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CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA JE PŘÍLEŽITOST 
PRO INOVACE V RETAILU
Hledáte pro svůj provozní prostor udržitelná, opakovaně použitelná řešení? Zkuste circu.eu, která pomáhá 
realizovat vývoj a výrobu nových cirkulárních výrobků a služeb. Jak funguje, vysvětlil Ladislav Olšbauer, 
zakladatel společnosti circu.eu.

  Kdy jste začali zavádět cirkulární 
ekonomiku do nábytkářské praxe? 
Jsme první, kteří již od roku 2017 za-
vádí cirkulární ekonomiku do nábyt-
kářské praxe. Díky 25letým praktickým 
zkušenostem ve výrobě nábytku vytvá-
říme přechod z lineárního systému, kdy 
se z nového zařízení časem stává od-
pad nebo jen těžko recyklovatelné kusy 
nábytku, na cirkulární systém vybavení. 
Circu.eu je projekt, který svou fi lozofi í 
mění svět k lepšímu, po zkušenostech 
vím, že nejde primárně o peníze, vě-
řím své vizi a naplňuji ji v prostředí, které 
znám a umím se v něm orientovat. Každý 
den mám radost z maličkostí, které ná-
sledně tvoří celek a dávají dlouhodobý 
smysl nejen v tabulce čísel. A o tom je 
i cirkulární ekonomika v praxi, začít ma-
ličkostí, která dává smysl, a potvrdit si, 
že to dlouhodobě funguje.
Má odpovědnost vůči kolegům v circu.eu 
je, aby každý projekt byl správně nasta-
ven, a to přináší rovnováhu mezi ekono-
mikou a odpovědností vůči okolí.

  Jaké jsou dlouhodobé cíle circu.eu?
Dlouhodobým cílem je, aby snaha spo-
lečnosti circu.eu měla dopad na trvalou 
změnu v oblasti nábytkářství a vybavení 
veřejných prostor, aby se z lineárního ná-
bytkářství, kde produkty končí ve spalov-
nách nebo na smetištích, stal zažitý cir-
kulární systém, aby to, co dnes děláme, 
dělalo radost našim dětem a především, 
aby nevznikaly problémy, které naše děti 
budou muset složitě řešit.

  Do cirkulární ekonomiky zavádíte 
také nové technologie. Jak a v čem 
konkrétně pomáhají?
Investujeme do nových technologií, 
a především do aplikací, které pomáhají 
udržovat nábytek při životě a napomá-
hají využívat použité části nábytku, a tak 
zajistit druhý život nábytku. Digitální 
technologie zvyšují sledovatelnost zboží 
a služeb a umožňují transparentnost 

přechodu na cirkulární ekonomiku. Naše 
aplikace Refi tin.com přináší nové příleži-
tosti pro zefektivnění procesů v nové sdí-
lené ekonomice. Aplikace pomáhá při za-
jištění logistiky nábytku, odborné opravy 
a vrácení do provozu.

  Jak získáváte suroviny a zdroje pro 
udržitelný nábytek?
Pomáhá nám intenzivní spolupráce s fi r-
mami, využíváme materiál, který oni již 
nevyužijí. To nám zajišťuje maximální 
efektivitu a pozitivní ekonomický dopad 
na celý systém. Umisťujeme sběrné boxy 
(circubox), díky kterým třídíme různé 
druhy vybavení a tím zkracujeme cestu 
k jejich dalšímu využití.

Díky dostatečně velkému zázemí sklado-
vých prostor a zkušenému týmu umíme 
opravit a vrátit zpět různé druhy nábytku 
z různých materiálů. Spolupracujeme 
s místními i národními fi rmami, které nám 
dodávají náhradní díly a odborné služby. 
Do práce zapojujeme hendikepované, 
spolupracujeme s družstvem invalidů 
Skok.
Máme také vlastní zkušebnu nábytku. 
Testujeme a kombinujeme díly tak, aby 
měl nový nábytek z použitých kompo-
nentů dlouhou životnost. Poskytujeme 
záruku 5 let. 
Circu.eu provozuje také e-shop 
a katalog cirkulárních produktů a fi rem 
https://cirkularni.cz/.

  Můžete uvést nějaké konkrétní rea-
lizace z poslední doby?
Je to například projekt repase a zno-
vupoužití nábytku centrály mezinárodní 
pojišťovny. Repasovali jsme více jak 250 
kusů nábytku. Před demontáží jsme na-
fotili a zavedli díly použitého nábytku do 
aplikace Refi tin.com, následně jsme ná-
bytek odborně demontovali, převezli na 
náš sklad, zkontrolovali a opravili tak, že 
tento použitý nábytek vypadá jako nový. 
Výsledkem je, že se snížila pořizovací 
cena funkčního nábytku a zároveň se vý-
znamným způsobem zmenšil dopad na 
životní prostředí. Náš přístup s nulovým 
odpadem tedy přinesl obchodní, environ-
mentální a sociální výhody.
Dalším příkladem, byť z jiné oblasti, je 
náš kompaktní, lehký, stabilní stůl, který 
je navržen tak, aby ho složil jeden člověk. 
Materiál pro výrobu stolu je ze zbytků 
průmyslové výroby nábytku. Pomocí apli-
kace a QR kódů vždy víte, z jakého mate-
riálu stůl je, jak stůl opravit a zajistit jeho 
druhé a další využití. Díly jsou od sebe 
jednoduše oddělitelné, a tím je zaručena 
jednoduchá a levná oprava nebo úprava. 
Již nyní víme, co udělat s jednotlivými 
komponenty po prvním životním cyklu.

www.circu.eu

„Svůj čas a peníze chci investovat 
do projektů, které mi přinášejí radost 
a naplnění. Takové projekty nelze vybírat 
jen přes čísla, analýzy a logická rozhodnutí, 
je třeba se ztišit a naslouchat svému srdci 
a své intuici. Tak vzniklo circu.eu – cirkulární 
ekonomika pro nábytek. Byznysově není tak 
zajímavý jako společnosti ženoucí se bez 
ohledu jen čistě za ziskem, ale mně to dává 
smysl a dělá mi to radost,“ říká Ladislav 
Olšbauer, zakladatel circu.eu.

https://cirkularni.cz/
http://www.circu.eu



