
ZZáássaaddyy ššeettrrnnééhhoo ppaappíírroovváánníí

          Příklady a tipy na opatření směřující ke 
snížení spotřeby papíru jsou celkem jednoduché, 
nicméně záleží na každém z nás, zda jsme 
ochotni přijmout uvedené návrhy za své a 
změnou svého chování přispět k šetrnému 
hospodaření s kancelářským papírem. Pro 
inspiraci uvádíme několik tipů:

Papír využívejte z obou stran

 Kopírujte a tiskněte oboustranně. Dle průzkumu mezi zaměstnanci je nejčastějším důvodem, 
proč zaměstnanci nezhotovují dokumenty oboustranně to, že tiskárny nebo kopírky toto 
neumožňují automaticky a opakované vkládání papírů do tiskárny či kopírky
k oboustrannému tisku zdržuje. Tento fakt je oprávněný pouze v závislosti na množství 
tištěných dokumentů a záleží na ochotě, vůli a možnostech každého z nás. Mimo jiné je 
třeba dát pozor při nákupu nové kancelářské techniky pokud počítáme s větší produkcí 
kopírovaných materiálů.

 Dalším důvodem je příprava dokumentů, které nelze ze své podstaty tisknout oboustranně, 
přičemž jsou zmiňovány nejčastěji stanoviska nadřízeného orgánu, sdělení, usnesení, 
smlouvy, dopisy, atd. Je třeba vědět, zda se skutečně jedná o dokumenty, které nelze 
tisknout oboustranně z oprávněných důvodů nebo se jedná pouze o zažitý „pracovní 
postup“. Příkladem mohou být například smlouvy s partnery nebo dopisy, které mohou být 
ve skutečnosti tištěny oboustranně.

 Papíry potištěné z jedné strany používejte pro psaní poznámek, pro tisk pracovních 
materiálů apod. (pokud toto lze vzhledem k ochraně osobních údajů).

   

Využívejte efektivně plochu stránky

 Zvažte aktualizaci zažitých formulářů, se kterými denně pracujete, upravte jejich formální 
podobu nejen pro dosažení úspor, ale také pro estetickou stránku, a promítněte změnu do 
příslušných interních směrnic, pokud z nich tyto dokumenty vycházejí. Rozvržení a formální 
úprava některých zažitých dokumentů není vždy „úsporná“  – např. interní formuláře, 
protokoly, smlouvy, dopisy, atd. – např. zbytečně velké odstupy mezi řádky, odrážkami 
nebo odstavci, velké okraje řádků, zvolená velikost nebo font písma, apod.

Tiskněte jen to, co je nutné 

 Využívejte kontrolní funkce softwaru (nástroje pravopisu, náhled před tiskem). Při drobných 
chybách netiskněte celý dokument znovu, ale ručně opravte, čímž informujete příjemce o 
vědomém omezování zbytečné spotřeby papíru prostřednictvím ručních oprav malých chyb

 Operativní věci a záležitosti metodického řízení, interní sdělení, pokyny, nemusíte 
komunikovat vždy pomocí dopisů a formulářů. Souborné a rozsáhlé materiály si lze předávat 
na CD nosičích, posílat elektronicky, apod. Prosaďte větší podíl elektronické komunikace a 
korespondence, využití elektronického podpisu, apod.

 Netiskněte všechny emailové zprávy a přijaté dokumenty k přečtení. Je pravda, že některé 
složitější zprávy a dokumenty je lepší k prostudování vytisknout, nicméně se určitě nejedná



o jednoduché zprávy bez příloh. V tomto případě využívejte papíry dříve potištěné z jedné 
strany - „šmíráky“. Vhodnou poznámkou zahrnutou v odesílané emailové zprávě ve smyslu 
„Děkuji, že jste si tuto zprávu nevytiskli“ dáte najevo příjemcům zprávy svůj postoj k šetření 
papírem a takto jej neformálně vyzvete k podobnému chování.       

Archivujte elektronicky

 Archivujte dokumenty na elektronických nosičích – např. veškeré metodiky, souborné a 
rozsáhlé materiály na CD, atd.

 Méně kopírujte a více skenujte
 V souvislosti s elektronickou komunikací a archivací lze zřídit centrální databázi dokumentů

k nahlížení

Používejte výrobky z recyklovaného papíru

 Při nákupu kancelářských potřeb upřednostněte výrobky z recyklovaného papíru, kterých je 
na našem trhu celá řada a nijak se cenově neliší od výrobků z běžného papíru – např. sešity, 
bloky, obálky, tiskopisy (výdajové, příjmové doklady, náhrada cestovních výloh,…), desky, 
složky, rychlovazače, pořadače, apod.

 Upřednostněte výrobky, které svým provedením neobsahují žádné kovové či plastové prvky, 
preferujte výrobky z přírodních materiálů, výrobky na vícero použití, apod.

 Při zadávání výroby propagačních materiálů (zpravodaje, publikace, tiskoviny, informační 
letáky, vizitky…) též upřednostněte recyklovaný papír. Na trhu jsou k dispozici různé barvy, 
gramáže, tzn. tvrdý karton na vizitky, měkký papír na brožury, letáky… Na materiál je 
vhodné uvést informaci, že je tištěn na recyklovaném papíře. Toto je jedna z nejlépe 
viditelných forem propagace ekologicky šetrného provozu 


