
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 
zahájilo 2. ročník soutěže 

PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE 
 
 

 

 
 

Přihlášky do soutěže se vyplňují na: 
 

https://druhotnasurovina.mpo.cz/ 
v termínu do 31. března 2018 

 
  

 

https://druhotnasurovina.mpo.cz/


 

  

CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU 
bude udělena za 1., 2. a 3. místo v kategoriích: 

 

Cílem soutěže je vyhledat a ocenit výrobky, projekty a díla, které jsou příkladem pro šetrné zacházení se 
surovinami využitím druhotných surovin a materiálů a výrobků po ukončení jejich životnosti. Nahrazovat 
primární zdroje druhotnými surovinami je odpovědné, udržitelné a chytré. Vítězové soutěže získají ocenění 
Ministerstva průmyslu a obchodu a věcné nebo zážitkové ceny na slavnostním vyhlášení dne 15.6.2018 
v Senátu PSP ČR. Vítězné projekty a díla budou následně prezentovány široké odborné i občanské veřejnosti. 
Kritéria soutěže a další podrobnosti jsou uvedeny na internetové stránce https://druhotnasurovina.mpo.cz, 
kde jsou pro inspiraci i výsledky 1. ročníku soutěže, včetně Katalogu vítězů a nominovaných.  

    

 

               

 

KATEGORIE PŘEDMĚT SOUTĚŽE URČENO PRO   

I.  
Výrobek z druhotných 

surovin 

Předmětem je výrobek vyrobený z druhotné 
suroviny nebo obsahující určité množství druhotných 
surovin (jednoho či více druhů). 

 

Podnikatelskou 
sféru 

II. 
Využití druhotných 

surovin ve stavebnictví 

Předmětem je realizace nebo schválený projekt na 
využití druhotných surovin a výrobků z druhotných 
surovin v rámci stavební činnosti. 
  

Podnikatelskou 
sféru 

III. 
Využití druhotných 

surovin v projektech 
veřejné správy 

Předmětem je realizace veřejné zakázky, schválený 
projekt nebo další aktivity, ve kterých jsou druhotné 
suroviny nebo výrobky z druhotných surovin využity, 
nebo je jejich využití požadováno, řešeno nebo jinými 
způsoby propagováno a prezentováno. 

Obce, města, 
kraje a další 
organizace 

veřejné správy 

IV. 
Projekt studentů VŠ  

 

Předmětem je získání, zpracování nebo využití 
druhotných surovin a jejich uplatnění ve výrobku. 

Studenty  
vysokých škol 

V.  
Projekt /dílo studentů 

VOŠ, SŠ, SOU 
 

 
Předmětem je kreativní využití výrobků s ukončenou 
životností. 

Studenty  
VOŠ, SŠ, SOU 

VI. 
Projekt /dílo žáků ZŠ a 

organizace volnočasových 
aktivit 

Předmětem je kreativní využití výrobků s ukončenou 
životností. 

 

Žáky  
ZŠ a organizace 
volnočasových 

aktivit 

VII. 
Projekt studentů a žáků 
VOŠ, SŠ, SOU, ZŠ, ZUŠ, 

DDM a dalších organizací 

Předmětem je krátké video na téma získání, 
zpracování nebo využití druhotné suroviny z výrobků 
a materiálů po ukončení jejich životnosti. 

Studenty a žáky 
VOŠ, SŠ, SOU, ZŠ, 
ZUŠ, DDM a další 

organizace  

https://druhotnasurovina.mpo.cz/


 

 

 

 

 

 

Sponzoři 2. ročníku soutěže MPO - Přeměna odpadů na zdroje 

Purum 
AQUATEST 

SG Geotechnika 
BELMONT TRADING 

Veolia 
ČEZ Energetické produkty 
Burzovní Nadace Kladno  

EKO-KOM a.s. 
Česká asociace oběhovéh hospodářství  

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

 

 

Mediální partneři soutěže 

Moderní obec 
ODPADY 
Build Info 

tzbinfo 
EnviWeb 
Třetí ruka 

Průmyslová ekologie 
Česká rada pro šetrné budovy 

NAZELENO 

 

 

Odborní partneři soutěže 

Hospodářská komora ČR 
Svaz průmyslu a dopravy ČR  

Svaz měst a obcí ČR 

Sdružení místních samospráv ČR 

TEREZA 
RECYKLOHRANÍ 

Institut cirkulární ekonomiky 
České ekologické manažerské centrum 
Svaz průmyslu druhotných surovin ČR 

 


