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Chcete proniknout do tajů 

cirkulární e
konomiky? Pomůže vám 

její in
stitut na in

cien.org
pro odpadové hospodářství 
v obcích. Mezi ně patří zavádění 
systémů PAYT („Pay as you throw“ 
– „Zaplatíš, kolik vyhodíš“) a s ním sou-
visejícího „Door to door“ („Sběr ode dveří 
ke dveřím“) i financování projektů v oblasti 
odpadového hospodářství z Operačního pro-
gramu Životní prostředí 2014–2020, z něhož je 
financována i PAYT TOUR. Do roku 2020 je na 
podporu z  OPŽP vyčleněno asi třináct miliard 
korun. To jsou mimo jiné peníze na barevné 
popelnice, třídírny, kompostárny a odpadově-
-oběhovou infrastrukturu. Cílem Evropské unie 
je v roce 2020 dosáhnout toho, aby se polovina 
komunálního odpadu zrecyklovala. Podle po-
sledních dostupných údajů z roku 2015 je Česko 
zatím na 36 %.

„Podle našich informací například polovina 
Švédska váží svůj odpad. Stejně tak odpad váží 
Německo nebo Švýcarsko. V Česku jen zlomek 
obcí. Zatím téměř polovina (2‚49 mil. tun) komu-
nálního odpadu tak končí bez jakéhokoliv využití 
na skládce. Těch je v Česku 178. … Za sedm let 
přestane přes 150 skládek vybrané druhy od-
padů zcela přijímat, od roku 2024 se totiž podle 
platného odpadového zákona zásadním způ-
sobem omezí skládkování,“ upozorňuje ředitel 
odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart.

Mezi firmy usilující o cirkulární ekonomiku patří podle Soni Jonášové 

i společnost IKEA. Svět balení již před časem přinesl informaci o její 

snaze nahradit plasty v ochranném balení obaly na bázi podhoubí.

Institut cirkulární ekonomiky INSCIEN 

byl v ČR založen v roce 2015, zaměřuje se 

na její popularizaci i uvádění do praxe

PROČ CHCEME PAYT
„Systém zvaný PAYT, tedy „zaplatíš tolik, 
kolik vyhodíš“, účtuje svoz směsného ko-
munálního odpadu podle jeho množství, 
a to podle hmotnosti nebo objemu nebo 
jeho frekvence, a tím vede občany k větší 
pozornosti ke třídění. Motivujeme proto 
obce, aby … rozestavěly přímo k domům 
více barevných kontejnerů nejen na 
papír, plasty a sklo, ale i na kovy, nápojové 
kartony, bioodpad a  další složky, které 
zatím končí v černé popelnici a následně 
na skládce.“

Richard Brabec
ministr životního prostředí ČR

40

Č. 92 – 5–6/2017

Miroslav Dočkal
redaktor

miroslav.dockal@atoz.cz

linkedin.com/in/miroslav-dockal

EKOLOGIE

V rámci doprovodného programu letošního veletrhu Obaly, který byl samostatnou součástí 
pražského veletrhu Reklama Polygraf, představila Soňa Jonášová z Institutu cirkulární eko-
nomiky obaly z pohledu této ekonomiky. Ve snaze přechodu na cirkulární ekonomiku při-
jala Evropská komise legislativní balíček vedoucí k ambiciózním recyklačním cílům 
a dalším trendům souvisejícím s nakládáním s přírodními zdroji. Akční plán cirku-
lární ekonomiky je nastaven tak, aby přinášel nové byznys modely v souladu 
s udržitelným rozvojem. Zároveň bude stimulovat potravinářské a obalové 
společnosti působící v EU, aby přehodnotily své strategie v balení.

ZAPLATÍŠ TOLIK, 
KOLIK VYHODÍŠ

S Soňa Jonášová přinesla varující za-
hraniční údaje a  predikce Ellen 

McArthut Foundation ze studie 
Nová plastová ekonomika: opě-

tovné promyšlení budoucnosti 
plastů z roku 2016. Podle ní je dnes 

sebráno k recyklaci pouze 14 % plastů, 
které jsou následně využity jen ve 36  % 

své hodnoty, takže 95 % z celkové hodnoty 
80–120  mld. USD všech ročně vyprodukova-
ných plastů je ztraceno. Na produkty stejné kva-
lity (v tzv. uzavřené smyčce) se recyklují jen 2 % 
plastů, dalších 8 % tvoří tzv. kaskádová recyklace 
do aplikací nižší kvality, tedy s nižší hodnotou, 
4 % činí ztráty v procesu recyklace. Zhruba 14 % 
plastů je energeticky využito (spáleno), 40  % 
skládkováno, 32 % uniká do prostředí. Za pade-
sát let (1964–2014) vzrostla produkce plastů 
dvacetkrát. V roce 2014 činila 311 mil. tun, v roce 
2050 má jít již o 1‚124 mld. tun. V oceánech tato 
predikce předpokládá pětkrát více plastů než 
dnes, podíl plastů na spotřebě ropy vzroste ze 
šesti na 20 % a podíl na uhlíkové stopě dokonce 
z 1 % na 15 %.

Přednáška představila i  několik zajímavých pří-
kladů: koncepty ze soutěže Mladý obal, thajské 
jídlo v rychlém občerstvení servírované do vrat-
ných nádob, ekologický obal IKEA na víno, RePack 
tašky v obchodech či plnitelné kapsle. Největší 
důraz kladla na opakovaně použitelné obaly.

CO JE CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA
Cirkulární ekonomika je obvykle definována 
jako koncept, ve kterém neexistuje odpad. Mezi 
jeho principy patří: Uzavírání toků materiálů ve 
funkčních a  nekončících cyklech, kde neztrá-
cejí hodnotu. Čerpání energie z obnovitelných 
a  udržitelných zdrojů. Navrhování takových 
produktů a  služeb, které nemají negativní do-
pady na přírodní ekosystémy a  lidské zdroje. 
Cirkulární ekonomika nachází inspiraci v přírod-
ních ekosystémech, které jsou založeny na do-
konalých a funkčních cyklech organických živin.

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) se sídlem 
v Brně a pražskou pobočkou byl v ČR založen 
v roce 2015. Jeho cílem je šířit a zavádět my-
šlenky cirkulární ekonomiky neboli obě-
hového hospodářství do praxe. Pořádá 
vzdělávací projekty, diskusní ve-
čery, semináře a  konference. 
Ve spolupráci s  firmami, 
obcemi, neziskovými or-
ganizacemi a  dalšími 
zájmovými skupinami 
realizuje desítky pro-
jektů, z nichž problematika 
související s  obaly tvoří jen 
malou část. V  rámci série BUZZ 
Talks proběhlo například promítání 
filmu A Plastic Ocean o znečištění moří 
plastovým odpadem zejména z obalů, ná-

sledovala diskuse s  Petrem Hanzelem z  hnutí 
Bezobalu, Janem Freidingerem z  Greenpeace 
a již zmíněnou Soňou Jonášovou. Institut nava-
zuje zejména na nizozemské zkušenosti a spo-
lupracuje s tamními organizacemi.

MŽP A PAYT TOUR 2017
Ministerstvo životního prostředí ČR ve snaze 
o  konec skládkování motivuje obce k  zavá-

dění systému „Zaplatíš, kolik 
vyhodíš“. V  této souvislosti 

uspořádalo s INCIEN osvě-
tovou PAYT TOUR 2017: 

dvouměsíční sérii 13 
seminářů k  chyt-

rým systémům 

Pohled 
Lenky Mynářové,
výkonné ředitelky marketingu, 
NAFIGATE Corporation

V cirkulární ekonomice 
vidím jednoznačně bu-
doucnost. Její podstatou 
zamyslet se nad tím, co můžu 
použít opakovaně, co může být su-
rovinou zase pro něco dalšího. Každý 

z nás má možnost 
volby. Konceptu cir-
kulární ekonomiky věřím, 
považuji ho za správný.


