
VÍTE JTE NA 5 .  ROČNÍKU KONFERENCE

Kterou pro Vás opět pořádá INCIEN & CIRA Advisory

... aneb zavádění principů cirkulární ekonomiky do regionů. 

2.  - 3.  ZÁŘÍ 2020 V BRNĚ 



2. 9. 2020
Program konference  - dopoledne  

5 CIRKULÁRNÍCH
LET NA OBCÍCH

CIRKULÁRNÍ SKEN

PRAHA 

CIRKULÁRNÍ MĚSTA
VS. OBCE: KDO JE
DÁL?

nejlepší příklady praxe

výsledky prvního českého

cirkulárního skenu

výsledky projektu Obce na

cestě k méně odpadu

klíčová data a trendy pro

správné nastavení
systémů nakládání s
odpady na obcích 

Ohlédnutí za 5 lety na obcích:  Aneb kde věda potkává praxi. 

Výsledky výzkumného projektu

Odpad zdrojem neboli uplatnění
nových metod výzkumu pro rozvoj

cirkulární ekonomiky v ČR, kde

INCIEN spojil síly s holandskou

organizací Circle Economy

Amsterdam. Výsledkem je nejn

první český sken, ale i metodika

pro jeho replikaci. 

Cirkulární radnice: utopie nebo

skutečnost?

Jaké jsou nejlepší a nejhorší
praktiky a příklady dobré praxe?

Na co by se obce měly připravit

v dalších deseti letech?

Pro svět, kde odpad je zdrojem 

GALERIE TOP ČEKÝCH

PŘÍKLADŮ
CIRKULARITY V PRAXI

To nejlepší z Česka

Město Zábřeh začíná být čím dál

častěji skloňováno v souvislosti

s cirkularitou, re-use centry i

novým přístupů k využití odpadů.

Pozadu není ani farma Choťovice,

která umí proměnit odpady na

teplo i elektřinu a firma Nafigate

pro změnu mění oleje na

bioplasty nové generace. 



Pro pokládání dotazů použijte online aplikaci SLI.DO

Nejlepší příklady praxe. Data, fakta a

klíčové výzvy, které jsou před námi. 

Výsledky prvního českého cirkulárního

skenu

Výsledky projektu Obce na cestě k

méně odpadu

A také s Vámi nasdílíme to, co se

nepovedlo... expert na OZE, cirkulární
skeny / INCIEN

PETR

NOVOTNÝ

9:30 - 5 CIRKULÁRNÍCH LET NA OBCÍCH 

ředitelka INCIEN

(moderuje)

SOŇA

JONÁŠOVÁ



Pro pokládání dotazů použijte online aplikaci SLI.DO

Cirkulární radnice: utopie

nebo skutečnost? 

Jaké jsou nejlepší a nejhorší
praktiky a příklady dobré
praxe? 

Na co by se obce měly

připravit v dalších deseti

letech? 

PETR HLADÍK
náměstek primátora

města Brna

10:00 - CIRKULÁRNÍ MĚSTA VS. OBCE: KDO JE DÁL?  



Pro pokládání dotazů použijte online aplikaci SLI.DO

První skutečně cirkulární sken v

České republice aneb kde věda

potkává praxi.

Výsledky výzkumného projektu

ODPAD ZDROJEM aneb nové
výzkumné metody v praxi a česko-

holandská spolupráce mezi INCIEN

a Circle Economy Amsterdam
MAX RUSSEL
Circle Economy Amsterdam

11:00 - CIRKULÁRNÍ SKEN PRAHA  



Pro pokládání dotazů použijte online aplikaci SLI.DO

12:00 - TOP PŘÍKLADY ČESKÉ PRAXE  

Re-use centra, která pomáhají
 i lidem v nouzi. 

Skutečně cirkulární farma a

obec Choťovice. 

Sběr a upcyklace odpadních

olejů z vývařoven i domácností
a projekty excelentní evropské
úrovně. MILAN

DOUBRAVSKÝ
jednatel společnosti

EKO servis Zábřeh

starosta obce Žehuň a

majitel farmy Choťovice

Hotelu Na Farmě

KAREL HORÁK LENKA
MYNÁŘOVÁ
jednatelka firmy

NAFIGATE CORPORATION



Pro pokládání dotazů použijte online aplikaci SLI.DO

12:30 - 13:30 - PAUZA NA OBĚD 



Program konference - odpoledne (2. blok)  

TRENDY DALŠÍHO
DESETILETÍ 
A LEGISLATIVA

Cirkulární & odpadová legislativa a nová
Zelená dohoda pro Evropu aneb na co je

třeba se připravit

Dotace v oblasti

Odpadové hospodářství (od

prevence po  re-use a recyklaci) 

Vodní cykly v budovách i v krajině
Zkušenosti z reálných projektů

Cirkulární ekonomika perspektivou pohledu

do budoucnosti:

OZVĚNY
KONFERENCE ODPAD
ZDROJEM VE SVĚTĚ

Majo Lemo ze slovenského

ENJOY LIFE rozdává radost a

cirkularitu dětem v Indonésii.

Přrekvapit může, že inspiraci

získal právě na prvním ročníku

konference ODPAD ZDROJEM. 

Co rodák ze Žiliny dělá ve světě
pro cirkulání ekonmoiku a co si

připravil pro hosty konference

za překvapení? 

CIRKULÁRNÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Představení konceptu

cirkulárních veřejných zakázek. 

Skutečná udržitelnost stojí na

třech pilířích. Na efektivním
využíváním veřejných

prostředků a zahrnutí
environmentálních i sociálních

faktorů. Výsledkem snahy o

změnu bude i podpis

Memoranda pro cirkularitu ve

veřejných zakázkách. 

PRO CIRKULÁRNÍ
REGIONY 

Křest publikace a nové
platformy Pro Cirkulární
Regiony, která se stává
průvodcem pro každého, kdo

chce začít implementovat

principy cirkulární ekonomiky

do své obce či města! 



Pro svět, kde odpad je zdrojem 

Majo Lemo ze slovenského ENJOY

LIFE rozdává radost a cirkularitu

dětem v Indonésii. Přrekvapit může,

že inspiraci získal právě na prvním
ročníku konference ODPAD

ZDROJEM.

Co rodák ze Žiliny dělá ve světě pro

cirkulání ekonmoiku a co si připravil

pro hosty konference za překvapení? 

13.30 - OZVĚNY ODPADU ZDROJEM VE SVĚTĚ

MAJO LEMO
Zakladatel projektu ENJOY LIFE



Pro pokládání dotazů použijte online aplikaci SLI.DO

Co se na nás připravuje v Evropském

Green Dealu a na co by se měly české
firmy připravit? 

A jak mohou obce přizpůsobit svoje

systémy tak, aby synergie mezi firmami 

a obcemi fungovala do maxima? 

Diskuzi doplní kompletní přehled

možností financování  nových cirkulárních

projektů.  

TRENDY DALŠÍHO DESETILETÍ A CO NA TO LEGISLATIVA? 

FILIP HLOUŠEK
advokát Deloitte Legal 

MARTIN
VEVERKA
Senior konzultant

oddělení Advisory / EY



Pro pokládání dotazů použijte online aplikaci SLI.DO

Co přináší evropský Green Deal

v oblasti veřejného zadávání? 

Transformace stavebních

zakázek na cirkulární.

Sociální a environmentální
odpovědnost na jedné
cirkulární lodi. 

CIRKULÁRNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Manažer udržitelnosti

SKANSKA / předseda

CZCBC

KAREL FRONK LEONA
ŠTĚIGROVÁ
vedoucí oddělení
veřejných zakázek MPSV

ředitelka odboru politiky

ŽP a udržitelného

rozvoje MŽP

ANNA PASKOVÁ



Pro pokládání dotazů použijte online aplikaci SLI.DO

KŘEST PUBLIKACE A START

NOVÉ PLATFORMY

PROREGIONY.CZ! 

PRO CIRKULÁRNÍ REGIONY 

JIŘÍ 
HELÁN 
partner ve společnosti

KROUPAHELÁN 

člen správní rady INCIEN

CTIRAD
HEMELÍK 

LAURA
MITROLIOSOVÁ
Jednatelka CIRA Advisory



3. 9. 2020 -  DEN DRUHÝ
Workshopy 

FUNGOVÁNÍ 
RE-USE CENTER

JAK NA CIRKULÁRNÍ
SKENY? 

CIRKULÁRNÍ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

EVO A JEHO ROLE

V CE

Re-use centrum Zábřeh

Nábytková banka České
Budějovice

Cirkulární dílna Hybernská
Re-use centra a sociální
aspekty

Úspěšné příklady české praxe: 

 Markéta Vinkelhoferová & 

 Petra Francová TESSEA

Od pražského cirkulárního

skenu po skeny pro každou

obec. Jak na ně, kde začít 

a koho do procesu

nezapomenout zapojit? 

Soňa Jonášová
 (INCIEN) 

Cirkulární veřejné zadávání
jasně a prakticky - průvodce jak

aplikovat prvky cirkulární
ekonomiky do veřejných

zakázek 

Jiří Helán & Pavel Kroupa

(KROUPAHELÁN) 

V rámci cirkulární ekonomiky je

absolutní priorita věnována

ekodesignu produktů  a

procesů tak, aby odpad

nevznikal. Následuje snaha o

skutečnou recyklaci, nicméně i

tak je celá řada stále

nerecyklovatelných odpadů. Je

energetické využívání volbou? 

Petr Novotný (INCIEN) 

Pro svět, kde odpad je zdrojem 


