem, je realita jiná. Nejčastějším řešením
odpadového problému v Evropě je totiž stále
skládování, spalování a recyklace, které by měly
mít nejnižší prioritu. To se přesně odráželo i na
zmíněné konferenci, na níž se mluvilo především
o různých formách nakládání s odpadem, jehož
množství stále narůstá. Řešilo se tedy hlavně, jak
hasit oheň, namísto toho, jak předejít jeho vzniku.

Úkolem dozorčí rady v roce 2016 bylo, stejně jako
v roce 2015, sledovat činnost správní rady a její
soulad se zakládací listinou. Vzhledem k tomu,
že v rámci ústavu jako takového docházelo
k odsouhlaseným realizacím a spolupráce
a komunikace mezi statutárním orgánem,
správní radou a dozorčí radou Bezobalu fungovala
bez problémů, byly úkoly dozorčí rady spíše
symbolického a poradního charakteru.

Jsem proto rád, že Bezobalu odvedlo v roce 2016
velký kus práce, aby se princip prevence vzniku
odpadu mohl posupně dostat z teorie i do praxe.
Díky atraktivní a pozitivní formě komunikace
se nám již v druhém roce naší oficiální existence
povedlo dostat (do té doby v ČR neznámý)
koncept Zero Waste do mediálního diskurzu
a díky tomu i do povědomí veřejnosti. Především
série akcí Bezobalu o Zero Waste s českou
premiérou Bey Johnson přitáhla pozornost
médií - novináři se již o tuto tématiku zajímají
samovolně a ozývají se nám i bez naší stimulace.

Dominika Nasková,
předsedkyně dozorčí rady Bezobalu, z. ú.

Konference, workshopy, přednášky, výzkum,
úspěšné provozování bezobalového obchodu
a další naše aktivity iniciovaly vydání českého
překladu knihy Domácnost bez odpadu, vznik
několika bezobalových obchodů a zero waste
blogů, které šíří inspiraci dále. Těší mě, že
i tak malému projektu vzniklému zespoda,
z komunity nadšenců se podařilo zapůsobit
coby mediální ledoborec a že se díky tomu věci
dávají do pohybu a myšlenky se mění v činy.
Děkuji týmu Bezobalu, našim partnerům a všem
dalším, kteří se na těchto úspěších podíleli
a pomáhají nám šířit naše myšlenky dále. Vážíme
si každé vaší koruny, sdílení či palce vzhůru. I díky
Vám je nás, lidí bezobalových, každým dnem více!
Petr Hanzel,
ředitel, kreativec a mluvčí Bezobalu, z. ú.
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ohlasy zvenčí
partneři o bezobalu
Adam Podhola
Zachraň jídlo, z. s.

Bea Johnson,
přední světová propagátorka konceptu
Zero Waste:

„Smyslem Zachraň jídlo je hledat řešení, která budou
šetřit našimi zdroji. Plýtvání potravinami a život
“bez obalu“ s tím úzce souvisí. Máme velikou radost
sledovat úspěchy Bezobalu, jejich brzké otevření
druhé prodejny a hlavně roztoucí zájem veřejnosti
o udržitelnější způsob našeho spotřebního chování.“

„Your determination, your courage and your dedication
are an example to follow. They will have far greater
repercussions than you can imagine. Thanks
to you, people will be able to do their shopping
without packaging and reduce their household
waste, but your project represents much more:
A brighter future for the generations to come!“

Kateřina Jonášová
udržitelná podnikatelka, lokální politička
a lektorka aktivní v neziskových projektech,
které posilují ženy a občanskou angažovanost
(Akademie soběstačnosti, Artbe, Jako doma,
Učíme se příběhy, Spektrum rozvoje žen aj.)

Soňa Jonášová,
ředitelka INCIEN, z. ú.
(Institut pro cirkulární ekonomiku)

„Bezobalu a celé bezobalové hnutí pro mě bez nadsázky
znamená nový vítr do hlavy. Zhmotňuje totiž můj letitý
pocit, že ten běžný život plný věcí, obalů, vyhazování
a nakupování je zmatený, neživý a nekreativní. Bezobalu
mi přináší radost ze sdílení nových návyků, z objevování
zdravého rozumu, z navazování na staré dobré časy
a ze společného přesvědčení, že méně je více.“

“Díky aktivitě iniciativy BEZOBALU se neuvěřitelným
způsobem probudilo téma ZERO WASTE mezi
širokou českou veřejností. Reakcí na úspěšný provoz
bezobalového obchodu v Praze jsou desítky obchodů,
které tyto principy zavádějí do praxe a aktivně tak
mění spotřebitelské chování zákazníků. Z pohledu
cirkulární ekonomiky je předcházení vzniku odpadů
nejpreferovanější cestou a BEZOBALU tak patří
velké díky za skvělu práci, kterou odvádějí.“

Lenka Eckertová,
ředitelka Nadace RSJ
https://www.rsj.com/foundation/
nadacni-projekty/zdravy-zivotni-styl

Lucie Matoušková Lankašová,
ředitelka sociálního podniku KOKOZA. o.p.s.

„Máme velkou radost, že Nadace RSJ pomohla
nastartovat tak zajímavý projekt. Těší nás zájem
veřejnosti o téma zodpovědného nakládání s potravinami.
Není nám lhostejné, v jakém světě žijeme. Snažíme se
jej spoluvytvářet a nezatěžovat jej více, než je nutné.“

„Kokoza žije uzavřeným cyklem jídla ve městě
a koncept Bezobalu s ním perfektně ladí. Proto
jsme společně vybudovali pro testovací prodejnu
ve dvoře mobilní zahradu i kompostér, který
mohou využívat zákazníci i obyvatelé domu.“
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Margit Slimáková,
specialistka na zdravotní prevenci
a výživu margit.cz
“Základem zdraví jsou kvalitní potraviny a přesně
takovéto nabízí bezobalové obchody. Bonusem
navíc je ekologický rozměr obchodu. Vynecháním
průmyslového zpracování potraviny a balících materiálů
šetříme zdroje naší planety, životní prostředí nás
všech. Bezobalové obchody jsou nejlepší spojkou mezi
zdrojem potraviny a jejím konzumentem. Pro mě jsou
oblíbeným a doporučovaným způsobem nákupu.”

Hana Zemanová,
spisovatelka, kuchařka,
spoluzakladatelka Pro-bio ligy
http://biospotrebitel.cz/chci-znat-bio/pro-bio-liga
“Od chvíle, kdy jsem se dozvěděla o tom, že uprostřed
Tichého oceánu je nový „kontinent“ z plastových odpadků,
tak přeorganizovávám svou domácnost a snažím se
omezovat obaly. Právě proto děkuji všem z projektu
bezobalu za inspiraci jak na to, protože bez ní to vůbec
není jednoduché. A děkuji bezobalovým prodejnám i za
to, že jsou opakem dnešních supermarketů a nabízejí
jen zúžený výběr potravin. Takže šetří Matku Zemi
a zároveň i náš čas, protože nemusíme dlouze koukat
do regálů a vybírat z nekonečného množství téměř
stejných potravin zabalených pod různými značkami
v různých obalech. A přeji si, aby bezobalových
prodejen bylo čím dál více a to i na malých městech,
nebo ideálně, že by naší vlastí jezdila nějaká
bezobalová pojízdná prodejna. Hodně štěstí!”
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aktivity
v roce 2016
osvěta

konference Bezobalu
o Zero Waste

V roce 2016 jsme se intenzivně věnovali osvětovým
aktivitám vedoucím k rozšíření povědomí
o principech prevence vzniku odpadu a jejích
přínosech. Angažovali jsme se na všech dostupných
komunikačních kanálech – v médiích, na webu,
sociálních sítích, školách a eventech (konference,
kulaté stoly, gastro eventy, workhopy apod.)

Ve vyprodaném hlavním sálu pražské NTK
jsme 7. 6. uspořádali první českou konferenci
o Zero Waste, tedy bezodpadovém konceptu
a odstartovali tak sérii akcí Bezobalu o Zero Waste.
Na konferenci vystoupila v české premiéře
světoznámá propagátorka konceptu Zero Waste,
Bea Johnson a další řečníci, kteří se tomuto tématu
věnují v Česku. Celý program byl živě přenášen na
webu a facebooku Bezobalu a je nadále dostupný
zdarma online. Díky naší PR kampani a tiskové
konferenci zaznamenala celá série akcí výraznou
mediální odezvu, zúčastnily se jí desítky novinářů.

Bezobalu o Zero Waste
Stěžejní osvětovou aktivitou byla námi pořádaná
série akcí Bezobalu o Zero Waste, pro kterou jsme
získali záštitu Ministerstva životního prostředí.
V rámci ní se konalo pět eventů – mezinárodní
konference, tři tématické workshopy a křest
českého překladu knihy Zero Waste Home.
Podrobný program všech akcí je dostupný zde.

Pásmo českých řečníků představilo i tři osobní
příběhy v kostce, které ukázaly, že žít bez
odpadu lze i u nás. Za všechny jmenujme Tomáše
Hajzlera, který ukázal, že cesta k minimalizaci
ekologické stopy domácnosti, na kterou se
svou čtyřčlennou rodinou nastoupil, může být
i zábavná. Díky konferenci se nám také podařilo
prostředkovat mezi ním a Beou Johnson domluvu
na přeložení a vydání světového bestselleru knihy
Zero Waste Home v české verzi (více viz níže).

Na dvojjazyčném
(CZ + ENG) webu
www.zerowaste.bezobalu.org
jsou k dispozici video záznamy všech
vystoupení v původním znění
s titulky a slidy prezentací.
Další fotografie z konference
jsou k dispozici
zde.

Bea Johnson ještě před svým večerním vystoupením
poskytla novinářům celkem 12 rozhovorů a spolu
s nimi navštívila testovací obchod Bezobalu. Ve své
přednášce pak převyprávěla pozoruhodný příběh své
čtyřčlenné rodiny, se kterou od roku 2008 žije tak,
že se jejich roční odpad vejde do jedné zavařovací
sklenice. Vysvětlila, jakými kroky se jim podařilo
zkrotit roční produkci odpadu a jaké výhody
tato postupná změna životního stylu celé rodině
přinesla - zdravější život a úsporu peněz i času, díky
čemuž mají více společných zážitků a radosti.
Petr Hanzel z Bezobalu ve své prezentaci poukázal
na fenomén zúženého obzoru spotřebitele, který
si odvykl vnímat příběh zboží a dopady svého
tržního chování v širších souvislostech. Nastínil take
komunikační strategii a plány Bezobalu směřující
právě k rozšíření spotřebitelského i podnikatelského
obzoru a také bezodpadových obchodů v Česku.
Tomáš Sedláček na konferenci promluvil
o zajímavých ekonomicko-filozofických
souvislostech konzumního způsobu života.
Vystoupili i řečníci z organizací Zachraň jídlo
(téma předcházení plýtvání jídlem) a Kokoza
(kompostování a zahradničení ve městě).
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aktivity
v roce 2016
workshopy Bezobalu
o Zero Waste
Na konferenci navázaly tři červnové workshopy
pro veřejnost a zástupce médií ve Světu–
HUB. Pokrývaly tematické oblasti, které jsou
zásadní na cestě k bezodpadovému životu:
1. jídlo – nákup, vaření, kompostování,
2. organizace domácnosti, drogerie a kosmetika.
3. oblečení.
Účastníci se si odnesli sadu praktických rad,
jak překonat jednotlivé překážky v postupných
krocích. Stejně jako konference se i workshopy
vyprodaly a proto v budoucnu plánujeme
jejich pokračování v plánovaném druhém
obchodě Bezobalu, který by měl sloužit
zároveň jako školící centrum. Další fotografie
z workshopů plné kvalitě jsou k shlédnutí zde.

Křest knihy
Domácnost bez odpadu
Bea Johnson pokřtila 2. 12. v Praze český
překlad svého bestselleru – knihy Zero Waste
Home. Kniha je celosvětově považována za
nejlepší manál bezodpadového života a byla
již přeložena do dvanácti jazyků. Křest knihy
spojený s autogramiádou, přednáškou a diskuzí
s autorkou proběhl v prostoru Paralelní Polis.
Vystoupil i vydavatel Tomáš Hajzler, který
představil příběh vzniku českého překladu
a Petr Hanzel, který promluvil o dění v českém
bezodpadovém hnutí a dalších plánech
Bezobalu. Událost byla vyvrcholením série
akcí Bezobalu o Zero Waste a Bezobalu pro ni
zajistilo PR podporu, mediální pokrytí a pořízení
živého video streamu a videozáznamu, který
je dostupný ve videosekci našeho facebooku.
Tisková zpráva k akci je dostupná zde.
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osvětové akce,
na kterých jsme se podíleli
únor

květen

Creative mornings, Praha. Podíleli jsme
se na přípravě cateringu z bezobalových
surovin pro Creative mornings Prague.

Veggie náplavka a Férová Letná – obou
gastrofestivalů jsme se zúčastnili s osvětově–
prodejním stánkem, na němž byly kromě informací
o projektu servírovány i pokrmy ze našich surovin.
Prague Food Festival. Zúčastnili jsme se
festivalu v královských zahradách pražského
hradu se stánkem, kde si návštěvníci mohli
vyzkoušet bezobalový nákup, dozvědět se
více o našem projektu, ochutnat vybrané
produkty a nově i pokrmy z našich surovin.

březen
Festival Evolution Ecoworld, Praha. Bezobalu
se zúčastnilo v rámci informačně prodejního
stánku sdíleného se spřízněnou organizací
Kokoza a nabídlo catering z našich surovin.
Workshopy Social Impact Award (SIA), Olomouc
a Plzeň. Workshopy zaměřené na lean canvas
business modeling společensky prospěšného
podnikání a propagaci soutěže SIA v regionech
ČR. Obou workshopů se za Bezobalu jako lektor
zúčastnil Petr Hanzel, který se při té příležitosti
také setkal s několika zájemci o spolupráci
na zprovoznění bezobalových obchodů.

červen
Sustainability day, Praha. Akce
představila odpovědné podniky.
Zúčastnili se s osvětovým stánkem.
Neziskovky a business na jedné lodi.
Významná networkovací akce za účasti
předních českých organizací a firem, které si při
tématických workshopech vzájemně vyměňovaly
know–how. Bezobalu zde konzultovalo svůj
business plán a fundraisingovou strategii.

duben
Ze:mě změny – networkingové setkání pořádané
organizací Ashoka, která sezvala vybrané sociální
inovátory – lidi z neziskového i obchodního sektoru
ke vzájemnému sdílení překážek a know–how
k jejich překonání a zvýšení dopadu činnosti
jednotlivých organizací i povědomí o nich.
konference o společensky prospěšném
podnikání Be In Karlín – zapojili jsme
se přednáškou a diskuzí, infostánkem
a exkurzí žáků Karlínské obchodní akademie
v našem testovacím obchodě.
Dny Země na Praze 7 a 12. Zúčastnili jsme se dvou
oslav dne Země s osvětovým stánkem zacíleným
na děti, kterým byly v souvislosti se světovým
rokem luštěnin 2016 hravou formou představeny
luštěniny z našeho sortimentu a s nimi i podstata
našeho projektu a téma uvědomělé spotřeby.
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osvětové akce,
na kterých jsme se podíleli
září
Zažít město jinak – poprvé jsme veřejně
otestovali koncept osvětové kampaně, která
bude v roce 2017 doprovázet crowdfundingovou
sbírku. Jejím hlavním protagonistou je tzv. Homo
cucullus, odděný v cca 3 kg plastového odpadu,
tedy průměrném třídenním odpadu obyvatele
ČR. Dobrovolníci v kostýmech spolu s námi
obešli trasu v rámci vybraných zón festivalu.
Zaznamenali jsme velmi pozitivní reakce – kostýmy
připoutávaly pozornost kolemjdoucích, kteří si je
fotili a doptávali se na význam jejich symboliky.

objevovat koncepty jako zero waste či precycling.
i vzhledem k tomu, že pro dle Evropskou unie
je v hierarchii řešení odpadového problému na
prvním místě právě prevence vzniku odpadu.
Exkurze zahraničních novinářů z Biofach
v Bezobalu. Biofach je největší světový veletrh bio
výrobců a prodejců, který se každoročně v únoru
koná v německém Norimberku. Jeho zástupci
se společně se 20 novináři z celé Evropy k nám
přijeli na exkurzi a pozvali nás na další ročník.

Odhalení komunitního kompostéru – spolu
se sousedy a zákazníky jsme pokřtili na dvorku
testovacího obchodu komunitní kompostér a ve
spolupráci s o.p.s. Kokoza uspořádali kompostovací
workshop. Na dvorku se nám tak symbolicky uzařel
celý cyklus jídla – slupky po letošní sousedské večeři
z plodin komunitních záhonů zkompostujeme,
příští rok z nich pohnojíme a vypěstujeme další
úrodu. Komunitní záhony i kompostér jsme
zřídili díky úspěšnému grantu Odboru životního
prostředí MČ P2, který naše projekty finančně
podpořil. Fotografie jsou k vidění zde.

listopad
Czech design week. Přednáška
a diskuze o Bezobalu a zero waste
v podání Lucie Poubové z Bezobalu.
Sametové posvícení – V rámci oslav výročí
17. listopadu jsme se zapojili do satirického průvodu
masek, v kterém občanské iniciativy ve spolupráci
s výtvarníky humornou formou tématizují
problémy, kterými se zabývají. Šlo o druhé pilotní
testování kostýmů člověka obalového, jehož jsme
verzi doplnili o chodící odpadkové koše a artefakt
popelnice plné peněz. Motto znělo „Chodím se
svým košem“ – člověk obalový tak byl se svým
košem nerozlučnou zamilovanou dvojici, která
společně krmí popelnici penězi utracenými za
vyhozené obaly. Průvod prošel frekventovanými
ulicemi centra Prahy a byl prezentován na
exponovaných akcích Korzo Národní (Národní
třída) a Vraťte nám stát (Václavské náměstí),
objevil se i ve večerním televizním zpravodajství.
Pamflet a fotografie z akce jsou k vidění zde.

říjen
Festival Země na Talíři. Pro festival
dokumentárních filmů o jídle a jeho
environmentálně–společenských souvislostech
(dříve Alimenterre) pořádaný organizací
Glopolis jsme dodali 150 lněných sáčků
jako pozornost pro zúčastněné autory.
Konference „Předcházení vzniku odpadů“ Při
příležitosti European Week of Waste Reduction
jsme přijali pozvání na konferenci Ministerstva
životního prostředí k předcházení vzniku odpadů
pro starosty obcí. Aktivity Bezobalu představil ve
své prezentaci a následné diskuzi Petr Hanzel. Jsme
rádi, že konečně i v těchto kruzích se vedle recyklace
a nakládání s odpady s naším přispěním začínají
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výzkum a vývoj

Výzkumné a vývojové aktivity probíhaly v roce 2016 na poli dodavatelů
(rešerše a motivace), spotřebitelů (zpětná vazba), legislativy, technických
a logistických řešení, a to jak v testovacím obchodě Bezobalu, tak i mimo
něj, včetně sběru know-how v zahraničí. Všechny poznatky z našeho
dvouletého výzkumu podpořeného Nadací RSJ zúročíme při přípravě
metodiky školení zájemců o otevření bezobalových obchodů chystaného
na rok 2017 a podpořeného Ministerstvem životního prostředí.

výzkum dodavatelské sítě
V rámci této osy výzkumu pokračovala naše vlastní rešerše
a rozšiřování dodavatelské sítě. Stejně jako v roce 2015 se nám
podařilo rozšířit naši síť o 20 aktivních dodavatelů a další desítky
dodavatelů vytipovaných pro další rozšiřování sortimentu.
Pokračovala také naše spolupráce s Ing. Ivetou Novákovou,
doktorandkou Katedry regionálního managementu Ekonomické
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JČU). Téma její
výzkumné disertační práce je „Ekonomická výhodnost alternativních
forem prodeje pro malé a střední regionální podniky v potravinářské
oblasti” a termín dokončení je leden 2018. Tato spolupráce vznikla
díky našemu vystoupení na Ekonomických dnech JČU 2015.
Práce zkoumá potenciál alternativních forem prodeje potravin (Bezobalu bylo
vybráno jako jeden z modelů) a jejich přínos z hlediska celospolečenského,
ekonomického, environmentálního, sociálního vlivu na rozvoj daného
regionu. Cílem práce je prostřednictvím ukazatele lokálního multiplikátoru
vyhodnotit ekonomickou výhodnost spolupráce lokálních producentů
s alternativními obchodníky a poskytnout výrobcům, ale i dalším
stakeholderům (úřady, komunální politici apod.) měřitelné, kvantifikované
argumenty a fakta proč takovou spolupráci rozvíjet. Autorčiným cílem
je tedy také zlepšit motivaci u začínajících producentů k navázání
spolupráce s budoucími bezobalovými obchody v daných regionech.

ze společnosti Silva Consulting, poskytující poradenství potravinářským
provozům v oblasti bezpečnosti potravin. Zabývá se kontrolou jejich
shody s platnou českou i evropskou legislativou, revizí, zjednodušením
a zpřehledněním systémů (např. HACCP) a optimalizací procesů.
V rámci spolupráce proběha konzultace gastroprojektu (zohledňující
i budoucí rozšíření sortimentu v druhé verzi obchodu) a následně jeho
implementace v testovací prodejně. Cílem bylo nalezení konsensu
v rámci mezí interpretací hygienických nařízení a jejich aplikace na
další bezobalové obchody. Schválený gastroprojekt tak posloužil jako
jeden ze základních pilířů manuálu a podkladů pro budoucí konzultace /
workshopy určené pro zájemce o zprovoznění bezobalového obchodu.
V rámci výzkumu obalů proběhla jednání s odbornými konzultanty
v Státním zdravotním ústavu (SZÚ) ohledně odborných posudků látkových
pytlíků navržených a ušitých našimi švadlenami a následně také jejich
atestace pro přímý styk s potravinami (ověření chemické migrace,
senzorická inertnost, a pod.). Výsledný protokol potvrzdil, že pytlíky
vyhovují pro dané použití požadavkům příslušných Nařízení Evropského
parlamentu a Rady. Vytvořili jsme tak důležitý precedent – jde o první
o textilní obal atestovaný na přímý styk s potravinami na českém trhu.
Zahájili jsme také spolupráci s Výzkumným ústavem rostliné výroby (VÚRV)
v pražské Ruzyni. Pro seminář Minoritní obilniny jsme dodali naše atestované
pytlíky pro účastníky semináře. Seminář byl jedním z výstupů pětiletého
mezinárodního projektu Healthy Minor Cereals, který má za cíl prozkoumání
méně známých druhů obilnin, jejich nabídnutí pěstitelům a osvětu
spotřebitelů. Stejné cíle máme i v Bezobalu, proto jsme se do projektu zapojili.

výzkum legislativy
a hygienických norem
V oblasti výzkumu legislativy jsme prostřednictvím naší právní
analytičky, JUDr. Dominiky Naskové, PhD., zkoumali možnosti
interpretací při posuzování prodeje rozlévaných olivových olejů
v souladu s podmínkami uvedenými v Nařízení EU č. 29/2012.
Také jsme navázali spolupráci s odborným konzultantem panem Öhmem
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výzkum a vývoj

Ověření reálné poptávky po konceptu
a jeho životaschopnosti v ostrém tržním
provozu

Absolvovali jsme konzultace záměru s HitHit.cz, crowder.cz a Janem Látalem
z produkční skupiny Družina. Crowdfundingová kampaň se poté intenzivně
připravovala v srpnu a září. Došlo k sestavení kompletního týmu, který se
scházel na pravidelných týdenních schůzích. Avšak plánované spuštění kampaně
bylo odsunuto na jaro roku 2017 z důvodu zranění ředitele a tiskového mluvčího
Petra Hanzela. Práce týmu byly pozastaveny a pokračovaly od prosince 2016.

příprava konceptu komerční
verze obchodu

Uspěli jsme v dvoukolové soutěži V pohybu Nadace Vodafone, která tak
v roce 2017 naší sbírku v případě uspěšného vybrání cílové částky 750 00
Kč podpoří darem ve výši 375 000 Kč a mentoringovou podporou.

Absolvovali jsme konzultace se Silke Horak, Petrem Vítkem
a Romanem Bojko z Impact Hub, Ivanem Bokem a také novou posilou
Bezobalu k vyjasnění hrubého konceptu obchodního modelu.

Vybraná částka bude použita na vybavení obchodu spojeného
se školícím centrem, které je oproti komunitní, obslužné verzi
testovacího obchodu s trvanlivým sortimentem finančně náročné
(dávkovače, speciální pokladní systém se samoobslužnými
funkcemi, vybavení na školení, případné chladící boxy, apod.).

Na VŠE byla obhájena diplomová práce Jiřího Sedláka, jež se následně
stal finančním manažerem Bezobalu z.ú. Tématem diplomové práce
bylo založení bezobalového obchodu, a tak společně s Jiřím jsme do
organizace získali podrobně zpracovaný podnikatelský záměr včetně
business plánu a SWOT analýzy. Jiří u nás nadále pracuje na úpravě této
práce na specifické podmínky naší organizace. Tento upravený business
plán se stane základem pro otevření naší druhé prodejny v Praze.
Spolupracovali jsme také na diplomové výzkumné práci studentky VŠE v Praze
Ludmily Bobkové, která přinesla analýzu struktury, strategie Bezobalu, z. ú.
a vlivu makro a mikrookolí na jeho aktivity. V oblasti makrookolí konkrétně
zkoumala politické, legislativní, ekonomické, sociální, demografické
a technologické faktory a přináší PEST analýzu. V oblasti mikrookolí
prozkoumala vliv trhu, zákazníků, konkurence, ovlivňovatelů a veřejnosti.
Přinesla také analýzu zdrojů podniku (lidských i finančních) a SWOT analýzu.
Všechny analýzy, vyhodnocení a doporučení plynoucí z obou prací
budou využitelné při aktivitě 1.3 - vytvoření manuálu / metodiky
workshopů pro zájemce o zprovoznění bezobalového obchodu.
Finanční manažer Jiří Sedlák a provozní manažer Ondřej Tesař byli přijati do
programu 321 Na Investory! organizovaného Nadací Karla Janečka. Dostanli
tak příležitost konfrontace předfinální podoby business plánu se zkušenými
mentory. Tento program pomohl k vyjasnění některých pochybností před
finalizací business plánu a následným otevřením druhé prodejny.
Z oslovování potenciálních dodavatelů pokladního softwaru
kompatibilního se samoobslužným prodejem vzešli dva možní
kandidáti. K finálnímu výběru a pořízení celého pokladního
řešení dojde v roce 2017 před otevřením nové prodejny.
příprava a realizace crowdfundingové sbírky.
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vytvoření manuálu / metodiky
workshopů pro zájemce o zprovoznění
bezobalového obchodu
Díky výrazné medializaci a dalším osvětovým aktivitám se na nás během
roku 2015 obrátilo již přes 30 zájemců o zprovoznění podobného obchodu
v různých regionech ČR s poptávkou předání know-how, které jsme získali
v průběhu tří let při přípravě konceptu a otevření komunitní a testovací
verze obchodu. Cílem této aktivity je tedy přenos a rozšíření dobré praxe
ze zahraničí i know-how z vlastního výzkumu vedoucí k realizovatelnosti
a udržitelnosti obchodu a skládá se z následujících aktivit:
Analýza potřeb zájemců a výběr vhodných účastníků pilotního školení
V únoru jsme se v testovací prodejně setkali se dvěma zájemci z Ostravy
a jedním z Olomouce, kterým jsme poskytli úvodní konzultaci. V červnu
jsme se pak potkali se zájemcem z Liberce. Zájemkyně z Ostravy by ráda
v budoucnu bezobalový obchod zastřešila svou neziskovou organizací
Astrid o.p.s. Zájemkyně z Olomouce, Renata Placková, provozující zde
komunitní Biobanku s námi konzultovala provozní náležitosti prodejny
v testovacím obchodě. V Olomouci pak proběhla druhá, navazující schůzka
s tamní zájemkyní, která si již vyhlédla konkrétní prostory v centru města
zkonzultovali jsme výběr místa a možnosti další spolupráce. Olomoucký
bezobalový obchod byl nakonec zprovozněn v testovacím režimu v září 2016.
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výzkum a vývoj
Plzeňský workshop SIA (viz výše) proběhl v březnu v multifunkčním
prostoru Depo 2015, který má potenciál stát se komplexním ekosystémem
propojujícím jednotlivé projekty vedoucí k udržitelné a uvědomělé
spotřebě již se zde nachází coworkingový prostor a DIY dílna, komunitní
zahrada a včelí úly na střeše i gastro provoz, v němž se pořádají kurzy
vaření z plodin komunitní zahrady. V rámci SIA workshopu jsme se zde
setkali se třemi zájemci, kteří by se chtěli v budoucnu podílet na vzniku
bezobalového obchodu v rámci Depa 2015, jeden z nich provozuje zmíněnou
komunitní zahradu, včelařství a kulinářské kurzy propojení těchto provozů
s bezobalovým obchodem se přímo nabízí. Se zástupcem plzeňským
zájemců jsme předběžně domluveni na budoucí konzultaci / školení.
Na kofinancování těchto školení jsme začali jednání s Německým
spolkovým fondem pro životní prostředí (DBU), který nás oslovil
s nabídkou dlouhodobé podpory našeho projektu. Podali jsme znovu
upravenou žádost o grantovou podporu projektu z programu pro NNO
MŽP na 2017 (téma 9 – Předcházení vzniku odpadu) a pokračujeme se
sbíráním know-how konzultantů výzkumu a členů realizačního týmu
Pilotní ověření a zapracování zpětné vazby (proběhne v roce 2017).

síťování se zahraničními
bezodpadovými obchody
Berlín:
Absolvovali jsme druhou návštěvu obchodu Original Unverpackt spojenou
s konzultací našich záměrů se zakladatelkou prodejny, Milenou Glimbovski.
Konzultace nám pomohla jak s přípravou crowdfundigové kampaně, tak
s rozhodnutím vydat se namísto přípravy franšízy cestou šíření konceptu
formou školení, vzhledem k tomu, že tato varianta skýtá možnost rychlejšího
škálování – tedy co nejrychlejšího rozšíření bezobalových obchodů
v Česku, což je hlavní záměr našeho projektu od samého začátku.
PLondýn:
V rámci síťovacích cest v roce 2015 jsme oslovili několik majitelů
bezobalových obchodů s výzvou k založení evropské asociace bezobalových
obchodníků k získání lepší vyjednávací pozice se zákonodárci, správnímí
a regulačními orgány či dodavateli. K naší velké radosti se této výzvy
v roce 2016 chytila zakladatelka průkopnického londýnského obchodu
Unpackaged, Catherine Conway a iniciovala vznik dokonce celosvětové
asociace bezobalových obchodníků. Jejím prvním krokem bylo sjednocení
databáze obchodů a jejich obeslání dotazníkem, který bude následně
vyhodnocen a na základě analýzy Catherine podnikne další kroky.
Další spolupráce probíhá mezi námi a holandským projektem bepakt,
který mapuje evropské bezobalové obchody, iniciativy a informační
zdroje. Naším záměrem je nadále navrhvat nové české obchody vzniklé
z námi chystaných školení k doplnění do evropské databáze.
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bezobalu v médiích

V roce 2016 se na mediálním pokrytí aktivit Bezobalu podílely především
výstupy o sérii akcí Bezobalu o Zero Waste. Poprvé jsme použili aktivní PR
kampaň (tiskové zprávy, speciální web eventu, separátní medialist, press
kit, tisková konference, přímé obvolávání novinářů apod.). Stimulovaná
i spontánní odezva médií byla výrazná, včetně vlivných celostátních
i regionálních médií, dokonce i média se zahraničním dosahem.
Deníky:
Hospodářské noviny, MF Dnes, Lidové noviny, Blesk, Metro, Pražský deník, e15
Časopisy:
Respekt, Reflex, 7. Generace, Home, Cosmopolitan,
Zen, Pravý domácí časopis, Odpadové fórum
Servery:
novinky.cz, idnes.cz, ihned.cz, The Student Times
Televize:
Česká televize – 7 výstupů: Horizont ČT24, Občanské noviny, ČT Déčko,
Sama Doma, Herbář; TV Prima – hlavní večerní
zpravodajství, TV Markíza, DVTV (online televize)

Rozhlas:
ČRo – Radiožurnál, Regina, Praha (anglické vysílání) a další
stanice, Radio Wave, Radio 1, francouzské vysílání ČRo
Blogy:
Bonnie a Clyde, Nezmar
Rozhovor s námi udělaly i dvě významného osobnosti české gastronomické
publicistiky. Hana Zemanová vyzpovídala Petra Hanzela a Ondřeje Tesaře
pro svou chystanou novou Bio kuchařku, český kulinářský bestseller,
který vyšel v září. Margit Slimáková udělala rozhovor s Petrem Hanzelem
pro svůj videoblog o projektu Bezobalu a konferenci Zero Waste.
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rok 2016 v číslech

dosažené cíle, dopad projektu
na cílovou skupinu

50

Rozšíření dodavatelské sítě o minimálně 20 nových dodavatelů, s akcentem na
menší, lokální prvopěstitele a výrobce, u nichž je potenciál transparentnosti,
pokrytí nabídky a redukce cen: Celkem za celé období roku 2016 18 dodavatelů
(90 % cíle), dále několik nových dodavatelů v jednání s ohledem na rozšíření
sortimentu v nové prodejně.
Vytvoření minimálně 20 medailonů dodavatelů a jejich šíření jako příkladu
dobré praxe prostřednictvím testovacího obchodu, účásti na eventech,
médií, webu, sociálních sítí a manuálu: Medailony jsou v přípravě, řeší se
jejich finální grafická podoba vzhledem k plánovaným změnám ve vizuálu
v souvislosti s plánováním nové prodejny a nových webových stránek ústavu.

Uchazečů v naší evidenci zájemců
o otevření bezobalového
obchodu v ČR

50 mediálních výstupů zmiňujících projekt v roce 2016 – 53 výstupů (106%).
účast na 20 eventech s osvětovým potenciálem – 26 (125,5%) osvětových
eventů (viz výše uvedená viz výše uvedená kapitola „Osvětové akce“.
12 000 podporovatelů (celkem) na sociálních sítích – ke konci
roku 2016 celkem 12 149 podporovatelů na síti Facebook
(101%) a a přes 2000 fanoušků na síti Instagram
250 000 nových přístupů na webové stránky za
rok 2016 – 252 612 přístupů (101 %).
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252 512

14 149

Nových přístupů
na web

Podporovatelů
na sociálních sítích

18

53
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Nových
dodavatelů

Mediálních
výstupů

Účastí na osvětových
Eventech
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finanční rozvaha
Celkové náklady na projekt – přehled Spolufinancování
Zdroj

Částka

% pokrytí projektu

Nadace RSJ

975 tis. Kč

21%

CELKEM

4 625 tis. Kč

100%

Poznámka

Výkaz zisků a ztrát

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

Krátkodobý majetek celkem

1 000

1 269

zásoby

194

392

pohledávky

20

162

krátkodobý finanční majetek

786

708

jiná aktiva

0

7

AKTIVA CELKEM

1 000

1 269

Pasiva

Stav k prvnímu dni
účetního období
[tis. Kč]

Stav k poslednímu dni
účetního období
[tis. Kč]

Náklady

Částka [tis. Kč]

Spotřebované nákupy a nakupované služby

3 665

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

0

Osobní náklady

886

Daně a poplatky

0

Ostatní náklady

14

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek

0

Poskytnuté příspěvky

0

Daň z příjmů

60

Vlastní zdroje celkem

349

908

NÁKLADY CELKEM

4 625

jmění

0

349

výsledek hospodaření

349

559

Výnosy

Částka [tis. Kč]

Cizí zdroje celkem

651

361

Tržby za vlastní výkony a za zboží

4 165

rezervy

0

0

Provozní dotace

975

dlouhodobé závazky

0

0

Přijaté příspěvky

0

krátkodobé závazky

614

360

Ostatní výnosy

45

jiná pasiva

37

1

Tržby z prodeje majetku

0

PASIVA CELKEM

1 000

1 269

VÝNOSY CELKEM

5 185

Výsledek hospodaření před zdaněním

620

Daň z příjmů

60

Výsledek hospodaření po zdanění

560
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partneři a přátelé
Bez nich by to nešlo. Na tom to místě chceme
poděkovat všem, kteří nám v loňském roce
pomohli posunout náš projekt opět o velký
kus dále. Převelice si vážíme Vaší práce,
vřelosti a času, který jste nám věnovali!

Dě k

dobrodavači –
dobrovolníci bezobalu

30
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partneři a sponzoři
bezobalu

Nadace RSJ
podpořila náš dvouletý výzkumný projekt k zavedení
bezobalové distribuce na český trh (2015 - 2016)

Brain and breakfast + Slideslive
spolupráce na streamingu a záznamu
z konference Bezobalu o Zero Waste

Ministerstvo životního prostředí
záštita MŽP pro sérii akcí Bezobalu o Zero Waste,
účast na semináři MŽP o předcházení vzniku odpadů

Red button
polupráce na konferenci Bezobalu o Zero Waste
Plastia
spolupráce na konferenci Bezobalu o Zero Waste

ÚMČ Praha 2
spolupráce na grantovém projektu komunitního
kompostéru na dvorku prodejny Bezobalu

Peoplecomm
spolupráce na překladu, lokalizaci a vydání české
verze knihy Zero Waste Home (Bea Johnson)

ÚMČ Praha 7
spolupráce na programu oslav Dne Země

Monty
spolupráce na videozáznamu konference
Bezobalu o Zero Waste

Zachraň jídlo
partnerství, spolupráce na konferenci
a workshopech Bezobalu o Zero
Waste, vzájemná propagace

Star Czech
spolupráce na videozáznamu konference
Bezobalu o Zero Waste

Kokoza
partnerství, spolupráce na grantovém
projektu komunitního kompostéru
a kompostovacího workshopu na dvorku
prodejny Bezobalu, spolupráce na konferenci
a workshopech Bezobalu o Zero Waste

Mgr. Zdeňka Puková
spolupráce na tlumočení konference
Bezobalu o Zero Waste

Zoot – Dobro
spolupráce na propagaci konference
Bezobalu o Zero Waste, spolupráce na
jarní kolekci plátěných tašek a pytlíků
Glopolis
spolupráce na festivalu dokumentárních
filmů o jídle Země na talíři
Social Impact Award
spolupráce na seminářích, panelových
diskuzích, motivačních kampaních
YEE
spolupráce na semináři pro zahraniční studenty
Ekumenická akademie
polupráce na akci Férová Letná
Akademie léčivé výživy
partnerství
Cafedu
partnerství

Michal Večeřa, Veronika Nováčková
spolupráce na PR kampani k sérii
akcí Bezobalu o Zero Waste

Svět-Hub
spolupráce na workshopech v rámci série
akcí Bezobalu o Zero Waste, využívání
coworkingových prostor, vzájemná propagace

Bi(str)o zahrada
barterová spolupráce na konferenci
Bezobalu o Zero Waste

Ekodomov
spolupráce na workshopu o kompostování
v rámci série akcí Bezobalu o Zero Waste

Dě k

Auletris
spolupráce na organizaci konference
Bezobalu o Zero Waste

Liška mazaná
spolupráce na workshopu na výrobu
DIY drogerie a kosmetiky v rámci série
akcí Bezobalu o Zero Waste

Liftago
barterová spolupráce při konferenci
Bezobalu o Zero Waste

Růžoví sloni
spolupráce na konferenci Bezobalu
o Zero Waste, kofinancování
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