
Webový portál pro

předcházení vzniku odpadů



Nevyhazujme věci. 

Dejme je tomu, 

kdo je užije :)



Historie

• 2011: vznik portálu

• 2016: 50 000 registrovaných uživatelů

• 2017: vznik první obecné verze (praho.nevyhazujto.cz)

• 2018: grant Ministerstva životního prostředí 

• 2019: modernizace, mobilní aplikace Android a iOS



Filozofie

• nabourání zaběhlého stereotypu nakládání s věcmi, 

které ještě mají hodnotu

• smyslem je dát nepotřebným věcem druhou šanci 

• propojit darujícího a obdarovaného

• způsobovat radost a sociální solidaritu

• šetřit energii





• bezplatně

• jednoduše

• rychle

• komunikace mezi uživateli

• hodnocení uživatele uživatelem

• mobilní aplikace

• administrace & helpline

• Facebook

Jak to funguje



• přes 60 000 věcí našlo nového majitele

• přes 100 tun materiálu zachráněno před vyhozením

• více jak 50 000 registrovaných uživatelů

• přes 60 000 návštěv za měsíc

• silná podpora samotných uživatelů

• udala se užovka, trabant, piano, skalice modrá, 

oscilátor Křižík i túje

Fakticky



• zapojení měst a obcí – lokalizace portálu

• Integrace sběrných dvorů v režimu neodpad

• zapojení firem a institucí

Kam směřujeme



• vytvoření dedikované stránky pro město 

(např. www.praho.nevyhazujto.cz)

• vytvoření podstránky s podrobnějšími informacemi 

o portálu a angažovanosti města 

• správa a administrace dedikované stránky

Co neseme k Vám 

do města?

praho.nevyhazujto.cz/




• město získá další nástroj svého mixu PVO

• okamžité spuštění odzkoušené aplikace bez kapacitního 

omezení

• občané města získají platformu pro darování 

nepotřebného avšak stále hodnotného v dojezdové 

vzdálenosti 

• Nevyhazujto získá výtečného obecního partnera

Co získá město a jeho občané



Kde už to funguje?

• www.praho.nevyhazujto.cz

• www.beroun.nevyhazujto.cz

• www.olomouc.nevyhazujto.cz

• www.chrudim.nevyhazujto.cz

• www.kladno.nevyhazujto.cz

• Ve fázi jednání máme mnoho dalších měst a obcí

http://www.praho.nevyhazujto.cz/
http://www.beroun.nevyhazujto.cz/
http://www.olomouc.nevyhazujto.cz/
http://www.chrudim.nevyhazujto.cz/
http://www.kladno.nevyhazujto.cz/


→ propojení portálu se sběrnými dvory města

→ vytvoření sběrného místa 

• občané mohou zavážet věci na sběrné místo

• obsluha směrného dvora vytvoří o věci záznam na 

portálu   

• možnost přednostního zobrazování inzerátu vybraným 

subjektům

Integrace sběrných dvorů



Koloběh věci





• firemní verze portálu např. google.nevyhazujto.cz  

• výměna zboží pouze mezi zaměstnanci

• vizuální styl s atributy a symbolikou firmy

→ služba zaměstnancům

→ podpora ekologicky odpovědného smýšlení

Firemní Nevyhazujto



• vytvoříme portál firma.nevyhazujto.cz

• zaměstnanci se do portálu přihlásí prostřednictvím

s použitím speciálního kódu

• po přihlášení budou moci nabízet nebo poptávat věci 

v rámci firmy

• Možnost odloženého uveřejnění na hlavním portále

• žádné lidské zdroje na straně firmy

• nulové vstupní investice

• správa a administrace týmem Nevyhazujto

Jak to u Vás rozběhneme? 



Používejme Nevyhazujto.cz

Má to smysl. 



Děkuji za Váš čas.

Ing. Roman Kmoníček, MBA

Tel.: 606 060 625

Email: roman.kmonicek@nevyhazujto.cz


