
 
 

 
 
 

 
 

 

 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 
zahájilo 2. ročník soutěže 

PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE 
 

 

 

 

Přihlášky do soutěže se vyplňují na 

htpps://druhotnasurovina.mpo.cz 

v termínu do 31. března 2018 
  

 



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. 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   

1  
Výrobek z druhotných 

surovin 

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

 

Podnikatelskou 
sféru 

2 
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 

3 
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 

4 
Projekt studentů VŠ  

 

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

Studenty  
vysokých škol 

5  
Projekt /dílo studentů 

VOŠ, SŠ, SOU 
 

 
Předmětem je kreativní využití výrobků s ukončenou 
životností. 

Studenty  
VOŠ, SŠ, SOU 

6 
Projekt /dílo žáků ZŠ a 

organizace volnočasových 
aktivit 

Předmětem je kreativní využití výrobků s ukončenou 
životností. 

 

Žáky  
ZŠ a organizace 
volnočasových 

aktivit 

7 
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/

