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z Cen SDGs 2018



SDG 3 – Zdraví a 
kvalitní život a projekt 

Hydal



Výroba vysoce žádaného biopolymeru PHA z použitého fritovacího oleje

Výtěžnost 0,7 kg čistého biopolymeru z 1 kg odpadu

Unikátní biopolymer – 100% biodegradabilní a biokompatibilní

Příklad okamžité poptávky – 1 mil tun PHA pro řízené uvolňování hnojiv

Použití biopolymeru – medicína, kosmetika, hnojiva, bioplasty…



Excelentní výsledek české vědy a techniky, který je globálně uplatnitelný a řeší problémy 
SDG´s

Výstavba první továrny v ČR

Closing the loop řešení s velkými globálními hráči – oni nám dají odpad, my pro ně 
vyrobíme biopolymer do aplikací

První produkt na reálném trhu – náhrada mikroplastů v kosmetice

LCA a studie biodegradability – globálně první výstupy technologie založené na odpadech



Aplikace Záchranka
Aplikace Záchranka, z.ú.



Aplikace Záchranka – efektivní cesta kontaktování tísňové linky

• Jednou z nejdůležitější informací v tísni je poloha
události

• Aplikace Záchranka sama určí které číslo volat a odešle
GPS polohu a další informace o zdravotním stavu

• Současně obsahuje postupy první pomoci, polohu
defibrilátorů, pohotovostí a další užitečné informace…



Aplikace Záchranka – efektivní cesta kontaktování tísňové linky

• Téměř 800 000 uživatelů

• Více jak 30 000 tísňových volání za 3 roky provozu

• Funkční nejen v ČR ale i v Rakousku a od 12.12. také na
slovenských horách





Co Skutečně zdravé školy dělají

Vzdělávání k trvalé udržitelnosti



Naše úspěchy

342
škol v programu

57 000
dětí

170+
vzdělávacích akcí

350+
proškolených kuchařek

5 300
tun jídla z blízka ročně

65
bronzových

11
stříbrných

1
zlatá

Silné stránky

• Komplexní program 

• Zapojení široké komunity školy a 

okolí 

• Praktické dovednosti a znalosti 

• Podložené výsledky 

• Škálovatelnost

www.skutecnezdravaskola.cz



Projekt sebedůvěry značky Dove
Dove Self-Esteem Project

Společnost



> 50 % dívek 
vlastní vzhled = 

úzkost

74 % dívek 



V průběhu jednoho roku chceme projektem 

zasáhnout  30 000 životů v ČRSR.



Internet věcí (IoT)
Jak nové technologie snižují CO2



Nové možnosti v boji proti 
klimatickým změnám



Snižování nákladů na služby a energie

Snižování hustoty provozu a parkování

Zlepšení veřejné dopravy

Bezpečnost občanů a majetku

Rozvoj podnikání a turistiky

Měření plynu

Bezpečnostní

alarmy

Odečty vody

Tekutiny a paliva

pod tlakem

Odpadové

hospodářství

Monitoring

životního prostředí

Detekce kouře 

a ohně

Chytré 

parkování 

IoT = technologie pro lidi a planetu



Úsporné a bezpečné
veřejné osvětlení v Táboře

Technické služby Tábor



V letech 2017/18 byla zrealizována výměna
1.000 ks sodíkových svítidel za svítidla s LED čipy
za dotační podpory programu EFEKT od MPO.

Úspora elektrické energie min. 400 MWh/rok

Úspora emisí oxidu uhličitého min. 440  t/rok

Významné snížení světelného znečištění města



Výsledek rekonstrukce VO

 ZLEPŠENÍ ZRAKOVÉ POHODY UŽIVATELŮ

 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V OBCI

 SNÍŽENÍ SERVISNÍCH NÁKLADŮ

 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

 ZLEPŠENÍ VZHLEDU OBCE

 VÝBĚR ZDROJE (BARVY) SVĚTLA



Bezpečné cesty do školy

CESTA DO ŠKOLY

NEBEZPEČÍ, NUDA A STRES 
NEBO

ZÁŽITEK?



46 % dětí 
by chtělo jezdit do školy na koloběžce, skejtu nebo na kole 
(teď jezdí 3%)

78 % rodičů
požaduje před školou stojany na kola a koloběžky

53 % rodičů
by uvítalo omezení provozu před školou



Bezpečné cesty do školy

80 úprav nebezpečných míst v okolí 50 škol

Kampaň Pěšky do školy

50 mediálních ohlasů

16 zapojených škol

7000 dětí šlo pěšky

leden 2019 

vyhlášení programu Bezpečné cesty do školy

květen 2019 

vyhlášení kampaně Pěšky do školy



JRK Česká republika

Pro méně odpadu.



OH V PROSTŘEDNÍ BEČVĚ



Robin Dufek
Obchodní ředitel
JRK

Mgr. Iveta Glocová
Starostka
Obec Jaroměřice



SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍ FIRMY
A KORPORÁTNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Zdeněk Kosour, Kolibřík CSR



Seznámení s Kolibříkem

WWW.CSRTEAM.CZ   I   +420 734 750 745    I    Provozovatelem brandu Kolibřík CSR je sociální firma sales24, s.r.o.   

Od 2013 vytváříme místa pro sociálně znevýhodněné

Práci vykonávají naši zaměstnanci na Pobočkách či u Partnerů (CSR teamy)

Pobočky: TM kampaně a BO pro partnery z finančního a energetického 
segmentu (Brno, Ivančice, Tišnov, Znojmo)

CSR teamy: BO přímo v prostorách korporátní společností (Hradec Králové, 
Praha, Plzeň)

Příklady spolupráce:



WWW.CSRTEAM.CZ   I   +420 734 750 745    I    Provozovatelem brandu Kolibřík CSR je sociální firma sales24, s.r.o.   

Zadání: Rozšíření týmu zákaznického centra banky pro navolávání schůzek 
na pobočky o kapacitě 5 FTE, při minimálním zvýšení současných 
mzdových nákladů

Realizace:
Spolupráce s ÚP, soc. organizacemi a HR banky
Do 6 týdnů vytvořené CSR oddělení v bance se 100% OZP
Plánované rozšíření spolupráce

Win – Win - Win:
Sociálně znevýhodnění
Korporáty

„Propojujeme dva zdánlivě různé světy a poukazujeme na vzájemný 
prospěch ze spolupráce“

Příklad CSR spolupráce s bankou


