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Vyhodnocení environmentálního dopadu projektu: 

Realizátor: Kabinet CB s.r.o. 
Projekt: Vybudování re-use pointu a re-use centra v Kaplici 
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015961, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj 
s chudobou 
(Uvedené výsledky jsou uveřejněny na www.kabinetcb.cz) 

Období realizace: 1.9.2020 – 31.8.2022 

 

Množství snížení komunální odpadu v ORP Kaplice, respektive Jihočeském kraji, které se následně vrátilo 

do oběhu 

✓ tato veličina byla sledována evidencí ks jednotlivého nábytku a vybavení domácnosti a 

násoben průměrnou váhou 

✓ množství uváděno v kg 

 

A. Nábytek a vybavení, které jsme předali Nábytkové bance Jihočeského kraje z.s. 

vybavení Ø kg ks 2021 celkem 
ks 2022 

(01-08) 
kg celkem z toho Kaplice 

stůl 10  45 50 950 95 

židle  2  280 350 1260 126 

postel (včetně 

paland) 
30 63 116 5370 

537 

matrace 10 80 140 2200 220 

skříň šatní  20 54 62 2320 232 

gauč  25 45 55 2500 250 

komoda 10 42 72 1140 114 

pracovní stůl 10 30 30 600 60 

pracovní židle 4 42 30 288 28,8 

zrcadlo 4 22 33 220 22 

stolek pod TV 6 20 15 210 21 

lednička 20 20 32 1040 104 

pračka 30 13 32 1350 135 

noční stolky 5 28 40 340 34 

lampička a lustry 
3 32 25 171 

14,25 

lůžkoviny set 5 130 350 2400 240 

kuchyňská výbava 15 130 312 6630 663 

Celkem:  1076 1744 28989 2 899  

 

  

http://www.kabinetcb.cz/


 
 
 

KABINET CB 
 

+420 724 981 240 
info@kabinetcb.cz 

kabinetcb.cz 

SKLAD 
Vrbenská 2082, 370 01 České Budějovice 

 

KANCELÁŘ 
             Nová 1870/3, 370 01 České Budějovice 

Kabinet CB s.r.o. 
Zavadilka 2139 
370 05 České Budějovice 
 

IČ: 28122381 

 

B. Nábytek a vybavení, které bylo v rámci projektu renovováno. 

typ předmětu Ø kg ks kg z toho Kaplice 

stůl 10 15 150 15 

židle 2 60 120 12 

noční stolky 5 6 30 3 

postele 30 10 300 30 

pracovní stůl 10 3 30 3 

komoda 10 20 200 20 

skříně 20 25 500 50 

křesla 15 20 300 30 

nádobí kavárny 10 40 beden 400 40 

peřiňáky 15 14 210 21 

ostatní 15 18 270 27 

Celkem:  231 2510 251 

 

C. Nábytek, který byl prodán bez dalších oprav a úprav o celkové hmotnosti cca 14 500 kg, z toho 8 700 

kg v Kaplici. 

 

V průběhu realizace se vrátilo do oběhu cca 29 tun (z toho 2,9 tuny v Kaplici) nábytku a vybavení, 2,5 tuny (z 

toho 250 kg v Kaplici) nábytku bylo renovováno a následně prodáno a dalších 14,5 tun (z toho 8,7 tuny 

v Kaplici) nábytku bylo prodáno bez dalších úprav. Jedná se o nábytek a vybavení, které díky realizaci 

projektu Kabinet CB neskončilo na skládce, ale bylo vráceno do oběhu. Celkem se jedná o cca 46 tun (11,85 

tuny v Kaplici) ušetřeného komunálního odpadu.  

 

Množství snížení uhlíkové stopy tím, že nábytek nebyl spálen 

Tyto veličiny lze zjistit prostřednictvím nástroje:  Re-use Kalkulacka , která vám vypočítá, kolik CO2 emisi 

ušetříte znovupoužitím různých věcí. Když se převede 46 tun ušetřeného komunálního odpadu na množství 

snížených emisí CO2, které by jinak vznikly spalováním nepotřebného komunálního odpadu, vzniklo by více 

než 60 000 kg emisí CO2, na jejichž odbourání v rámci jednoho dne bychom potřebovali přes 2,5 miliónů 

stromů. 

 

Environmentální aspekty v rámci podnikání 

Kabinet CB s.r.o. se nezaměřuje pouze na snižování komunálního odpadu, ale myšlenku environmentálně 

šetrného podnikání začlenil do všech svých činností. Kabinet CB má vydefinovány Zásady ekologického 

šetrného podnikání, které jsou také zveřejněné na www stránkách. Všichni zaměstnanci prošli školením, jak 

tyto zásady začlenit do běžného provozu. V rámci provozu jsou nadřízení pracovníci odpovědní za jejich 

dodržování.  

 

 

 

 

http://reutilizayevitaco2.aeress.org/en/
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Z ekologicky šetrných zásad stojí za zmínku: 

• Třídění odpadů v kanceláři i v dílně, konkrétně: plast, papír, sklo, biologicky rozložitelný odpad (na 1 

provozovně), ostatní směsný odpad, a další. 

• Využívání ekologických mycích prostředků od lokální firmy a využíváme možnost opakovaného 

naplnění https://eshop.bestclean.cz/ 

• Odběr potřebných surovin v maximálních velikostech pro snížení množství obalového materiálu, 

ideálně spolupracujeme s bezobalovými obchody v lokalitě   

• V maximálně možné míře používáme úsporné zářivky  

• Používáme znovu naplnitelné tonery, recyklovaný papír, oboustranný tisk apod. 

• V převážné míře využíváme vodou ředitelné laky a barvy 

• Nábytek a další vybavení našich provozoven jsou v maximální míře z re-use věcí a elektroniky, tzn. 

věcí, které měli skončit v komunálním či jiném odpadu 

 

Spolupracujeme s lokálními firmami, které také podnikají environmentálně šetrným způsobem.  

 

Kvalitativní dopad 

Výrazný posun jsme zaznamenali zejména v chování zákazníka/dárce. Pro mnoho obyvatel z Českých 

Budějovic, Kaplice a nejbližšího okolí jsme se stali, i díky propagaci celého projektu, první alternativou 

při uvažování, co s použitým nábytkem, kterého se chtějí zbavit. Myslíme si, že toto je velmi důležitým, byť 

subjektivně měřitelným, efektem celého projektu. Zatímco ve státech, kde mají re-use centra mnohem delší 

tradici, u nás se lidé teprve učí myslet tímto způsobem. Zaznamenali jsme pozitivní trend v množství nabídek 

darovaného nábytku a dalšího vybavení domácnosti, byť jsme část z nich museli kvůli omezeným kapacitám 

skladových prostor odmítat. Stejným způsobem se kvalitativně zvýšila spolupráce s přijímacími organizacemi, 

kterými jsou zejména neziskové organizace a jejich klienti. V posledním roce vzrostla výrazně poptávka ze 

strany organizací působící v kultuře.  

 

https://eshop.bestclean.cz/

