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O NÁS

Institut Cirkulární Ekonomiky je nevládní nezisková organizace zřízená pro 
rozvoj cirkulární ekonomiky v podmínkách České Republiky.

Myšlenka založení Institutu vznikla v Holandsku na prestižní Wageningen
University v průběhu roku 2014, kde studovala zakladatelka a stávající 
ředitelka Ing. Soňa Jonášová. Po vytvoření stabilního a kreativního týmu 

mladých lidí došlo k oficiálnímu založení Institutu dnem 11. 5. roku 2015.

,,Našim cílem je, aby občané České Republiky pochopili principy cirkulární 
ekonomiky a svými každodenními aktivitami se zapojili do takto fungující 

společnosti.“



CO JE CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

Cirkulární ekonomika je strategií udržitelného rozvoje, která vytváří funkční 
a zdravé vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Základní principy jsou 

založené na myšlence, aby všechny produktové a materiálové toky mohli být, 
i po jejich použití, opětovně zapojeny do svého cyklu, kde se znovu stanou 

zdrojem pro nové produkty a služby.



SPOLUPRÁCE
Poskytujeme analytické a vzdělávací programy stejně tak, jako projektový 

management pro jednotlivce, firmy i obce v oblasti životního prostředí. 
Pomůžeme Vám být o krok napřed před legislativou, generovat zisk a zároveň 

se chovat ohleduplně k přírodě.

APLIKACE PRINCIPŮ

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY 

V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ. 

UČENÍ O ZPŮSOBU ŽIVOTA, 

KTERÝ JE ZODPOVĚDNÝ K 

ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.

ŘEŠENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V 

SOULADU

S PRINCIPY CE A HIERARCHIÍ ODPADOVÉHO 

HOSPODÁŘSTVÍ ČR.

STÁTNÍ SPRÁVA

ŠKOLY SAMOSPRÁVY

FIRMY
PŘEDCHÁZÍME VZNIKU 

ODPADU

VZDĚLÁVÁME NOVÉ GENERACEZAČÍNÁME SAMI OD SEBE

D4C - DESIGNED FOR 

CIRKULARITY

NÁVRH KONCEPCÍ 

PŘI VÝROBNÍCH 

PROCESECH.

DOMÁCNOSTI

KOMUNIKACE S KONKRÉTNÍMI ÚŘADY O 

NASTAVENÍ ZÁKONŮ V SOULADU S PRINCIPY 

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY.



VZDĚLÁVÁNÍ

• V roce 2015 jsme uskutečnili více než 60 přednášek na téma oběhového 

hospodářství a roli bioodpadů na samosprávách. 

• V obcích se INCIEN zaměřoval na osvětu o důležitosti oběhového hospodářství ve 

školách a školkách formou edukativních přednášek a workshopů. 

• Vzdělávání na úrovni samospráv pokračuje i v roce 2016. 

• Dále INCIEN aktivně vzdělává žáky mateřských škol a škol na všech dalších 

úrovních. 

• Aktivně také publikuje různé články z oblasti cirkulární ekonomiky na portálu 

Zajímej.se. 

• Mezi další formy osvěty a vzdělávání odborné i laické veřejnosti patří aktivní 

účast na konferencích v národním i mezinárodním měřítku. 



VZDĚLÁVÁNÍ



FYZICKÉ ANALÝZY A AUDITY OH

• V rámci municipalit provádíme analýzy odpadů, které slouží k identifikaci 

současného stavu hospodaření s odpady a na základě zjištěného stavu 

navrhujeme řešení odpovídající současným legislativním požadavkům.

• Provádíme monitorování nakládání s odpady po aplikaci námi navrženém řešení 

a vyhodnocování jeho účinnosti.

• Auditní činnost v rámci odpadového hospodářství - pomůžeme Vám bioodpad 

třídit správně, efektivně a v souladu s legislativními požadavky.



FYZICKÉ ANALÝZY A AUDITY OH



ZNALOSTNÍ A TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA

• Aktivně pracujeme na vytváření platformy pro spolupráci mezi 

zainteresovanými stranami napříč sektory a to na národní i 

mezinárodní úrovni. 

• Veškeré aktivity směřuje k vytvoření ideálních podmínek pro 

přestup z lineárního na cirkulární systém fungování hospodářství a 

to vždy dle platných legislativních rámců a v souladu s vizemi 

Evropské unie. 

• Momentálně INCIEN iniciuje obchodní propojení několika českých 

a holandských firem z oblasti vodního a odpadového hospodářství, 

za účelem přinášet do ČR přední inovace a know-how z oboru 

cirkulární ekonomiky. 



KOMUNIKACE S MINISTERSTVY

• V rámci řešení problematiky oběhového hospodářství v ČR se 

pravidelně setkáváme s Ministerstvem životního prostředí a 

Ministerstvem zemědělství.

• Pořádání kulatých stolů na téma zavádění oběhového hospodářství 

do praxe.



KONFERENCE ODPAD ZDROJEM

• Uskutečnili jsme první konferenci ODPAD ZDROJEM, která se věnovala 
problematice oběhového hospodářství na komunální úrovni se 
zaměřením na problematiku odpadů. 

• Konference získala záštitu ministra životního prostředí, pana Mgr. 
Richarda Brabce. 

• Byla reakcí na podněty, dotazy a příklady dobré praxe, se kterými se 
Institut Cirkulární Ekonomiky setkal během svojí aktivní činnosti v oblasti 
nakládání s odpady na municipální úrovni v roce 2015. 

• Cílem akce bylo sdílení příkladů dobré praxe, diskuze s odborníky, 
představení fungujících technologií a inovací se zaměřením na řešení 
umožňující hospodařit obcím efektivněji a v souladu s přírodou a 
oběhovým hospodářstvím. 



KONFERENCE ODPAD ZDROJEM



Hospodářský výsledek za rok 2016



PRE SVET, KDE ODPAD JE ZDROJOM 
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