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Úvodní Slovo
Hřeje mě u srdce, že Bezobalu odvedlo v uplynulém
roce velký kus práce, aby dostalo koncepty
prevence vzniku odpadu a Zero Waste mezi ještě
širší veřejnost než v roce 2016. Tehdy jsme do
českých mediálních vod (co se této tématiky
týče, ještě značně zamrzlých) vpluli s prvním
ledoborcem v podobě série akcí Bezobalu o Zero
waste – konference, workshopů a vydání knihy
Domácnost bez odpadu. Loni jsme pak způsobili
doslova celonárodní tání, především osvětověcrowdfundingovou kampaní Co se mi stalo?
(Žít bezobalu), která svou mysteriózně hravou
formou komunikace vtáhla Čechy do příběhu lidí
obalových, kteří přišli na svět jako věrozvěstové,
aby nám ukázali, kolik odpadu skutečně každý
den vytváříme. Svým bizarním, provokativním
a nepřehlédnutelným vzezřením poutali výraznou
pozornost médií i veřejnosti, a rozšířili tak
spotřebitelský obzor tentokrát i její mainstreamové
části, která na tradiční formu komunikace
ekologické problematiky příliš neslyší. Součástí
kampaně byla i sbírka na HitHitu, která se stala
v té době čtvrtou největší na tomto portálu.
Díky úspěchu kampaně jsme mohli konečně
otevřít druhý, již plnohodnotný obchod. Ten čerpal
z výzkumných poznatků prvního, testovacího
obchodu, které posunul na další úroveň rozšířením
sortimentu a samoobslužným režimem. A zároveň
se stal školicím centrem, kde budeme školit
zájemce o otevření bezobalových obchodů po
celé zemi. Od otevření našeho prvního obchodu
v roce 2014 se jich na nás již obrátilo několik set,
proto jsme pro ně v rámci grantového projektu
Bezobalová republika pro Ministerstvo životního
prostředí loni vydali bezplatný manuál a sestavili
metodiku školení. Několik absolventů loňského
školení již v témže roce stihlo otevřít své obchody
a další budou zakládat absolventi plnohodnotných
školení, které budeme pořádat od ledna roku
2018. Školení je v počátku rozvoje českého
bezobalového trhu nejrychlejší možnou formou
rozšíření konceptu po celé zemi, což je jeden
z hlavních cílů, se kterým jsme Bezobalu zakládali.
Kromě těchto stěžejních aktivit jsme nepolevili ani
v ostatních osvětových činnostech – zapojili jsme
se do více než dvaceti osvětových akcí – konferencí,
workshopů, přednášek na školách, ve firmách
i institucích veřejné správy, seminářů, ekofestivalů
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a dalších. Podali jsme také úspěšný grantový
projekt zaměřený na systematické vzdělávání
“Zero Waste ambasadorů” na českých školách.
Všechny tyto úspěchy jsou výraznými milníky ve
vývoji projektu – výrazně přispívají k naplnění vize
uvědomělé společnosti, pro níž bude odpovědná
spotřeba dostupná a přirozená již od nejútlejšího
věku. Těší mě, jak velký pokrok Bezobalu udělalo
během necelých 3 let mého výkonu funkce, zároveň
jsem však již dlouhou dobu pociťoval, že ředitelská
role mi není vlastní a proto jsem se ji rozhodl
koncem loňského roku předat Veronice Nováčkové,
která s námi byla v úplných začátcích projektu,
ve fázi brainstormingu. Věřím, že s sebou přinese
svou energičnost a žensky stmelující styl vedení,
který bude Bezobalu při nadcházejícím rozvoji
českého bezobalového trhu potřebovat a já ji budu
vždy připraven pomoci v činnostech, které jsou
mi vlastní, tedy kreativních a komunikačních.
Petr Hanzel,
zakladatel Bezobalu, z. ú.
(ředitel do 1. 11. 2017)

Už delší dobu ve mě klíčila nutnost změny, tedy
vlastně nutnost návratu ke kořenům, k začátkům,
u kterých jsem kdysi o myšlence bezobalového
prodeje s přáteli byla, a která se mezitím rozvinula
do košatého stromu, jehož větve se krásně rozrůstají
a kmen mohutní. Bylo to zrovna ve správný čas, kdy
i Bezobalu k sobě hledalo nového člověka. Propojení
zkušeností a znalostí z oboru marketingu a PR mi
dovoluje navázat na zkušenosti Petra Hanzela,
který uvedl Bezobalu do mediálních vod, kreativně
tvořil kampaně a dával život novým myšlenkám. Na
mně je nyní převzít žezlo, nechat se nést na vlnách
odvážných myšlenek, zároveň, ale najít vhodné
přístavy k zakotvení našich struktur a strategií,
zmapovat široširé vody partnerství a vydat se na
cestu fundraisingových dobrodružství. Doufám, že
za rok se budu moci rozepsat o pirátských lodích,
se kterými jsme se utkali, popsat dobrodružství při
dobývání nových území a tajit dech při pozorování
a podpoře nově vznikajících bezobalových obchodů.
Veronika Nováčková, ředitelka
Bezobalu, z. ú. od 2. 11. 2017
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ohlasy zvenčí
partneři o bezobalu
tyto bezobalové potravinové krámky nám pomáhají
vrátit se k jídlu, podporují místní ekologické pěstitele,
což znamená, že peníze zůstávají v naší ekonomice
na účtech nadnárodních korporací neznáme kde.
Velmi podstatné je i to, že upozorňují na absurditu
jednorázových obalů a nabízejí alternativu.
Společenský dopad tohoto hnutí je tak velkolepý.
Můj život by se dal rozdělit na život před Bezobalu
a po Bezobalu. Ten “po” je v mnohém jiný.
Štastnější, zdravější a snad i zodpovědnější.“

Jana Ecksteinová
vedoucí směny v Hithit.cz
„Uspět na Hithitu není jednoduché. A projekt Bezobalu
z roku 2017 byl ve své době 4. nejúspěšnějším projektem.
Vybrali přes milion korun od skoro 2000 lidí. Víte proč?
Protože už roky makají na něčem, co lidem v jejich okolí
dává smysl. A jejich okolí už je celá republika. Díky jejich
práci se nacházejí další nadšenci udržitelnějšího způsobu
života a přebírají štafetu šiřitelů bezobalové myšlenky.
Už to dávno není pár lidí, co provozuje obchod, je to
celé hnutí, které napříč městy mění naše životy. Bylo
nám velkou ctí, že jsme v tom chvíli mohli jet s nimi“

Ondřej Mirovský,
zástupce starosty MČ Prahy 7

Tomáš Hajzler
slusnafirma.cz
peoplecomm.cz

Adriana Dergam
místopředsedkyně správní
rady Nadace Vodafone
„Podporujeme zaměření BEZOBALU na odpovědnou
výrobu a spotřebu a chápeme, že několikaleté úsilí
organizace je potřeba co nejvíce škálovat a edukovat
nejen širokou veřejnost, ale i ty, co by s bezobalovými
obchody chtěli pokračovat v dalších regionech ČR.
Systémové změny potřebují nejen lídry, ale i četné
stoupence. To kolegové z BEZOBALU skvěle chápou,
jejich loňská kampaň byla vtipná a velmi účinná,
školení zajímavá a i díky tomu se know-how Zero
Waste úspěšně šíří do společnosti a ekonomiky.“

“Od malička jsem chodil s babičkou na farmářské
trhy a ještě si pamatuji doby, kdy se vše nosilo domů
v košíku, síťovce a papírovém pytlíku. Pak nastoupila
doba jednorázových plastů, se kterými nyní bojujeme
na našich skládkách a bohužel také s nimi bojují zvířata
v mořích a oceánech. Bezobalu proto velmi děkuji, že
ukazuje lidem možnosti, jak žít bez zbytečných obalů
a plastů a také přemýšlet v širším kontextu o tom, jak
i drobná každodenní rozhodnutí ovlivňují okolní svět.“

„V místech, kde se dobře žije se lidé znají a tráví spolu čas.
V městských lokalitách hrají, klíčovou úlohu - v tom,
aby se lidé poznávali - drobní, místní obchodníci.
Bývaly doby, kdy těchto drobných hokynářů, pekáren,
kavárniček, řezníků, květinářů, železářů,... bylo
v každém českém městě jako máku. Byla to přesně ta
místa, kde do sebe sousedé “naráželi” a kde vznikaly
a tužily se vztahy. Z cizích lidí se stávali lidé blízcí...
Pak se to ale zvrtlo. V roce 1939 přišli nacisté a my přišli
o židovské obchodníky. V roce 1945 o německé a po roce
1948 postupně i o ty české. Nastoupila socialistická
centralizace, kterou po roce 1989 vystřídala centralizace
kapitalistická. Unifikované rajky a samky byly vystřídány
ještě unifikovanějšími a násobně odcizenějšími
super a hyper markety nadnárodních korporací.
Parta lidí okolo pražského Bezobalu navázala před pár
lety na tradici drobných obchodníků a nastartovala
hnutí, díky kterému se dnes v mnoha českých městech
opět objevují nezávislé krámky, v kterých se znovu
potkávají a poznávají sousedé. Klíčové je ale i to, že

Jana Plamínková
radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury,
technické vybavenosti a životního prostředí
„Znám bezobalové obchody v Praze, osobně jsem
se byla podívat na otevření obchodu v Dejvicích.
Prostředí, sortiment, celková atmosféra, přístup
prodavačů i nakupujících se mi líbí. Lidé s sebou
nosí své nádoby, plátěné sáčky nebo dózy. A právě
tady díky iniciativě BEZOBALU je vidět jeden
z konkrétních kroků předcházení vzniku odpadů.“
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aktivity
v roce 2017
Rok 2017 se nesl ve znamení tří hlavních aktivit:
1. úspěšné osvětově-crowdfundingové kampaně Co se mi stalo? s lidmi obalovými;
2. n
 ásledného otevření největší bezobalové prodejny v Česku,
která zároveň slouží jako školící centrum pro zájemce
o otevření bezobalových obchodů v celé zemi;
3. v
 ytvoření metodiky školení a manuálu pro tyto zájemce v rámci projektu
Bezobalová republika podpořeného Ministerstvem životního prostředí ČR.

Osvětově-crowdfundingová kampaň
„Co se mi stalo?“
„Dne 4. dubna 2017 odhalila organizace Bezobalu na své tiskové
konferenci senzaci moderní vědy – nově objevený článek evolučního
řetězce navazující na druh Homo sapiens. Homo cucullus, tedy
člověk obalový, žil tak dlouho v sepětí s jednorázovými obaly,
až s nimi srostl a sám se stal jedním velkým obalem.
Doposud žil mimo obzor naší civilizace, ukryt na smetištích
a vycházel pouze pod rouškou tmy. Již se však začíná
osmělovat a vyskytovat se i na denním světle.“
V duchu této pseudovědecké mystifikace se nesla osvětově-crowdfundingová
kampaň organizace Bezobalu, která probíhala od 4. 4. do 19. 5. 2017 na
webové stránce cosemistalo.cz a v pražských ulicích. Jejím cílem bylo
zábavnou formou upozornit Čechy na velké množství komunálního
odpadu, který produkujeme, a nabídnout možnosti, jak tomu předejít.
Hlavními protagonisty kampaně byli “lidé obaloví” (Hominidae cuculli) – statické
i pohyblivé artefakty, které byly k vidění v pražských ulicích i na internetu.
Každý z nich je oděn do 3 kg odpadků, tedy do třídenního odpadu obyvatele
ČR. Průměrná česká rodina ho ročně vytvoří 1,3 tuny a jeho zásadní složkou
jsou právě jednorázové obaly. Inspirací k těmto postavám nám byly artefakty
amerického street-artového umělce Marka Jenkinse a ty naše vznikly ve
spolupráci s českými výtvarnicemi Lucií Poubovou a Janou Pospíšilovou.
Šlo o doposud největší českou kampaň zaměřenou na prevenci vzniku
odpadu. „Jejím záměrem je rozšířit obzor veřejnosti o skutečný objem odpadu,
který produkujeme. Ten z něj totiž zmizí ve chvíli, kdy vysypeme odpadkový
koš. Sejde z očí, sejde z mysli. My se jej touto hravou formou snažíme dostat do
povědomí lidí a zároveň je motivovat k předcházení jeho vzniku. Lidé obaloví proto
odkazují na web cosemistalo.cz informující o tom, jak toto množství snížit.“ řekl
na tiskové konferenci ke spuštění kampaně její kreativec Petr Hanzel.

10

11

aktivity
v roce 2017

Kampaň vyvolala velký ohlas veřejnosti i médií. Osvědčil se při
ní pseudovědecký koncept lidí obalových - ústředního symbolu
kampaně. Díky své originalitě, výraznosti, absurdnosti a mystifikačněhumorné nadsázce poutal výraznou pozornost veřejnosti i médií.
1. První úrovní prezentace byla offline část kampaně s lidmi obalovými
v pražských ulicích. Ti se vyskytovali ve čtyřech podobách:
a) statické instalace – artefakty figurín v kostýmech rozmístěné
v průběhu dubna a května na sedmi frekventovaných
lokacích, k nimž jsme získali zábory či souhlas vlastníka
b) pohybliví lidé v kostýmech – ve dvojicích procházeli naši
dobrovolníci ulicemi a komunikovali s kolemjdoucími
c) výlepy a plakáty v MHD – díky grantu od Pražských
služeb, a. s. jsme zajistili reklamní výlepy v pražském
metru a na vybraných tramvajových linkách
d) díky dohodě se společností Aerofilms se před projekcemi
v renomovaných pražských kinech Aero, OKO a Světozor
promítal slide, jenž byl variací plakátů v MHD
2. Druhou úrovní byla komunikace kampaně na webu cosemistalo.cz, sociálních
sítích Facebook a Instagram, na kterých jsme zaznamenali rekordní zásah. Jak
je vidět z Facebook insights, celkový zásah v klíčových dnech (zahájení a závěr
kampaně) se pohyboval mezi 50 až 60 tisíci a rekordní videopost s teaserem
ke kampaňovému videu zaznamenal zásah téměř
87 000 (naše dosavadní maximum bylo 26 000) a 49 500 shlédnutí videa.
V rámci kampaně jsme poprvé využili placenou propagaci postů na
Facebooku. Organický zásah pokryl primárně dosavadní cílovou
skupinu a komunitu, zatímco placený zásah nám umožnil oslovit
nové publikum – širší veřejnost – na konkrétním příkladě posledního,
rekordního dne kampaně oslovil placený obsah celkem 44 490 lidí.
3. Třetí úrovní byla mediální komunikace, kterou jsme se především snažili
oslovit širší veřejnost. Vydali jsme celkem čtyři tiskové zprávy, dvě v průběhu
(na začátku a závěru) kampaně a další dvě před a po slavnostním otevření
nového obchodu.
I v případě mediální komunikace překonala publicita naše odhady.
V monitoringu (offline i online médií) jsme zaznamenali celkem 78 výstupů
zmiňujících projekt (kampaň / sbírku / nový obchod), tedy více než
dvou a půl násobek námi stanoveného cíle (minimálně 30 výstupů).
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aktivity
v roce 2017
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Součástí kampaně byla i crowdfundingová sbírka na plnohodnotný obchod se
širokým sortimentem, který bude zároveň školícím střediskem pro laickou veřejnost
i pro zájemce o otevření bezodpadových prodejen v regionech ČR. Těch se na
Bezobalu v době spuštění sbírky obrátilo již téměř sto a každým týdnem přibývali
další. Záměrem Bezobalu tak bylo přispět k rozšíření konceptu na celorepublikové
úrovni a k přiblížení se běžnému stavu v řadě zemí západní Evropy a severní Ameriky.
Novela zákona o obalech, která zavádí povinné zpoplatnění plastových tašek, jež
byla schválena začátkem roku 2018, je signálem, že je k tomu zralé již i Česko.
Sbírka byla velmi úspěšná – díky podpoře téměř 2 000 fanoušků,
kteří nám na HitHitu přispěli 1 186 882 Kč, překonala naši
základní cílovou částku o více než čtvrt miliónu, a stala se tak
v té době čtvrtou nejúspěšnější v historii tohoto portálu!

workshopy o Zero Waste
V návaznosti na workshopy z minulého roku, které byly součástí série akcí Bezobalu
o Zero Waste, jsme uspořádali další workshopy tentokráte v rámci odměn, které si
mohli přispěvovatelé vybrat při podpoře naší kampaně na Hithitu. Zájemci mohli volit z několika tématických variant, nápomocných na cestě k bezodpadovému životu:
1. Zero Waste – 10 kroků, jak začít se zero waste,
2. Výroba domácí drogerie s Liškou,
3. Workshop vaření a skladování potravin.
Přispěvatelé z naší crowdfundingové sbírky na Hithitu měli dále možnost
zúčastnit se dalších dvou workshopů, které sice nejsou tematicky přímo
spojeny s obecným pojetím konceptu Zero Waste, nicméně se této oblasti
dotýkají ve své praktické formě. Vybrat si mohli ze dvou workshopů:
1. Vyrobte si tašku z bezobalích pytlů,
2. Vyberte kávu do Bezobalu.
Cílem všech workshopů bylo předat účastníkům praktické tipy, jak se přiblížit
konceptu Zero Waste v praxi a překonat zdánlivé překážky, se kterými se mohou
na této cestě potkat. Vzhledem k úspěšnosti těchto workshopů jsme se rozhodli
v některých z nich pokračovat i mimo rámec crowdfundingové kampaně; do
budoucna plánujeme organizovat je v našem novém obchodě Bezobalu.
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osvětové akce,
na kterých jsme se podíleli
LEDEN

Lush Charity Pot, Praha.
Byli jsme pozváni k prezentaci našeho projektu
v prodejnách přírodní kosmetiky Lush, která
v souladu s naší filosofií usiluje o prevenci vzniku
odpadu prodejem na váhu do vlastních obalů.
Během dvoudenní akce jsme se prezentovali
v osvětovém koutku a 100 % výtěžku z prodeje
Charity Pot kosmetiky putovalo na naši podporu.

IKEA sustainability days, Praha.
Spolu s ostatními neziskovkami a projekty (Zachraň
jídlo, Liška mazaná, atd.) jsme připravili přednášky,
diskuze a workshopy pro veřejnost i novináře.

duben
Den Země, Praha.
Radnice Prahy 7 nás pozvala již podruhé ke
spolupráci na oslavách Dne Země – připravili jsme
osvětový stánek zaměřený na děti školního věku.

Týden udržitelného rozvoje - Valeo, Praha.
Firma Valeo náš požádala o osvětovou
přednášku o našem projektu a konceptu
zero waste v rámci Týdne udržitelného
rozvoje, během něhož organizuje pro své
zaměstnance různé osvětové akce..

Buzz Talks: Promítání filmu
A Plastic Ocean s diskusí, Praha.
V rámci cyklu BuzzTalks vystoupil po promítání
dokumentárního filmu o problematice plastového
odpadu v oceánech v následné diskuzi Petr Hanzel
za Bezobalu a Jan Freidinger za Greenpeace ČR.
Akce v pražském studiu Alta se v rámci propagace
probíhající kampaně Co semi stalo? zúčastnil
i člověk obalový. Akce proběhla za spolupráce
BUZZ talks, Institutu Cirkulární Ekonomiky
a festivalu Země na Talíři. Více o filmu i doprovodné
se akci dozvíte zde a fotogalerii najdete zde

červen
Greenfest, Liberec.
Do programu 5. ročníku libereckého
ekofestivalu jsme se zapojili přednáškou
a následnou diskuzí v hlavním sále.
Týden udržitelného rozvoje
konference v Evropském domě, Praha.
Přijali jsme pozvání na mezinárodní konferenci,
kde vystupovali mimo jiné zástupci Evropského
parlamentu či OSN. Brenda King z EHSV nám zde
do budoucna nabídla členství ve Fóru evropské
občanské společnosti pro udržitelný rozvoj,
které chce usilovat mimo jiné i o systematickou
podporu evropských Zero Waste podnikatelů.

Veggie náplavka, Praha.
Již potřetí jsme byli pozváni na veganský
festival na náplavce. Zapojili jsme se osvětověprodejním stánkem a také vystoupením
Petra Hanzela společně s člověkem
obalovým na hlavním pódiu akce.

Workshop
Udržitelná žena, udržitelná organizace, Praha.
Byli jsme pozváni k prezentaci našeho projektu
coby příkladu dobré praxe na worskhopu
organizace Spiralis v pražském centru OSN.
Témata byla: udržitelnost, udržitelný rozvoj, role
žen v tomto procesu a medializace tématu.

květen
Mash UP v Impact HUBu, Praha.
Mash UP je soutěž v prezentacích start upů
zaměřených na sociálně prospěšné podnikání.
Využili jsme díky ní poslední šanci k propagaci
vrcholící kampaně, která skončila jen
několik hodin po této živě streamované akci.
V rámci její nesoutěžní sekce progres jsme
odprezentovali náš pokrok za tři roky, které
uplynuly od našeho vystoupení v soutěžní sekci
Mash UPu, ve kterém jsme tehdy zvítězili.
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osvětové akce,
na kterých jsme se podíleli
Srpen

Co se mi stalo?) vysvětlil, jak se podařilo
získat pro kampaň výraznou pozornost na
online, offline i mediální úrovni. Záznam
videostreamu celé akce je k shlédnutí zde.

Impact HUB
přednáška pro zahraniční absolventy, Praha.
Coby úspěšní absolventi Social Impact Awards
a akcelerátoru v Impact HUBu jsme byli pozváni
k prezentaci našeho projektu a jeho vývoje pro
skupinu 30 zahraničních VŠ absolventů, kteří
se zajímají o společensky prospěšné podnikání.
Celá akce byla zaměřena na motivování mladých
lidí, aby začali podnikat a to nejlépe s přesahem
na jejich místní komunitu a životní prostředí.

Den Bezobalu v Patagonii, Praha
Informační a prodejní stánek v prodejně
outdoorového vybavení obchodu Patagonia,
která jako firma s mezinárodní působností dbá na
odpovědnost v oblasti environmenátální i sociální.
Přímo v prodejně na Náměstí Republiky jsme
zákazníkům nabízeli informace o bezobalovém
prodeji, seznamovali jsme je s možnostmi
znovupoužitelných látkových pytlíků a nabízeli
k prodeji drobné občerstvení v bezobalové variantě.
Před vchodem do prodejny na náš osvětový
stánek upozorňoval “obalák” , který vzbuzoval
zájem kolemjdoucích a vyvolával řadu otázek.

Září
Týden bez odpadu, ČR.
V rámci mezinárodního Zero Waste Week jsme
spolupracovali s bloggerkami Czech Zero Waste
na vytvoření jednoho z šesti informačních
plakátů, které veřejnost provedly základy
bezodpadového života. Všechny infoplakáty
a další informace k akci jsou k dispozici zde.

říjen
Fenomén jménem Zero Waste,
České Budějovice.
Organizace Rosa zorganizovala seminář
skládájící se z několika přednášek zástupců NNO,
firem i samosprávy věnujících se bezodpadové
filosofii. Za Bezobalu vystoupil Petr Hanzel. Více
informací o akci najdete zde a fotogalerii zde.

přednáška Jak a proč žít bez odpadu, Praha.
Přednáška a diskuze o Zero waste, Bezobalu
a širších souvislostech těchto témat v rámci
programu kulturního a vzdělávacího centra
Městské knihovny. Záznam z videostreamu je ke
shlédnutí zde. Spolupráce se osvědčila a domluvili
jsme se na jejím pokračování v následujícím roce.

Přednáška pro zahraniční aktivisty, Praha.
Organizace Agora u nás poptala přednášku pro
skupinu 25 mladých aktivních lidí (a několik
zástupů veřejné správy) z ukrajinského Donbasu,
kteří si zakládají různé mládežnické spolky či
kluby se zaměřením na lokální společenská,
environmentální či kulturní témata. Přednáška
o Bezobalu a Zero Waste pro ně byla velikou
inspirací, jelikož Ukrajina se teprve začíná věnovat
konceptům udržitelného rozvoje, a je zde tedy
výrazný potenciál pro nastavení systémových změn
vedoucích k prioritizaci prevence vzniku odpadu.

Zažít město jinak, Praha.
Již počtvrté jsme se zapojili do sousedské
slavnosti, která vybízí zažít město jinak.
Tentokrát jsme v podobě lidí obalových
obešli zóny na Praze 2 a na Praze 6 jsme se
prezentovali osvětově prodejním stánkem.
Jak na crowdfunding.
Přijali jsme pozvání organizace GLAFKA, která
uspořádala bezplatný workshop pro zájemce
o financování svých projektů prostřednictvím
crowdfundingu. Petr Hanzel připravil prezentaci,
ve které na příkladu HitHitové kampaně
Žít Bezobalu (součást osvětové kampaně
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osvětové akce,
na kterých jsme se podíleli
Listopad

Prosinec

EGO vs. ECO - přednáška o Zero Waste, Praha.
Skautský institut nás požádal o přednášku v rámci
série akcí osvětových EGO vs. ECO. Petr Hanzel se
v ní zaměřil na to, jak stále se zužující spotřebitelský
horizont souvisí s nárůstem spotřeby a plýtvání.
Ve spolupráci se Skautským institutem spatřujeme
velký potenciál vzhledem k cílové skupině
posluchačů – mladých, aktivních lidí s chutí měnit
svět kolem sebe, kteří šíří informace dále napříč
početnou sítí skautských center po celé republice.

SmartTalk: Jak žít bez odpadu, Brno.
Celovečerní přednáška o Zero Waste v rámci série
přednášek “TEDx formátu” s názvem SmartTalk.
V úvodu této přednášky v brněnském kině Scala
se Petr Hanzel zaměřil na příběh jedné plastové
lahve, na jehož příkladu postupně odkryl, co
vše je skryto mimo spotřebitelský obzor včetně
globálních souvislostí. V druhé části přednášky
se pak zaměřil na řešení této problematiky.
Spolupráce bude pokračovat - SmartTalk
u nás poptali další přednášku na rok 2018.

Jak se stát Zero Waste kavárnou. Praha.
Zástupci Hnutí Duha nás požádali o vystoupení
v diskuzi ke stejnojmennému tématu. Moderátorka
Romana Kaclíková, která již měla zkušenost
s transformací provozu brněnské kavárny Tři
ocásci na zero-waste provoz, vedla debatu, které
naslouchali zástupci několika pražských kaváren
se zájmem o zavedení Zero Waste konceptu do
vlastního provozu. Za Bezobalu se diskuze jako
hlavní host účastnil Ondřej Tesař, který popsal
začátky projektu Bezobalu a diskutoval s hosty
o praktických otázkách bezobalového provozu.
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a šíření konceptu
V roce 2017 jsme se nadále věnovali:
— projektu Bezobalová republika
přípravě manuálu a metodiky školení zájemců
o otevření bezobalových prodejen v ČR
— rešerši a motivaci dodavatelů
— sběru a vyhodnocování zpětné vazby spotřebitelů
— rešerši legislativy, technických a logistických řešení – tyto aktivity se
v červnu 2017 přesunuly z testovací prodejny Bělehradská do nové
prodejny Pod Kaštany, kde probíhaly v rámci příprav a testovacího
režimu samoobslužné verze prodejny s širokým sortimentem (návaznost
na aktivitu Ověření reálné poptávky po konceptu a jeho životaschopnosti
v ostrém tržním provozu z výzkumného projektu 2016 pro Nadaci RSJ)
— síťování s provozovateli tuzemských i zahraničních
obchodů, výměně know-how

projekt Bezobalová republika
šíření konceptu bezobalového obchodu
prostřednictvím manuálu a školení
Máme za sebou další důležitý milník – dokončili jsme projekt Bezobalová
republika, na který jsme získali na rok 2017 podporu Ministerstva životního
prostředí. V rámci něj jsme vytvořili manuál pro zájemce o otevření
bezobalových obchodů v regionech ČR a také metodiku pro navazující praktické
školení.
Díky naší mediální známosti se na nás od vzniku naší první testovací prodejny
v roce 2014 obrátilo již přes 400 zájemců o otevření bezobalových obchodů
z Česka i Slovenska. V roce 2015 jsme začali s individuálními konzultacemi,
díky nimž vznikly například prodejny Olomouc bez obalu či Kosí Zob v Praze.
S rapidně narůstajícím zájmem nám však bylo jasné, že nebude v našich
kapacitách, časových ani finančních, poptávku pokrýt individuálním
přístupem. Že budeme muset přijít se systematickou a lépe škálovatelnou
formou předávání know-how. Napsali jsme proto grantový projekt pro
Ministerstvo životního prostředí k vytvoření manuálu a metodiky školení.
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Pilotní školení
V první fázi projektu jsme více než 150 zájemcům rozeslali strukturovaný
dotazník, jehož cílem bylo zjistit motivaci a potenciál pro otevření
bezobalového obchodu. Následně jsme vybrali šest zájemců z různých
měst, s různými potřebami a v různé fázi vývoje, se kterými jsme provedli
hloubkové rozhovory. V těch jsme zjistili jejich potřeby s ohledem na region,
ve kterém plánovali obchod otevřít, jejich plány a vize. Na základě analýzy
hloubkových rozhovorů jsme následně vytvořili manuál a metodiku školení.
Pilotní, jednodenní školení proběhlo v červnu a zúčastnilo se ho šest zájemců
z různých měst, v různé fázi vývoje. Někteří z nich již stihli otevřít, například
Markéta Svobodová, která v létě spustila obchod Dno pytle v Opavě: „Nikdo
v našem městě žádný takový obchod neotevřel, tak mi nezbylo nic jiného, než že ho otevřu
já. A jak jí pomohlo školení? „Docela dost, i když jsem v době školení už hodně věcí věděla,
protože jsme měli pár týdnů do otvíračky, přesto jsem načerpala spoustu informací,
které bych jinde získala jen stěží, nebo vůbec. Získala jsem dostatek rad a tipů, takže
konečná fáze příprav před otevřením byla mnohem jednodušší.“ Podobně nakročeno
již měly i sestry Černé, které v září otevřely obchod Černý bez v Jihlavě.
Jiní už z nich již obchod provozovali a chtěli ho přeměnit v bezobalový,
jako Martin Šoško z Děčína: „Školení mi hodně dalo. Nejvíc si cením rad
přímo od Vás z provozu, protože takovéto zkušenosti se sbírají asi nejdéle
a na školení mi bylo zodpovězeno vše na co jsem se zeptal. Obchod Bio Koko
v Děčíně fungoval před školením jako zdravá výživa, nyní plynule přecházíme
do bezobalového prodeje, do roka bychom chtěli být z 90% bezobalu.“

Manuál pro zájemce
Vyvrcholením projektu pak bylo vydání Manuálu pro zájemce o otevření
bezobalových obchodů, který je volně dostupný ke stažení na webu manual.
bezobalu.org. Pokrývá nezbytný teoretický základ ze všech oblastí – finančního
plánu a managementu; marketingu a PR; hygieny, legislativy a provozu
obchodu. Tyto teoretické základy si pak mohou vážní zájemci rozšířit
o praktické rady a názorné příklady v rámci školení a následných konzultací.
Bezobalu jsme založili proto, abychom do Česka přinesli dobrou praxi
ze zahraničí – koncept bezobalových obchodů přinášející prevenci
vzniku odpadu. Tento projekt jsme proto záměrně nazvali ambiciózně
„Bezobalová republika“, aby vystihl dlouhodobou vizi, kterou máme – že
pomůžeme koncept bezobalových prodejen rozšířit po celé zemi. Přiblížíme
se tak ostatním evropským státům, v nichž každým rokem přibývají
desítky bezobalových obchodů, které mapuje web bepakt.com.
Jsme vděční za první grant Ministerstva životního prostředí. Na rok 2018
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jsme podali navazující projekt na podporu Školení Bezobalu - podpora při
zavádění konceptu šetrné distribuce v České republice. Usilujeme i o další
dotace, aby byl tento program pro zájemce finančně co nejdostupnější.

výzkum dodavatelské sítě
V roce 2017 jsme stáli před úkolem zajistit dodavatele pro úplně
nové druhy sortimentu v plánované druhé pražské bezobalové
prodejně. Jednalo se o sortiment čerstvých produktů (chlazené zboží,
ovoce, zelenina, mléčné produkty) a kosmetiku a drogerii.
V části chlazeného sortimentu jsme narazili na několik velmi vstřícných
dodavatelů, kteří byli ochotni změnit zažité způsoby distribuce jejich
výrobků. Malý výrobce tofu (sojového sýra) ze středních Čech, společnost
Vitall, s.r.o, ve spolupráci s námi otestovala skladování a závoz svých
produktů ve vytipovaných vratných obalech. Tyto vratné obaly se ukázaly
jako velmi vhodné a postupně navyšujeme odebrané množství dle zájmu
zákazníků, kteří si velmi rychle zvykli nakupovat tofu do svých vlastních
obalů a z tofu se stala velmi žádaná položka v našem sortimentu.
S několika dodavateli jsme také testovali dodávání mléčných výrobků
pro prodej na váhu zákazníkům. Zjistili jsme, že jsou velmi náročné na
manipulaci a zatím hledáme způsob uchovávání a přepravy optimální
pro náš způsob prodeje. Velmi se naopak osvědčil způsob dodávání ve
vratných obalech od spol. Bemagro, a.s. Jako jeden z mála výrobců potravin
u nás nabízí svou produkci v zálohovaných vratných skleněných obalech,
které sami odebírají, vymývají a znovu plní. Zákazníci si velmi rychle
zvykli na kvalitní mléčné produkty z biodynamického zemědělství a stali
jsme se největším maloobchodním odběratelem této společnosti.
V segmentu kosmetiky a drogerie jsme kromě největšího českého
výrobce stáčené ekodrogerie, spol. Tierra Verde, našli několik
malých výrobců, kteří nám ochotně začali dodávat své výrobky bez
jednorázových obalů. Mezi naše nejprodávanější výrobky v tomto
segmentu patří mýdla od spol. Naturinka a Candy Soap. Naším cílem
je také umožnit zákazníkům nakoupit si u nás suroviny pro výrobu
domácí kosmetiky a drogerie - nabídku v této sekci dále rozšiřujeme.

Zavedení samoobslužného systému
Testovací prodejna v Bělehradské ulici v Praze je založená na obslužném
systému prodeje. Zákazník dává jednotlivé nádoby na váhu, kde prodavač
vynuluje váhu nádoby a nasype zákazníkovi potravinu, dle jeho přání. Obslužná
prodejna je v rámci evropských bezobalových obchodů standardem. Poté, co
se nám v posledním kvartálu roku 2016 podařilo rozproudit tržby, začali jsme
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narážet na limit počtu zákazníků, jež dokážeme obsloužit. Identifikovali jsme,
že pro širší rozvoj bezobalového nákupu, bude samoobslužnost nezbytná.
Na počátku roku 2017 probíhala rešerše možností, jakým způsobem
bychom mohli samoobslužný prodej na nové prodejně realizovat.
Hledali jsme inspiraci v zahraničních bezobalových obchodech a také v jiných
oborech. Našli jsme řešení na únorové cestě po Německu, avšak jednalo se
o pokladní systém v německém jazyce a s německou telefonickou podporou.
Oslovili jsme tedy 15 českých poskytovatelů pokladního softwaru, z nichž
se nám ozvala pouze firma ABX, která byla schopna vyhovět specifickým
požadavkům, samoobslužného bezobalového prodeje. Specifikum
mimo jiné spočívalo i v úpravě štítkovací váhy, jež obnášelo spolupráci
s čínským výrobcem profesionálních vah a jejich softwarových řešení.
Po složitém inovačním procesu se nám podařilo na druhé prodejně
již od jejího otevření implementovat samoobslužnost.
Jedná se pro nás o zásadní úspěch, který umožní rozšířit
bezobalový prodej mnohem snáze a rychleji.
Implementace samoobslužného prodeje se obešla bez technických
problémů, kvůli kterým jsme na prodejně zavedli měsíční testovací
prodej. V dalším roce uskutečníme průzkum mezi našimi zákazníky,
abychom si ověřili, jak jsou se systémem spokojení.

nákup do vlastních nádob
v konvenčních obchodech
Často jsme dostávali dotaz, zda je podle zákona možný nákup vážených
potravin do vlastních nádob v konvenčních (obalových) obchodech.
Lidé, kteří se na nás s tímto dotazem obraceli, většinou měli zkušenost
s tím, že jim prodavačka odmítla dát zboží do vlastních obalů s tím,
že podle zákona / z hygienických důvodů to udělat nesmí.
Zadali jsme proto průzkum naší právní analytičce, která potvrdila, že v Česku
neexistuje žádné zákonné ustanovení, které by prodej potravin do
vlastních obalů zakazovalo. V principu tedy obchody nemají zákonný
podklad pro zákaz prodeje do vlastních nádob, ale zejména ty větší to dělají
- z nevědomosti, pohodlnosti, snahy o maximalizaci zisku či o prevenci
teoretických hygienických problémů na úkor reálného ekologického
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dopadu. Více informací k tomuto tématu včetně doporučených opatření
pro zákazníky je k dispozici na našem webu v sekci Časté otázky.
Do budoucna bychom se chtěli věnovat i této problematice,
ať už z pozice Bezobalu či budoucí Asociace bezobalových
obchodů, neboť v ní vidíme velký potenciál ke zlepšení.

počtu nákupů a rozšiřováním sortimentu prodejna dostala již na 2935 zákazníků
za měsíc a celkově 3,5násobné tržby oproti prvnímu měsíci. Dokazuje nám to, že
o bezobalový prodej je zájem. Avšak v rozvoji chceme být opatrní, jelikož operujeme
na velmi mladém trhu a případný neúspěch by znamenal značné zpomalení
v rozšiřování veškerých praktik, které se zaměřují na prevenci vytváření odpadu.

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

síťování se zahraničními
a tuzemskými bezodpadovými obchody

Díky podpoře téměř 2 000 přispěvatelů v naší crowdfundingové sbírce
jsme dne 19. 9. slavnostně otevřeli druhou pražskou pobočku Bezobalu
v ulici Pod Kaštany 5. Oproti prvnímu obchodu ve dvorku na Bělehradské
96 má trojnásobnou rozlohu a nabízí možnost samoobsluhy a širší
sortiment, včetně čerstvých potravin a drogerie. Bude sloužit i jako první
školící centrum pro zájemce o otevření dalších bezobalových obchodů
v Česku. Fotogalerie ze slavnostního otevření je dostupná zde.
Nová prodejna je zásadní metou ve vývoji projektu – konečně máme velký
obchod o rozloze 127 m2 (včetně zázemí se skladem, mycím centrem a kanceláří),
s širokým sortimentem a možností samoobsluhy, navíc skvěle situovaný mezi
Letnou a Dejvicemi. Seženete tu takřka vše potřebné na jednom místě a bez obalu.
Zatím máme v sortimentu kolem 500 položek a rádi bychom jej ještě rozšířili.
Svou činností se snažíme oslovit i mainstreamové zákazníky. Právě u nich je
totiž, při změně jejich spotřebitelských návyků, potenciál výrazného dopadu.
Ke změně ní je nemotivujeme pouze ekologickými argumenty, ale například
i designovou atraktivitou bezobalového nakupování. Nechceme totiž přesvědčovat
již přesvědčené, což se velmi často děje u mnoha ekologických iniciativ, které
stále oslovují především alternativní populaci, jelikož mainstreamové publikum
odradí svým moralizujícím komunikačním stylem. Proto se v Bezobalu snažíme
komunikovat pozitivní, atraktivní a pokud možno i zábavnou formou.
Hlavně z těchto důvodů již budeme naše prodejny provozovat obchodně
standardním způsobem, tedy pod hlavičkou Nekonzum s. r. o., jejímž
zakladatelem a hlavním podílníkem je právě Bezobalu, z. ú. Chceme se
tak vyhnout domněnkám o tom, nakolik je obchod svým ziskem skutečně
soběstačný a zda ho náhodou nedotujeme granty. Takové dotazy totiž
zaznívaly na první prodejnu na Praze 2, která je již však také zcela finančně
soběstačná. Chceme tedy do světa vyslat jasný signál, že provozováním
bezobalového obchodu se i v ČR uživíte, stejně jako jiným podnikáním.
Již v roce 2017 se dostavily úspěchy, jež nám dokazují životaschopnost bezobalového
prodeje. V srpnu, kdy byla prodejna Pod kaštany otevřena v testovacím režimu,
ji navštívilo 1178 zákazníků. Na konci roku v prosinci se postupným nárůstem
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Lipsko:
Setkání a výměna know-how s majitelem obchodu Einfach Unverpackt.
Norimberk:
Návštěva největšího evropského veletrhu obchodníků podporujících
ekologické zemědělství – Biofach.
Drážďany:
Setkání a výměna know-how s majitelkou Lose Dresden.
V únoru jsme absolvovali zahraniční síťovací cestu do Německa. Navštívili jsme
největší světový veletrh organických potravin, drogerie a kosmetiky Biofach
Norimberk. Vzhledem k rostoucím prodejům zboží v našich prodejnách jsme
začali hledat přímé dodavatele té části našeho sortimentu, která má zahraniční
původ. Získali jsme řadu cenných kontaktů, které postupně zpracováváme.
Dále jsme navštívili jednu z nově otevřených bezobalových prodejen
v Lipsku s názvem Einfach Unverpackt, která vznikla, stejně jako naše
druhá prodejna, také s přispěním crowdfundingové sbírky. V prodejně
jsme strávili příjemné 2 hodiny a majitel s námi ochotně sdílel veškeré
zkušenosti týkající se jejího zařízení a provozu. Prodejna nás příjemně
překvapila svou světlostí a logickým a přehledným uspořádáním zboží.
Druhou bezobalovou prodejnu s názvem Lose jsme navštívili v Drážďanech.
Zde nás fascinovalo obrovské množství sortimentu na relativně malé
ploše, kde oproti lipskému bezobalovému obchodu scházel prostor pro
nakupování a přehled o nabízených produktech. Obě navštívené prodejny
nás velmi inspirovaly při plánování naší druhé prodejny v Dejvicích.
V Česku jsme také síťovali.
Z dodavatelů jsme navštívili firmu Tierra Verde, známou v našich kruzích především
pro bezobalový prodej stáčené ekodrogerie, ještě v jejich starém sídle v centru Brna.
Od té doby se přesídlili do nových moderních prostor na okraji Brna. Daří se jim také
díky neustále rostoucímu segmentu stáčených produktů bez jednorázových obalů.
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výzkum a vývoj

Byli jsme se podívat i v lisovně olejů Hanys, jak se vyrábějí přírodní oleje prvotřídní
kvality v malé rodinné lisovně, jejíž produkty našim zákazníkům nabízíme.
Pro porovnání jsme se vydali i do firmy Fabio, kde se vyrábějí také rostlinné
oleje. Zajímavostí je, že od příštího roku bude rozšiřovat svoji činnost o svoz,
recyklaci a biologické zpracování použitých kuchyňských olejů (UCO) na
technické oleje a maziva ve výrobním závodu v Novém Městě na Moravě.
Na Svobodném statku na soutoku jsme viděli hospodářství obecně
prospěšné společnosti, která byla založena v roce 2012 s cílem navázat
na zemědělskou činnost provozovanou již dříve pod záštitou Camphillu
České Kopisty. Společnost nabízí zeleninu v biodynamické kvalitě,
a další výrobky vznikající převážně ruční prací přímo na statku.
Navštívili jsme i firmu Caltha, která se zabývá výrobou přírodní a zdravé
kosmetiky. Ta je certifikována Státním zdravotním ústavem jako kvalitní,
ručně vyráběná kosmetika z přírodních ověřených zdrojů nejvyšší kvality.

Vyrazili jsme samozřejmě síťovat ale i mezi další bezobalové obchody.
V létě jsme navštívili olomoucký bezobalový obchod Olomouc bez
obalu. S jeho majitelkou jsme zhodnotili, jak se vyvíjejí jejich snahy, jak
roste zájem a jak se liší pražský a olomoucký zájem o sortiment.
V druhé polovině roku jsme se byli podívat v obchodě Kosí Zob na
okraji Prahy. Jeho majiteli jsme především zpočátku poskytovali časté
konzultace a tak nás i nadále zajímá, jak se jeho obchod vyvíjí.
V listopadu jsme se zavítali do zlínského obchodu Bezobaláč.
Jeho majitele jsme zastihli zrovna v přerodové fázi, kdy pomalu
opouštěli stávající prostory a připravovali se na přesun do větších
prostor s výhodnějším umístěním v ruchu zlínské univerzity.
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bezobalu v médiích
V letošním roce se na mediálním pokrytí aktivit Bezobalu podílely především
výstupy o kampani Co se mi stalo? (Žít Bezobalu). Při propagaci kampaně
jsme v zájmu zasažení širší cílové skupiny zahrnující i mainstreamové
publikum poprvé použili placenou reklamu – výlepy v MHD (hrazené
z grantu od PSAS, a. s.) a reklamu na Facebooku. Dalšími nástroji byly
tiskové zprávy, speciální web eventu, press kit, tisková konference,
přímé obvolávání novinářů apod. Stimulovaná i spontánní odezva médií
byla výrazná, včetně vlivných celostátních i regionálních médií.
Deníky a týdeníky:
Lidové noviny, Hospodářské noviny, Právo, Metro, Pražský
Deník, Týdeník Rozhlas, Mladá fronta DNES,
Časopisy:
Nový Prostor, Apetit, MarketingSalesMedia, Marketing &
Media, Marianne venkov & styl, Marie Claire, Marianne,
Marianne bydlení, Katka, Svět ženy, Gurmet,Maminka
Online servery:
marketingovenoviny.cz, seznamzpravy.cz, tn.cz, e15.cz , denik.
cz, ekolist.cz, lidovky.cz, iHNed.cz, iDNES.cz, prazsky.denik.cz,
irozhlas.cz, tyden.cz, ČRo -strednicechy.cz, byznys.ihned.cz,
Televize:
ČT24, ČT2 - pořad Nedej se, ČT1 - Údálosti v Regionech, TV Barrandov, TV Praha
Rozhlas:
ČRo Plus, ČRo Region, ČRo Radiožurnál, ČRo Radio Wave,
ČRo - Regina
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rok 2017 v číslech

dosažené cíle, dopad projektu
na cílovou skupinu

1,2

Cíl: R
 ozšíření databáze zájemců o školení z 200 na 300 zájemců (koncem roku
cca 349 zájemců), splněno na 116 %.
Cíl: Ú
 spěšná realizace crowdfundingové kampaně /vybrat 900 000 Kč. Podařilo
se splnit na 131 %, přispělo 1910 lidí, vybralo se téměř 1,2 milionu Kč.

milionu vybráno na Hithit.cz

Cíl: O
 tevření druhého prodejny Bezobalu. Splněno. Druhý obchod a zároveň
první samoombslužnou prodejnu jsme otevřeli v září. Počet nákupů na této
prodejně byl nastaven na min. 1400 měsíčně. Cíle se podařilo splnit
na 171 %, protože v roce 2017 prodejnu měsíčně navštívilo průměrně
2 390 zákazníků. Nová prodejna otevřená v srpnu 2017 dokázala rozšířit
bezobalové nakupování mezi další zákazníky. Denně na prodejně nakoupí
přibližně 120 zákazníků, což zabraňuje vytvoření velkého množství odpadu
a zároveň nám to pomáhá rozšiřovat povědomí o bezobalovém způsobu
nakupování.
Cíl: R
 ozšíření položek sortimentu na prodejně Hradčanská na 400 položek
(z původních 190 na prodejně Bělehradská). Sortiment rozšířen na cca 450
položek. V prodejně Hradčanská je kromě suchých potravin k dostání sortiment čerstvých chlazených produktů (pomazánky, sýry, kysané zelí, tofu
a pod.), mléčné výrobky, ovoce, zelenina, čerstvé pečivo. Dále pak drogerie
a kosmetika.

349

22 277

Zájemců o školení

Podporovatelů
na sociálních sítích

Cíl: 7 0 mediálních výstupů zmiňujících projekt Bezobalu v roce 2017
— 118 výstupů (168 %),
Cíl: ú
 čast na 20 eventech s osvětovým potenciálem
— 25 (125 %) osvětových eventů (viz výše uvedená kapitola Osvětové akce...).
Cíl: 2 0 000 podporovatelů (celkem) na sociálních sítích
— na konci roku celkem 22 277 podporovatelů (18 731 na síti Facebook a 3 546
na síti Instagram) = 111% cíle
Cíl: 2 00 000 přístupů na webové stránky za rok 2017, `
aktuálně 116 000 přístupů (58 %)
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118

450

prodejny Bezobalu

Mediálních
výstupů

nových položek
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finanční rozvaha
Celkové náklady na projekt – přehled spolufinancování

Zdroj

Částka

% pokrytí projektu

Poznámka

Hit Hit

1 101 752,66

54,6 %

Crowdfundingová kampaň
“Co se mi stalo?”

Pražské služby, a.s.

308 685,52

15,3 %

Crowdfundingová kampaň
“Co se mi stalo?” - podpora
propagace projektu

Vodafone

285 000

14,1 %

Crowdfundingová kampaň “Co se
mi stalo?” - program “Vpohybu”

MŽP

196 504

9,7 %

Projekt - Bezobalová republika manuál pro zavedení konceptu
šetrné distribuce coby způsobu
předcházení vzniku odpadů

Lush GmbH

17 590

0,9 %

Charity pot

ZOOT a.s.

7 174

0,4 %

Projekt - Dobro

Individuální dary

100 562

5%

CELKEM

2 017 268,18 Kč

100%
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Výkaz zisků a ztrát

Účetní rozvaha

Náklady

Částka [tis. Kč]

Spotřebované nákupy a nakupované služby

7 856

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

Aktiva

Stav k prvnímu dni
účetního období
[tis. Kč]

Stav k poslednímu dni
účetního období
[tis. Kč]

0

Dlouhodobý majetek celkem

0

74

Osobní náklady

1 635

dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

Daně a poplatky

0

dlouhodobý hmotný majetek

0

0

Ostatní náklady

162

dlouhodobý finanční majetek

0

74

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

109

oprávky k dlouhodobému majetku

0

0

Poskytnuté příspěvky

0

Krátkodobý majetek celkem

1 269

2 345

Daň z příjmů

19

zásoby

392

373

NÁKLADY CELKEM

9 781

pohledávky

162

1 639

krátkodobý finanční majetek

708

226

Výnosy

Částka [tis. Kč]

jiná aktiva

7

107

Tržby za vlastní výkony a za zboží

8 239

AKTIVA CELKEM

1 269

2 419

Provozní dotace

385

Přijaté příspěvky

878

Pasiva

Stav k prvnímu dni
účetního období
[tis. Kč]

Stav k poslednímu dni
účetního období
[tis. Kč]

Ostatní výnosy

286

Vlastní zdroje celkem

908

1 284

Tržby z prodeje majetku

369

jmění

349

908

VÝNOSY CELKEM

10 157

výsledek hospodaření

559

376

Cizí zdroje celkem

361

1 135

rezervy

0

0

dlouhodobé závazky

0

0

krátkodobé závazky

360

1 122

jiná pasiva

1

13

PASIVA CELKEM

1 269

2 419

Výsledek hospodaření před zdaněním

395

Daň z příjmů

19

Výsledek hospodaření po zdanění

376
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partneři a přátelé
Bez nich by to nešlo. Na tomto místě chceme
poděkovat všem, kteří nám v loňském
roce pomohli posunout náš projekt opět
o velký kus dále. Velice si vážíme Vaší práce,
vřelosti a času, který jste nám věnovali!

Dě k

dobrodavači –
dobrovolníci bezobalu
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ujeme

!

partneři a sponzoři
bezobalu

1 910 přispěvatelů
crowdfundingové sbírky Žít Bezobalu
děkujeme každému z Vás!
Ministerstvo životního prostředí
grantová podpora projektu Bezobalová republika
Nadace Vodafone Česká republika
finanční podpora crowdfundingové sbírky
Žít Bezobalu v rámci programu V pohybu
PSAS, a. s.
finanční podpora kampaně Co se mi stalo?
IKEA ČR
barterová spolupráce na kampani Co se mi stalo?
Magistrát hl. m. Prahy
záštita kampaně Co se mi stalo?
od radní hl. m. Prahy pro oblast životního
prostředí Jany Plamínkové
ÚMČ Praha 2
záštita kampaně Co se mi stalo?
od starostky Jany Černochové
ÚMČ Praha 5
záštita kampaně Co se mi stalo?
od prvního místostarosty MČ
Praha 5 Martina Slabého

ÚMČ Praha 6
záštita a zábor pro slavnostní otevření
nové prodejny a školícího centra od
starosty MČ Praha 6 Ondřeje Koláře
ÚMČ Praha 7
záštita kampaně Co se mi stalo?
od radního pro podporu podnikání,
zdravotnictví, sport a Místní Agendu 21 MČ
Praha 7, Františka Voseckého; spolupráce
na programu oslav Dne Země
Zachraň jídlo
partnerství, spolupráce na kampaních
a workshopech, vzájemná propagace
Kokoza
partnerství, spolupráce na programu školních
exkurzí v naší prodejně na Praze 2
INCIEN – Institut pro cirkulární ekonomiku
sdílíme vizi, spolupracujeme, podporujeme se
Svět-Hub
spolupráce na workshopech a swapech,
využívání coworkingových prostor,
vzájemná propagace

Liška mazaná
spolupráce na workshopech
Peoplecomm
spolupráce na propagaci knihy
Domácnost bez odpadu
Slušná firma
podporujeme a jsme členy
Honors Academia
spolupráce na výzkumu
Star Czech
podpora crowdfundingové sbírky Žít Bezobalu
Zoot – Dobro
spolupráce na propagaci
crowdfundingové sbírky Žít Bezobalu
Glopolis
spolupráce na propagaci festivalu
dokumentárních filmů o jídle Země na talíři
Social Impact Award
spolupráce na seminářích
a motivačních prezentacích

Ekodomov
spolupráce na propagaci akce Miss Kompost 2017

jeme
u
k
Dě
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