
Projekt na MŽP ČR a MHMP na roky 2007-8. 
 
1. Název projektu: Předcházej a recykluj 
 
2. Výchozí stav problému. Charakterizujte problém a předmět projektu.   
 
Základem dobrého odpadového hospodářství je  tzv. odpadová pyramida. Prevence vzniku odpadů  je 
na prvním místě, ale u komunálního odpadu není systematicky prováděna. Proto přes rostoucí podíl 
recyklace neklesá produkce směsného komunálního odpadu. Na prevenci vzniku odpadu a podporu 
recyklace papírového odpadu se chceme zaměřit v našem projektu. Projekt je zaměřen nejen na občany 
ale také na menší podnikatele, protože živnostenský odpad má významný vliv na množství 
komunálního odpadu v Praze. 
 
3. Soulad se strategickými dokumenty. Soulad s politikami EU, Státní politikou životního 
prostředí, Strategií udržitelného rozvoje CR, Strategií ochrany biologické rozmanitosti CR 
a krajským strategickým rozvojovým plánem příp. s krajskou strategií udržitelného 
rozvoje a dalšími dokumenty. 
 
Projekt je v souladu s odpadovou politikou EU, Státní politikou životního prostředí (kap. 2.4), Strategií 
udržitelného rozvoje ČR, Plánem odpadového hospodářství ČR i Plánem odpadového hospodářství 
hlavního města Prahy. 
 
4. Věcný popis navrhovaného projektu. Doporučený rozsah nejvýše 500 slov. Stanovení cíle 
(příp. dílčí cíle) a způsob jeho dosažení. 
 
Hlavním cílem projektu je zlepšit přístup k odpadové problematice u vybraných skupin obyvatelstva 
v Praze, konkrétně chceme zlepšit informovanost studentů středních škol na téma  prevence vzniku 
odpadů, dále chceme lidem pomoci účinně se bránit proti nevyžádané reklamě (zjednodušit postup 
stížností) a posledním cílem zjistit informace, jakým způsobem nakládají menší podnikatelé na Praze 2 
a na Praze 3 s odpady a informovat je o jejich možnostech zapojit se do recyklace v Praze.  
 
V rámci projektu budeme v roce 2008 realizovat (a navážeme na rok 2007) následující aktivity podle 
tematických okruhů projektu: 
 
a) problematika prevence vzniku odpadu 
1) Pražským středním školám nabídneme přednášku a powerpointovou prezentaci na téma prevence 
vzniku odpadu. Počet přednášek bude záviset na zájmu škol. Minimum 10. 
2) Školám také budeme nabízet odpadovou výstavu – její výroba byla zajištěna v rámci projektu 
„Odpad jako surovina“ v roce 2007, v rámci našeho projektu počítáme s doplněním výstavy o 3 panely 
věnované prevenci vzniku odpadu. 
3) Téma prevence vzniku odpadu budeme propagovat uspořádáním akcí ve dnech 14. září (Ukliďme 
svět), 24. listopadu (Den bez konzumu) a na Den Země, a to jednak pomocí informačních stánků, ale 
také organizováním úklidu v lokalitě v Praze 3, jako praktickou ukázku toho, jaké odpady končí 
v přírodě.  
 
b) problematika nevyžádané reklamy a propagace šetrného papírování u obyvatel 
1) webovské stránky se základními informacemi k nevyžádané reklamě  s jednoduchým návodem, jak 
postupovat v případě, že společnosti nerespektují přání obyvatel nedostávat do schránek nevyžádanou 



reklamu. Stránky budou obsahovat kontakty na distributory reklamních materiálů v Praze, vzory 
stížnosti firmě a distributorovi nevyžádané reklamy a České obchodní inspekci. 
2) vydání samolepky „NEVHAZUJTE REKLAMU“ a její distribuci 
3) na našich stránkách http://papir.arnika.org budeme aktualizovat seznam dodavatelů výrobků 
z recyklovaného papíru v Praze 
4) vydání letáčku o šetrném nakládání s papírem   
5) propagace šetrného nakládání s papírem, jeho recyklace 
 
c) propagace recyklace papíru v menších firmách 
1) vydáme jednoduchý infolist pro firmy o tom, jak se mohou zapojit do systému recyklace v Praze. 
2) provedeme průzkum mezi 100 menšími firmami na Praze 2 a Praze 3 k recyklaci v jejich firmě. 
Současně budeme distribuovat infolist. 
 
 
5. Výstupy řešení. Zpráva, studie, semináře, vzdělávací akce, publikace, vydávání časopisu, 
vytvoření internetových stránek, práce v terénu apod.. Rozsah prací uvést v měrných 
jednotkách (jedná-li se o práce v měrných jednotkách měřitelné). 
 
- přednáška k prevenci vzniku odpadů v PowerPointu 
- 3 panely k výstavě o odpadech k prevenci vzniku odpadů 
- 3 veřejné akce (úklid na Praze 3, informační stánky) 
- webovské stránky k problematice nevyžádané reklamy  
- samolepka „NEVHAZUJTE REKLAMU“ 
- letáček k k šetrnému nakládání s papírem 
- aktualizované stránky Arniky se seznamem dodavatelů výrobků z recyklovaného materiálu 
- infolist pro menší firmy o jejich zapojení do recyklace   
- průzkum u 100 firem na Praze 2 a Praze 3 
- distribuce všech materiálů 
 
6. Časový harmonogram. Termíny hlavních etap projektu (uvést pouze rozpočtový rok na 
který je žádána dotace). 
 
Přípravná fáze projektu bude provedena do konce roku 2007.  
 
a) K problematice prevence vzniku odpadu bude v tomto období zpracována prezentace pro školy, 
navrženy a vytištěny panely s výstavou a v září 2007 byl již zorganizován úklid lokality na Praze 3, 
Parukářka a proveden rozbor zde sesbíraných odpadů. Projekt bude průběžně pokračovat 
s přednáškami na školách a dalších infostánků. 
 
V roce 2008 plánujeme: 
- přednášky na školách v Praze – průběžně 
- distribuce powerpointové prezentace o prevenci vzniku odpadů – průběžně 
- aktualizaci webovských stránek k projektu – průběžně 
- organizace infostánku na Den Země  
 
 
 
 
  



b) K problematice šetrného papírování a reklamy  zpracujeme v roce 2007  webovské stránky a 
tiskoviny (webovské stránky k problematice nevyžádané reklamy se seznamem jejich distributorů 
v Praze, skládačka „Šetrné papírování“, samolepka „Nevhazujete reklamu“, aktualizace webu 
http://papir.arnika.org – seznam dodavatelů výrobků z recyklovaného papíru). 
 
V roce 2008 plánujeme: 
- propagace projektu, další aktualizaci webu, distribuce tiskovin, psaní článků k tématu – vše průběžně. 
 
c) k propagaci recyklace papíru v menších firmách v roce 2008 zajistíme: 
- jednoduchý infolist pro firmy o tom, jak se mohou zapojit do systému recyklace v Praze – leden - 
únor 2008. 
-  průzkum mezi 100 menšími firmami na Praze 2 a Praze 3 k recyklaci v jejich firmě . Současně 
budeme distribuovat infolist – duben až červen 2008 
- vyhodnocení průzkumu – červenec – srpen 2008 
- propagaci projektu budeme zajišťovat při vhodných příležitostech - průběžně 
 
 
7. Hlavní řešitel. Vzdělání, odborné zkušenosti, funkce, praxe v NNO. 
 
Ing. Milan Havel, narozen 29.7.1958 v Jilemnici 
 
Vzdělání: 
- 1977 - 1982 – ČVUT, fakulta strojní 
 
Členství v nevládních organizacích: 
- 1996 - 2001 člen Dětí Země 
- 1997 - 2001 člen Rady Dětí Země 
- 2001 - člen Výkonné rady sdružení ARNIKA 
 
Aktivity v nevládních organizacích souvisejících s projektem: 
- 1998-1999 - vedoucí projektu "Občanská kontrola Malešické spalovny" 
- 1999 - 2001 - vedoucí sekce Dětí Země "Za čistou zemi, vzduch a vodu" 
- 2001 - zástupcem vedoucího programu "Toxické látky a odpady" v Arnice 
- r. 2002 spoluautor tzv. zelené varianty Plánu odpadového hospodářství ČR 
- r. 2002 - 2006 - koordinátor kampaně ke skládce v Pozďátkách 
- r. 2005 účastník semináře SPZ z Košic v Palárikovu (obec během 5 let snížila produkci směsného 
komunálního odpadu o 75%) 
- pravidelný účastník a lektor na seminářich NNO k odpadům 
- dlouhodobé poradenství v oblasti odpadů 
- realizace odpadových výstav na téma "Je to v koši", "Odpad je surovina" 
- řada přednášek na téma odpady pro školy, Sněm dětí ČR za ŽP... 
 
8. Rešitelský tým – NNO. Praxe, zkušenosti, výsledky činnosti, úspěšnost řešení obdobných 
projektu. 
 
Ing. Milan Havel - vedoucí projektu (viz výše) 
Lenka Lukáčková – asistentka projektu, vedení účetnictví, zajištění putování výstavy, 
RNDr. Jindřich Petrlík – odborné konsultace 
 



Návaznost na jiné projekty: 
Ve školním roce 2004-2005 – osvětový projekt „Odpad je surovina“ 
Informace k tomuto projektu lze nalézt našich webovských stránkách: 
http://papir.arnika.org/ 
http://papir.arnika.org/soutez-praha-vysledky.shtml 
 
Ve školním roce 2006-2007 – osvětový projekt „Odpad jako surovina“  
Informace k tomuto projektu lze nalézt našich webovských stránkách: 
http://papir.arnika.org/ 
http://odpadjakosurovina.arnika.org/ 
 
9. Externí spolupracovníci. Právnické a fyzické osoby a jejich podíl na projektu. 
 
Kateřina Režná – koordinace práce s dobrovolníky (Arnika – Koordinační centrum) 
Marek Jehlička – propagace projektu, prezentace výsledků (Arnika – Koordinační centrum) 
Martin Volf  - pomoc se zpracováním webovských stránek 
Andrea Klátilová, Jakub Němeček – grafické zpracování tiskovin 
Podvojné účetnictví nám zajišťuje firma FINESA. 
 
10. Předpokládaný přínos projektu a dopad řešení. Jaký je přínos projektu v cílovém regionu 
nebo pro cílovou skupinu z hlediska ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje? 
 
Naše zkušenost z minulých soutěží, že tématu prevence je třeba věnovat větší pozornost. Studenti o této 
problematice tolik nevědí. Kampaň k nevyžádané reklamě doufáme přinese větší zájem o tuto 
problematiku. V podstatě se totiž jedná ve velké míře o zbytečný a špatně recyklovatelný odpad. 
Živnostenskému odpadu se zatím příliš vysoká pozornost nevěnuje (přitom tvoří 40-50% komunálního 
odpadu) a ani jejich možnost zapojení do systému recyklace není snadný a motivující. Výzkum by měl 
tuto oblast vyjasnit. Zde počítáme se spoluprací s MHMP a městskými částmi Prahy 2 a Prahy 3.  
 
11. Finanční udržitelnost projektu. Využití jiných než státních zdrojů financování, partneři 
podílející se na financování projektu. 
 
Arnika se problematice odpadů věnuje dlouhodobě. Přednášky pro školy, poradenství, zajištění 
putování již vytvořených výstav a dílčí aktualizace webů zajišťujeme i po ukončení projektů. V této 
činnosti budeme pokračovat. Projekt již byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy. 
 
Rozpočet projektu: 
 

Předpokládaný rozpočet projektu  
Vzor rozpočtu nabídky projektu 

Předcházej a recykluj 

VÝDAJE   

Název položky Vlastní (nestátní) zdroje 
(Kč) 

Žádáno z rozpočtu MŽP 
(Kč) 

Spotřebované nákupy: 
Ochranné pomůcky 1 000 Kč 0 Kč 

Léky a zdravotnický materiál 0 Kč 0 Kč 

Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000 Kč 2 000 Kč 



Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 
tis. - 40 tis. Kč 

    

Nákup materiálu jinde nezařazený – rozepsat 

kancelářský papír 2 000 Kč 1 000 Kč 

cartridge 2 000 Kč 1 000 Kč 

fotomateriál 0 Kč 1 000 Kč 

jiné kancelářské potřeby 500 Kč 500 Kč 

      

      

      

      

      

      

      

      

Spotřeba energií (elektřina, plyn, teplo, voda)     

Pohonné hmoty     

Služby:     

Tisk 40 000 Kč 15 000 Kč 

Opravy a udržování      

Cestovné  2 000 Kč 2 000 Kč 

Služby pošt  1 000 Kč 2 000 Kč 

Služby telekomunikací a 
radiokomunikací 

12 000 Kč 8 000 Kč 

Nájemné 12 000 Kč 12 000 Kč 

Konzultační, poradenské a právní služby 14 000 Kč 16 000 Kč 

Služby školení a vzdělávání 0 Kč 0 Kč 

Služby zpracování dat 7 000 Kč 0 Kč 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
(software) 7 tis. – 60 tis. Kč  

5 000 Kč 5 000 Kč 

Nákup ostatních služeb – rozepsat 

grafické zpracování-výstava,letáček, 
infolist 

15 000 Kč 5 000 Kč 

tisk 3 panelů výstavy 4 500 Kč 0 Kč 

tvorba www stránek 10 000 Kč 10 000 Kč 

propagace na internetu a v časopisech 2 000 Kč 3 000 Kč 

příprava mediálních výstupů (tisk. 
mluvčí) 

7 000 Kč 10 000 Kč 

kopírování a fotopráce 2 000 Kč 3 000 Kč 

      

      

Osobní náklady:     
mzdy     

pojistné     

ostatní osobní náklady 60 000 Kč 45 000 Kč 

Dobrovolnická práce (organizovaná  dle 
zákona o dobrovolnické službě) 

  0 Kč 

Investice:   0 Kč 

Neinvestiční náklady celkem 200 000 Kč 141 500 Kč 
Rozpočet projektu  celkem (Kč) 341 500 Kč 
  



12. Podpisy řešitelů (originály podepsat modře). 
 
Ing. Milan Havel     
vedoucí projektu 
 
13. Podpis statutárního orgánu žadatele a případně razítko. 
 
Ing. Milan Havel, člen rady programu Toxické látky a odpady, Arnika 
 


