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INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY JE NEVLÁDNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE,
KTERÁ SE ZAMĚŘUJE NA INOVATIVNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT.
INCIEN společně se svými partnery pracuje na projektech, které umožňují přechod z
lineárního chodu systému na cirkulární. INCIEN je složen z rychle rostoucího týmu
kreativních a schopných lidí, pro které je téma cirkulární ekonomiky klíčem k udržitelnému
rozvoji ekonomiky a společnosti.
Misí INCIEN je informovat, vzdělávat, interpretovat osvědčené postupy a společně
vytvářet průkopnické projekty při přechodu z lineární na cirkulární ekonomiku. Pro nové
myšlenky je důležité vytvořit i odpovídající zázemí, a proto je INCIEN aktivní v rámci
klíčových poradních skupin pro tvorbu legislativy, koordinaci strategie pro témata jako
jsou odpady, nakládání s druhotnými surovinami či rozvoj konceptu chytrých měst
v České republice.
Rostoucí zájem o téma cirkulární ekonomiky v České republice na politické, sociální i
obchodní úrovni si žádá o realizaci praktických řešení. Naše služby a produkty jsou proto
navrženy tak, aby usnadňovaly rozhodování a akční kroky pro podniky i samosprávy v
celé řadě odvětví. Vedle naší silné sítě strategických partnerů, i bývalých a stávajících
klientů se snažíme inspirovat mainstreamovou společnost, od samospráv a korporací až
po podnikatele, inovátory a řadové občany. Svými aktivitami také dlouhodobě přispíváme
k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje.
Ve spolupráci s firmami, obcemi, vládním sektorem, neziskovými organizacemi
a dalšími zájmovými skupinami realizujeme ročně desítky projektů. Chceme
jít příkladem a ukázat, že stačí začít sami u sebe. Víme, jaké příležitosti
cirkulární ekonomika přináší a že základním stavebním kamenem je změna
myšlení a zejména kvalitní a funkční spolupráce.
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ČEMU JSME SE V ROCE 2018 VĚNOVALI
Naším cílem je šířit myšlenky cirkulární ekonomiky napříč zainteresovanými stranami v České
republice. Spolupracujeme se samosprávami, firmami, výzkumnými institucemi, veřejnou sférou,
dalšími neziskovými organizacemi i asociacemi a jinými významnými organizacemi, a to i na
mezinárodní úrovni. Důležitým aspektem naší práce je ale orientace na aplikace našich poznatků
do praxe. Proto za sebou máme desítky různorodých projektů, díky kterým můžeme odborné i
veřejnosti dokázat, že cirkulární ekonomika přináší environmentální, sociální, ale v neposlední
řadě i významné ekonomické benefity.

SAMOSPRÁVY

V současnosti se INCIEN věnuje optimalizaci systémů odpadového hospodářství v obcích ČR v
komplexní míře. Pro samosprávy zpracovává fyzické analýzy odpadu, studie odpadového
hospodářství, Plány odpadového hospodářství a dotační poradenství. V roce 2018 započal také
první český Cirkulární sken v Praze. Věnuje se také osvětovým aktivitám, pilotním projektům
v oblasti inteligentních systémů nakládání s odpady a pořádá konferenci ODPAD ZDROJEM, jejíž
cílem je šíření dobré praxe v oblasti odpadového a oběhového hospodářství na úrovni samospráv
mezi zastupitele obcí. Naše řešení jsou zaměřena na předcházení vzniku, nastavení efektivního
systému separace a následného sběru odpadů. Snažíme se vždy našim klientům pomoci najít
takovou cestu, která jim pomůže šetřit obecní rozpočet, zapojit co nejvyšší míru obyvatelstva a
být ohleduplnými k životnímu prostředí.
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FIRMY

Víme, že business hraje zásadní roli v přechodu na cirkulární ekonomiku. Z tohoto důvodu
vstupujeme do dlouhotrvajících partnerství a projektů s ambiciózními společnostmi, se kterými
navrhujeme a zavádíme kroky vedoucí k rozvoji cirkulární ekonomiky v jejich každodenních
činnostech. Kromě dlouhodobých partnerství ale samozřejmě spolupracujeme i na konkrétních,
menších projektech, které odpovídají jak aktuální potřebě dané firmy, tak trendům v oblasti
cirkulární ekonomiky a ekoinovací. Společně vyvíjíme produkty a služby, které jsou nastaveny s
respektem k D4C (design for circularity) a pomáháme jim nacházet takové byznys modely, které
jsou nejen šetrné k životnímu prostředí, ale i generují zisk a pomáhají rozvíjet firemní prosperitu.

INCIEN je také nově partnerem pro projekt CYRKL zdrojová platforma, což je online prostředí pro
propojování původců odpadů či druhotných surovin se zpracovateli. Tento dobře fungující článek
tak vrací materiály opět do hry, dává jim ekonomickou hodnotu a vyplňuje prostor, ve kterém
odpady často bez užitku končily na skládkách.

PŘÍKLADY Z PRAXE
KONCEPT DLOUHODOBÝCH PARTNERSTVÍ
V roce 2018 jsme poprvé zavedli status partnerství pro vybrané firmy. Cílem je společnostem, se
kterými jsme v úzkém kontaktu a u kterých jsme si jisti, že jejich zájem je třeba podpořit a pomoci
s jeho prosazováním ve společnosti (neboť se často jedná o disruptivní přístupy, které si žádají
dlouhodobé aktivity), nabídnout dlouhodobý rámec spolupráce. Spolupráce je uzavírána na jeden
rok a jsou vymezeny rámcové oblasti, které společně rozvíjíme. Dlouhodobě tak například
spolupracujeme s firmou JRK. JRK je naším dlouhodobým a stabilním partnerem, a kromě
realizace konkrétních pilotních projektů spolupracujeme na transformaci aktivit této společnosti
směrem k funkčním cirkulárním byznys modelům.
Partnerství v roce 2018 bylo uzavřeno s firmou ERC-TECH, JRK Česká republika, Nafigate
corporation, Groupe SEB, SKANSKA reality a H&M.

PROJEKT ZÁLOHUJME?
INCIEN byl v roce 2018 spoluzakladatelem projektu Zálohujme?, kterou iniciovala společnost
Karlovarské minerální vody. Zálohujme je iniciativa, která si klade za cíl podrobně prozkoumat
současnou situaci nakládání s PET nápojovými obaly v České republice. Hlavním důvodem je
zhodnocení a výběr řešení pro zpětné vracení nápojových obalů – tzv. zálohový systém. Dnes sice
víme, kolik odpadu se v ČR vyprodukuje a kolik z něj tvoří plasty, ale těžko už se sleduje, jaké
jsou skutečné materiálové toky jednotlivých druhů plastového odpadu, kde končí, co se z nich
vyrábí a jaká je skutečná míra recyklace.

CIRKULÁRNÍ KAVÁRNY
V rámci pilotního projektu Cirkulárních kaváren jsme ve spolupráci s MČP7 a Pražské služby a.s.
od listopadu 2018 do dubna 2019 spolupracovali s pěti kavárnami na Praze 7 – Bar Cobra, Cafe
Letka, Lajka – pivovar a café, VNITROBLOCK a Cukrárna Alchymista. Zjistili jsme, že aplikování
principů cirkulární ekonomiky v gastronomii pomáhá snižovat množství produkovaného odpadu,
napomáhá k větší efektivitě celého provozu a šetří nejen zdroje a životní prostředí, ale také
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peníze. V rámci projektu vznikla i publikace cirkulární kavárny, volně ke stažení na
www.incien.org.

CIRKULÁRNÍ SANOFI ZENTIVA
Pro společnost ZENTIVA a její pražský závod INCIEN zpracoval studii na téma materiálových toků,
jejich ekonomické hodnoty a navržení strategií pro cirkulární ekonomiku pro odpady z produkce.
Během projektu byly uskutečněny i osvětové aktivity pro zaměstnance.

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V OBLASTI ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTRICKÝCH A
ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPOLUPRÁCI
INCIEN pro společnost ASEKOL a.s. vypracoval studii věnující se problematice rozšířené
odpovědnosti výrobce, a dále pak problematice kvót sběru odpadních elektrických a
elektronických zařízení (OEEZ) a rešerši na téma zpracování plastů u elektroodpadu. Zároveň byl
zorganizován kulatý stůl pro důležité subjekty, které jsou na daném poli aktivní.

CIRKULÁRNÍ BUSINESS INOVACE V L’OREAL
V roce 2018 jsme zahájili spolupráci se společností L’Oreal a Direct People. Cílem projektu bylo
dodání architektury společensky prospěšného projektu v oblasti cirkulární ekonomiky, který
společnosti L'OREAL umožní stát se ve střednědobém horizontu jedním z leaderů v oblasti
udržitelných inovací.

VEŘEJNÝ SEKTOR
INCIEN se aktivně účastní dialogů s veřejnou správou, kterou podporuje při rozhodnutích, jenž
umožňují přechod na oběhové hospodářství. Šíříme poznatky o výhodách cirkulární ekonomiky,
sdílíme osvědčené postupy a poskytujeme platformu pro aktivní výměnu zkušeností a expertních
znalostí mezi předními odborníky a ústavními činiteli. Pořádáme mezivládní semináře,
spolupracujeme s jednotlivými ministerstvy na konkrétních projektech a často se účastníme
vládních a resortních diskuzí na téma cirkulární ekonomiky.

PŘÍKLADY Z PRAXE
ČLENSTVÍ V GRÉMIU MINISTRYNĚ PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
V rámci diskuze s veřejnou sférou jsme aktivní v mnoha pracovních skupinách. Jednou z nich je i
Grémium Smart city ministryně pro místní rozvoj, do kterého byla přizvána skupina odborníků na
rozvoj udržitelných a chytrých měst. INCIEN zastupuje Soňa.

DALŠÍ SKUPINY A ORGÁNY, JEJICHŽ JSME SOUČÁSTÍ
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Pracovní skupina Oběhové hospodářství - příprava strategického rámce "Cirkulární Česko
2040" (MŽP)
Platforma pro přípravu Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 (MŽP)





Pracovní skupiny 5 pro druhotné suroviny při Radě vlády pro energetickou a surovinovou
strategii ČR (MPO)
Grémium ministryně pro místní rozvoj na téma Smart City (MMR)
Garance sekce Soběstačné a cirkulární město ve strategii BRNO 2050 (Magistrát města
Brna)

Členství v klíčových rozhodovacích pracovních skupinách je pro nás klíčem k udržování
informovanosti sebe samých a našich partnerů stejně jako možnost ovlivnit dění v našem oboru.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Čerpáme z intenzivní mezinárodní spolupráce s globálními lídry v oboru. Přinášíme know-how a
inovace ze zahraničí a pomáháme tak českým institucím s růstem a inspirací v sektoru cirkulární
ekonomiky. Pořádáme obchodní mise, analýzy trhu, mezinárodní konference a v konkrétních
projektech uplatňujeme zkušenosti našich zahraničních partnerů. Pomůžeme vám s přehledem o
nejnovějších trendech a technologiích či s výběrem správného partnera v odpadovém,
vodohospodářském, stavebním, či zemědělském sektoru. V roce 2018 jsme také posílili intenzivní
spolupráci s našimi zahraničními partnery Circle Economy Amsterdam, kteří jsou partneři pro
projekt Cirkulární sken Praha.

PŘÍKLADY Z PRAXE
GREEN DEALS
Dne 15.2. se setkali zástupci holandského Ministerstva infrastruktury a vodního hospodářství
(Rijkswaterstaat), Institutu Cirkulární Ekonomiky, z.ú. i zástupci českých ministerstev na půdě
Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, aby se seznámili s konceptem Green Deals.

GLOBAL ACTION HUBS
INCIEN se v roce 2018 stal členem nově vznikající skupiny Global Action Hubs, která sjednocuje
podobně zaměřené organizace v EU. Cílem skupiny je aktivní výměna know-how, zkušeností a
vývoj společných řešení, které mají za cíl rychlý přechod na cirkulární ekonomiku na národní i
mezinárodní úrovni.

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ K CIRKULÁRNÍ EKONOMICE V ZEMĚDĚLSTVÍ
Široký výběr klíčových českých aktérů se sešel v Praze 16. října, aby se zúčastnil inspirativní akce.
Kruhové hospodářství: Uzavření smyčky živin v českém zemědělství, pořádané INCIEN a
Velvyslanectví Nizozemska v České republice a Polsku s cílem zvýšit povědomí o problematice
nedostatku organických látek v české půdě a lépe porozumět potřebě uzavření cyklů živin v
zemědělství.

CIRKULÁRNÍ SKEN PRAHA
V roce 2018 odstartoval projekt Cirkulární sken Praha, který měl za úkol podrobně zanalyzovat
materiálové toky hlavního města a najít řešení, která posílí soběstačnost města a zároveň naplní
vizi přechodu města na cirkulární ekonomiku. Sken nejdříve identifikoval důležité oblasti Prahy z
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hlediska ekonomických a environmentálních dopadů. Následně byla provedena analýza
materiálových toků ve vybraných sektorech a bylo navrženo více než 20 „cirkulárních strategií“, z
nichž byly vybrány tři nejzajímavější pilotní projekty. Ty hlavní město zahrnulo do svých plánů a
začne aktivně pracovat na jejich realizaci. Výsledky skenu jsou volně dostupné ke stažení na
www.incien.org.

EDUKACE A OSVĚTOVÉ AKTIVITY

Pravidelně pořádáme přednášky, workshopy a další aktivity na školkách, školách i univerzitách.
Věříme, že právě díky spolupráci s akademických sektorem a studenty se témata CE mohou
rozšiřovat a přinášet smysluplné uplatnění v širokém měřítku. Společně s vědeckými odborníky
analyzujeme nejnovější trendy ve světe cirkulární ekonomiky i produkty a služby našich klientů.
Aktivně spolupracujeme na projektech zavádění Cirkulárních principů do škol a společně se
studenty zlepšujeme prostředí ve školách i mimo ně.

PŘÍKLADY Z PRAXE
STRÁŽCE PLANETY
Podpora vzdělávání malých dětí je jednou z našich priorit. Projekt Strážce planety vznikl, protože
jsme už dlouhou dobu cítili potřebu o problémech cirkulární ekonomiky a vůbec celkového vztahu
k planetě mluvit HLAVNĚ s těmi, kteří si vztah k ní teprve utváří. S těmi, kteří mají budoucnost
naší planety ve svých rukách. S těmi, kterým naši planetu v nějakém stavu odevzdáme a bude
na nich, jak s ní dále naloží. Děti jsou budoucnost - naše i planety. A jak v poslední době můžeme
vidět, i děti mají svůj názor, jak by se mělo s planetou zacházet. Planeta “B” totiž neexistuje. Více
o projektu najdete ZDE.

KOMPOST TOUR
Série osvětových akcí a přednášek pro municipality, které zavádějí domácí kompostování jako
součást komplexního systému nakládání s odpadem a prevencí jeho vzniku. Od roku 2015 máme
za sebou více než 100 přednášek a dále pokračujeme v šíření myšlenek prevence vzniku odpadů
i na dalších obcích.

KONFERENCE ODPAD ZDROJEM
INCIEN pořádá od roku 2016 první konferenci, která je zaměřená na téma cirkulární ekonomiky
na komunální úrovni. Cílem akce je seznámit zastupitele obcí a měst s komplexní šíří témat a
oblastí, které jsou klíčové pro zavádění těchto principů do praxe a zároveň poskytnout platformu
pro aktivní navazování spolupráce. Klíčovými bloky akce jsou: ODPADY, VODA, ENERGIE, STAVBY
a CIRKULÁRNÍ RADNICE. Ohlédnutí za konferencí ODPAD ZDROJEM 2018.

HLEDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE: WORKSHOPY /
SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY PRO FIRMY
S firmami odhalujeme potenciál, které pro ně cirkulární ekonomika může znamenat. Pořádáme
odborné přednášky i na míru ušité workshopy, díky kterým se do procesu hledání příležitostí
zapojují zaměstnanci napříč celou společností. Osvěta zaměstnanců je také samozřejmou součástí
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každého našeho projektu tak, aby byl co nejlépe aplikován v každodenních činnostech našich
firemních partnerů.

KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Společně s VŠCHT a dalšími partnery stojíme za prvním kurzem celoživotního vzdělávání o
cirkulární ekonomice v České republice. Kurz je určen zástupcům jak veřejné, tak byznys sféry a
cílem je seznámit účastníky s tématem tak, aby byli schopni jej aplikovat do každodenní praxe.
Seminář je v délce 13ti celodenních kurzů a doplněn je o exkurze. Teoretické informace jsou
rovným dílem vyváženy prezentacemi odborníků z praxe.

ZAJIMEJ.SE
Vedeme jediný informační portál o cirkulární ekonomice v České republice. Píšeme o nejnovějších
cirkulárních trendech ze světa businessu, měst a obcí, eko-inovací a životního stylu. Tedy
o tom, co nás zajímá a co by mohlo zajímat i Vás, a proto zajimej.se.
V roce 2018 prošel webový portál koncepční revitalizací a rozšířením redakčního týmu. V roce
2018 se zintenzivnil počet pravidelně připravovaných článků, což se odrazilo na návštěvnosti
portálu, která se zvedla o 50 %. Společně s webovým portálem máme aktivní i facebookové
stránky zajimej.se, které mají aktuálně 2400 fanoušku. Komunikujeme pouze virálně, tedy bez
jakýchkoliv reklamních nástrojů k zvýšení počtu fanoušků.
Zajímáme se o názor ostatních a jsme velmi rádi za podněty k tématům i interaktivitu k stávající
obsahové náplni. Máte-li témata, která se týkají cirkulární ekonomiky, odpadového hospodářství,
životního prostředí aj., neváhejte se nám ozvat a zapojit se do našich aktivit.

UPLATNI.SE
Uvědomujeme si potenciál, který se skrývá ve studentech a mladých lidech. A snažíme se
pro jeho rozvoj udělat maximum. Uplatni.se vzniklo s cílem zprostředkovat
studentům spolupráci s firmami v průběhu studia formou odborných stáží, exkurzí a
zpracováváním diplomových prací. Tento inzertní a informační portál slouží k navazování
kontaktů mezi studenty a firmami se zaměřením na oblast cirkulární ekonomiky. Aktuální
informace a nabídky najdete na našem webovém portálu www.uplatni.se nebo na
našich Facebookových stránkách. V roce 2018 jsme zorganizovali již 4. ročník veletrhu Uplatni.se,
který je pravidelnou příležitostí pro setkávání studentů se zájmem o téma udržitelnosti a
poskytovateli pracovních i jiných příležitostí.

BUZZ TALKS

Neméně důležitá je diskuze s veřejností a proto v prostorách kampusu Hybernská pořádáme
BUZZ Talks, což jsou kreativní diskusní setkání na aktuální témata týkající se problematiky
životního prostředí, avšak hlavním bodem je vždy cirkulární ekonomika.
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KLÍČOVÉ PROJEKTY A ÚSPĚCHY ROKU 2018 V OBRAZECH
Zanalyzovat, vyhodnotit a zefektivnit systém sběru a recyklace PET lahví. To je stále
hlavní cíl našeho nového společného projektu společnosti Karlovarské minerální vody a.s.,
Institutu Cirkulární Ekonomiky z.ú. (INCIEN) a Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT
Praha. V rámci České republiky se jedná o vůbec první aktivitu směřující ke zhodnocení
současného systému a nastavení dílčích akčních kroků vedoucích k naplnění principů cirkulární
ekonomiky v této oblasti. V roce 2018 došlo k finalizaci a prezentaci závěrečných výsledků a
otevření platfory podporovatelů pro další značky. O projektu si můžete aktuální informace přečíst
vždy na webu www.zalohujme.cz.

První lednová tisková konference projektu Zálohujme.

Představení konceptu Green Deals v ČR. Dne 15.2. se setkali zástupci holandského
Ministerstva infrastruktury a vodního hospodářství (Rijkswaterstaat), Institutu Cirkulární
Ekonomiky, z.ú. i zástupci českých ministerstev na půdě Velvyslanectví Nizozemského království
v Praze, aby se seznámili s konceptem Green Deals. Green Deals je nizozemský vládní program,
který umožňuje poskytování efektivní pomoci organizacím, usilujícím inovativními projekty o
zelený a udržitelný růst, kterým ale překáží legislativa k úspěšné implementaci a diseminaci. Musí
se však jednat o řešení problému, který není možné vyřešit na základě již platné legislativy nebo
všeobecně známých pravidel. Joan Prummel z nizozemského Rijkswaterstaat byl jedním z hlavních
řečníků na akci. Představil nám samotný koncept, jakož i konkrétní úspěšné projekty. Více
informací naleznete ZDE.
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Soňa Jonášová při představení aktivit INCIEN během setkání k tématu Green Deals.

Konference Urban Intelligence ve španělské Murcie. Znalosti v oblasti udržitelného rozvoje
měst a obcí jsme měli šanci si rozšířit na konferenci ve Španělsku, kam jsme vyslali Soňu. I přes
ztracený kufr, jak je Soně více než podobné, vše proběhlo v pořádku a konference Urban
Intelligence, která byla závěrem dlouhodobého projektu R4E – Roads for Energy se stala inspirací
i pro přípravu diskuzních bloků naší konference ODPAD ZDROJEM.
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Dne 6. března 2018 jsme odeslali na adresu současného pana premiéra České republiky, Ing.
Andreje Babiše, následně uvedený otevřený dopis. Jeho důvodem je náš současný nesouhlas s
odsunem Odboru pro udržitelný rozvoj z agendy Úřadu vlády. Považujeme tento krotk za krok
zpět a velkou ztrátu pro správné směřování oblasti nejen cirkulární ekonomiky, ale i celé agendy
Cílů udržitelného rozvoje a udržitelnosti jako takové. Pro jejich naplňování je totiž nezbytné, aby
Odbor pro udržitelný rozvoj fungoval na úrovni, kdy rozsahu jeho aktivit nebude bránit rezortní
zaměření ministerstev. Celé znění dopisu přikládáme a pokud se s jeho zněním ztotožňujete, tak
se můžete šířením a vlastním vyjádřením svého názoru připojit k aktivitě, jejímž prvotním cílem
je upozornit na probíhající změny, které nejsou v souladu se správnou kultivací tohoto tématu a
upozorňují na fakt, že agenda udržitelného rozvoje není pro současnou vládu tak podstatná, jak
si vzhledem ke všem aktuálním souvislostem vyžaduje. Nejde totiž jen o agendu ochrany životního
prostředí, ale komplexního rámce oblastí.
Na otevřený dopis došla po dvou měsících reakce pana ministra životního prostředí Richarda
Brabce. Pan Ministr Brabec je přesvědčen, že agenda udržitelného rozvoje bude dostávat stále
velký prostor a nám nezbývá, než tomuto tvrzení věřit a stále se stejným nasazením s
Ministerstvem životního prostředí, pod který agenda nyní spadá, nadále spolupracovat ve stejném
či ještě větším úsilí na prosazování změn ohledně cirkulární ekonomiky v České republice.
Cirkulární ekonomika je totiž nedílnou součástí naplňování Cílů udržitelného rozvoje, konkrétně
cíle 12 – Odpovědná spotřeba a výroba. Celé vyjádření pana ministra Richarda Brabce najdte
ZDE. S rozdodnutím o přesunu i tak INCIEN není spokojen a považuje ho za významné narušení
kontinuity práce, která již byla odvedena. Udržitelnost je stejěn jako cirkulární ekonomika
mezisektorovým tématem, kterým by se vláda měla věnovat na nejvyšší úrovni a ne v rámci
agendy jednoho z ministerstev.
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ODPAD ZDROJEM: Březen je pro nás již třetím rokem měsícem spojeným s konferencí ODPAD
ZDROJEM. A ani ten letošní nebyl jiný. V Choťovicích u Kolína se sešlo přes sto zastupitelů
samospráv, firem i zahraničních hostů a atmosféra byla zase o něco cirkulárnější.

Momentka z večerního programu konference ODPAD ZDROJEM 2018.

Ve spolupráci s organizací Byznys pro společnost jsme se zařadili mezi skupinu expertů, kteří se
v roce 2018 dvakrát sešli, aby diskutovali vývoj trendů v oblasti společenské odpovědnosti firem.
Krátký výstup s predikcí trendů v cirkulární ekonomice je ke shlédnutí ZDE.
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27. března se prostory informačního centra OSN v Praze zaplnily mladými lidmi, které spojila akce,
která zatím v Česku neměla obdoby: setkání s druhou nejvyšší představitelkou OSN, náměstkyni
generálního tajemníka Aminou Mohammedovou. Přiletěla do na pouhých 40 hodin, ale hodiny,
kterou strávila se studenty, si však, dle svých slov, velmi váží. Součástí moderované diskuze byla
také ředitelka INCIEN Soňa Jonášová, profesionální záchranář jídla Adam Podhola a komunikační
expert Bohumil Kartous z organizace EDUin. Jejich práce je velmi úzce spjata s Cíli udržitelného
rozvoje, díky čemuž přinášejí pozitivní změnu nejenom v České republice, ale i na globální úrovni.
Video z celé akce je k dispozici ZDE.

Díky skvělé spolupráci s Infocentrem OSN v Praze jsme v červnu zorganizovali i úžasnou
tiskovou konfernci, která byla nabitá pozitivní energií a úsměvy na rtech. Byl k tomu také
výborný důvod! Firma Nafigate Corporation, která stojí za projektem a technologií Hydal, která
umí proměnit odpadní olej na biopolymer, totiž oznámila, že první továrna nebude stát nikde v
Malajsii ani Číně, jak to na začátku vypadalo, ale v České republice! Můžeme se tak těšit na to,
že máme nakročeno na to být cirkulárním vzorem v oblasti biopolymerů pro celý svět. Technologie
Hydal totiž sklízí globální ocenění za inovace a úspěch se jí začíná lepit na paty i na domácí půdě.
Patří mezi finalisty Cen SDGs i soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu, Přeměna odpadů na
zdroje. Celá akce měla výborný mediální dopad a tak jste jistě i vy již o Hydalu slyšeli.

13

Důležitým milníkem je pro INCIEN taktéž zahájení spolupráce s inovační agenturou Direct People.
Od spolupráce si slibujeme rozšíření našich časových a znalostních kapacit pro projekty
s největšími partnery. Spolupráci jsme zahájili setkáním k tématu s názvem Inovační jednohubky,
které se konalo v červnu v sídle Direct People v Praze. Na akci vystoupil generální ředitel firmy
SUEZ, Zdeněk Horsák, za INCIEN Soňa Jonášová a po síti se připojil i europoslanec Pavel Telička,
který dlouhodobě téma formuje na evropské úrovni. Video z akce je opět ke shlédnutí ZDE.
Ve návaznosti na Inovační jednohubky jsme společně připravili i první publikaci o cirkulární
ekonomice v Česku. Klíčovou myšlenkou publikace je inspirovat české podniky k použití
principů cirkulární ekonomiky pro inovace. Přístup ke změně myšlení v nakládání se zdroji je
představen na osmi úspěšných příkladech z české praxe. Součástí je také úvaha místopředsedy
Evropského parlamentu Pavla Teličky o aplikaci cirkulární ekonomiky u nás. Soňa Jonášová,
ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN), hodnotí aktuální stav a postavení cirkulární
ekonomiky v České republice. Publikace obsahuje také analýzu hlavních bariér implementace
cirkulární ekonomiky a návrh konkrétních cest jejich překonání zpracovanou Cyrilem Klepkem,
Senior Inovation Designerem z inovační agentury Direct People.

Ani nám neunikla festivalová nálada a letos nás absolutně cirkulárně pohltil legendární festival
Colours of Ostrava. Po boku Adama Podholy zakladatele Zachraň jídlo a ekonoma Tomáše
Sedláčka, kterého snad ani není nutné představovat, jsme diskutovali o současné míře konzumu
a o tom, kam míří naše společnost. V ostravském centru Pant pod taktovkou Tomáše Hanáka
jsme probrali hledání cesty z Plastu, na stánku H&M podpořili myšlenky recyklace, upcyklace a
bezbrčkovosti a prožili celý festival bez odpadu, negativních alkoholových dopadů a vlastně v
úplně skvělé kondici.
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Tři výrobní provozy Elektrárny Mělník si 8. září během dne otevřených dveří prohlédlo 847 občanů.
K vidění byla veškerá technologie vyrábějící tepelnou či elektrickou energii, lidé se také mohli
seznámit s plánovaným zařízením na energetické využívání odpadů (ZEVO Mělník). Přiblížit tuto
zásadní strategickou investici pro Středočeský kraj široké veřejnosti měl za cíl den otevřených
dveří. Ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN) byl připraven soubor odborných
a názorných panelů, workshopy a semináře. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ELEKTRÁRNY MĚLNÍK tak
v letošním roce osvěžila i pěkná dávka informací o tom, jak a jestli energetické vyžívání odpadů,
sedí do správného nakládání s odpady ve Středočeském kraji. Rodiče s dětmi se mohli zapojit do
kreativní dílny s tematikou recyklace, upcyklace a prevence vzniku odpadů a ti, kteří jsou
náročnější na informace dostali odpovědi během doprovodných přednášek či prohlídek areálu.
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PŘEDSTAVILI JSME PRVNÍ ČESKÝ CIRKULÁRNÍ HUB

Rozhodli jsme se, že jedenáctému září nadělíme události, na které, na rozdíl od těch newyorských,
můžeme vzpomínat s radostí. Proto jsme na tento den naplánovali otevření Cirkulárního Hubu
v Kampusu Hybernská, na které jsme pozvali hlavní partnery projektu a také ty, se kterými
spolupracujeme na prvním městském cirkulárním skenu. S Aliancí pro energetickou soběstačnost
a Brněnským inovačním a podnikatelským centrem jsme tak veřejně „vykopli“ to, co již skoro půl
roku připravujeme díky podpoře Technologické agentury České republiky. Vytvořili jsme také
informační web hub.cirkularnicesko.cz, kde najdete všechny novinky, publikace a průběžné
aktuality z nového českého cirkulárního centra.
Nově nás najdete na adrese Hybernská 4, Praha 1 – Nové Město. Důvodů k přestěhování bylo
hned několik a my jsme moc vděční za to, že můžeme v těchto nově ožívajících prostorách v
centru Prahy být.
Prostory má v užívání Kampus Hybernská, Karlova univerzita a společně zde vytváříme cirkulární
HUB tedy sdružení všech cirkulárních činností a věcí, které s tématem souvisí. Kromě pořádání
zajímavých akcí, přednášek, promítání filmů, hudebních programů, kurzů a otevřené galerie pod
taktovkou Kampusu je zde také Cirkulární dílna, Library of Things, pořádají se zde SWAP
akce, BUZZ talks a mnoho dalšího. Návštěvu si můžete zpříjemnit kávou a občerstvením v
místní Kavárně Hlína. Další aktivity a cirkulární činnosti budou stále přibývat. Těšíme se na
návštěvu!
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Po podzimním vydání BUZZ talks jsme se rozhodli pokračovat na vlně sdílení radosti z toho, když
má člověk méně a méně věcí a vyplynula z toho organizace diskuze na téma MÍŇ MÍT = VÍC BÝT.
Mezi hosty byl Majo Lemo z Enjoy club Žilina, který s přáteli na ostrově Lombok uspořádal první
SWAP oblečení, kde si místní lidé mohli vybrat kousek dle svého gusta po tom, co přinesli pytel
odpadků sesbíraný z pláže. Nechyběla ani Lucie Poubová, zakladatelka pražských swapů a Rebeka
a Tom z Knihovny věcí, která sídlí v hubu. Řeč byla hlavně o tom, jak krásné je nenakupovat, ale
naopak sdílet. Diskuze byla nekončící a pokračující i po oficiálním ukončení. Děkujeme za úžasné
zapojení všech zúčastněných!
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A v neposlední řadě jsme připravili finální verzi projektu Uplatni.se, které je od prvního dubna v
plné parádě spuštěno! Dáváme tak prostor firmám a studentům, aby se mohli spojit a pomohli
naší společnosti naplňovat Cíle udržitelného rozvoje.

Zapomenout zmínit proto nemůžeme ani Veletrh Uplatni.se, který se letos konal tradičně ve
Studiu Alta. Obrovskou radost máme z úžasných a inspirativních řečníků, kteří dokonale
odstartovali celou akci a stejně tak z výborné atmosféry, která akci doprovázela.
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Díky patří také Lukáši Sedláčkovi za to, že si vybral téma cirkulární ekonomiky jako osu diskuze
v rámci hlavní události Týdne podnikání. Už není moc pochyb o tom, že se cirkulární ekonomika
ne jako téma, ale principy, které přináší, stávají nezbytností a je jen otázka času, kdy každý podnik
najde vlastní cestu, která bude směřovat k jejich naplňování. Výstupy z akce si našly svoje čtenáře
například díky článku v časopise E15: Zájem firem o hospodaření bez odpadu pomalu
roste.

Třešničkou na dortu je ocenění ze soutěže Chytrá města pro budoucnost, kde vyhrál v
kategorii IDEA náš nápad vyrábět z odpadního bioplynu z čistírenských kalů energii, která pohání
městské autobusy v Brně. Dnes testovací autobus najezdil více než 5000 kilometrů a z Dopravního
podniku města Brna máme úžasné zprávy – technologie předčila očekávání a plyn je stejně kvalitní
jako ten, který autobusy pohání dnes a který je, bohužel, z fosilních zdrojů. Společně tak
přecházíme na skutečně ekologickou cestu rozvoje české hromadné dopravy (a nejen té) a máme
z tohoto ocenění i aktuálních výsledků obrovskou radost!
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Krásnou akcí, kterou jsme dostali možnost moderovat a podílet se na přípravách, byl kulatý stůl
na téma Cirkulární Ekonomiky, který pořádala Francouzsko–česká obchodní komora v rámci
Týdne Francie, který byl zakončen slavnostní recepcí na Francouzské ambasádě. Diskuze tak
navázala na speciální vydání časpisu CONTACT, který komora vydává a které se v létě věnovalo
právě tomuto tématu. Této spolupráce si velmi vážíme a věříme, že se nám v dalším roce podaří
navázat na aktivity odstartované kulatým stolem například dalšími akcemi, které společně
zorganizujeme na Mezinárodním strojírenském veletrhu, kde má komora tradičně francouzský
pavilon plný francouzsko-českých firem. O naše téma je čím dál větší zájem a tak akce nebyla
prvním ani posledním dílkem pomyslného velkého cirkulárního českého puzzle.
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PŘEHLEDY MĚSÍČNÍCH CIRKULÁRNÍCH NOVINEK ROKU 2017
Ani pár obrázků ale nedokáže popsat šíři našich aktivit. Proto připravujeme pravidelná
shrnutí našich aktivit, která jsou současně i takovou průřezovou knihovnou našich aktivit.
Odkazy na jednotlivé měsíce jsme pro vás připravili v následujícím seznamu.
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

https://incien.org/lednove-incienovinky/
https://incien.org/unorove-incienovinky/
https://incien.org/breznove-incienovinky/
https://incien.org/dubnove-incienovinky/
https://incien.org/kvetnove-incienovinky/
https://incien.org/cervnove-incienovinky-2/
https://incien.org/cervencove-incienovinky-2/
https://incien.org/srpnove-incienovinky/
https://incien.org/zarijove-incienovinky/
https://incien.org/rijnove-inspirativni-incienovinky/
https://incien.org/listopadove-incienovinky/

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ONLINE KOMUNIKACE
Ačkoliv se snažíme maximálně zůstat ve fyzickém kontaktu s našimi fanoušky,
klienty, partnery i všemi, kteří sympatizují s principy cirkulární ekonomiky, ne
vždy to zvládáme. Proto rádi informujeme o našich činnostech na různých
sociálních médiích pro to, abyste nás mohli sledovat a vždy věděli, co se u nás
děje.
Facebook: pro naše fanoušky se snažíme naše aktivity a aktuality shromažďovat na síti
Facebook. Považujeme ji za komunikátor, který nám umožňuje získat rychlou zpětnou
vazbu a zjistit, co naši Facebookoví přátelé rádi slyší a vidí. Skrz Facebook se s námi
můžete spojit, sledovat naše projekty a novinky z INCIEN a být s námi v aktivním
kontaktu.
Twitter: Twitter je síť s krátkými a rychlými informacemi, které chceme aby od nás
vyletěly do světa. Jasně stručně výstižně.
Google+: je pro nás síť, kde stejně jako na Facebooku nebo Twitteru sdílíme fotky,
články a informace, které by se měly dostat mezi naše klienty, partnery a fanoušky.
Sdílíme informace o námi pořádaných akcích, přednáškách, aktivitách a jednoduše o tom,
co je u ná snového.
Linkedin: Linkedin je síť profesionálů a my jsme na ní též. Sdílíme zde naše aktivity
stejně tak jako nabízíme pracovní místa či příležitosti se dobrovolně zapojit. Dejte nám o
sobě vědět třeba díky této síti.
Instagram: zde sdílíme inspiraci, fotky a videa, která souvisí s principy cirkulární
ekonomiky v praxi. Můžete se stát našimi „followery“ a díky označování našeho profilu
@incien_org nám dám vědět o tom, co jste kde viděli a co Vás zaujalo. Sledujte naše
nejnovější příspěvky a klidně nás označte, pokud si myslíte, že se nás váš příspěvek týká!
Youtube: Pokud máme vlastní videa, tak je sdílíme na našem Youtube videokanále.
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ZAMĚSTNANCI A SPOLUPRACOVNÍCI
Současné jádro týmu INCIEN tvoří zhruba 15 klíčových osob. Počet i zapojení jednotlivců
se mění dle aktuálních výzev, na kterých pracujeme a v neposlední řadě i dle požadované
odbornosti, kterou často vyhledáváme u externích konzultantů. Téma cirkulární
ekonomiky si podobný flexibilní přístup vyžaduje. Se srdcem našeho týmu se můžete
seznámit na našich webových stránkách v sekci O NÁS.
SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ V JINÝCH ORGANIZACÍCH
Jediná asociace, které jsme členy, jsou Slušné firmy. Slušnost považujeme za elementární
základ všech aktivit jak neziskových, tak profitově orientovaných společností. Nejsme
členi žádných jiných uskupení, abychom si zachovali svoji objektivnost a možnost dialogu
a nestranné diskuze se všem stakeholdery tématu cirkulární ekonomiky.
Aktivně však spolupracujeme jak s různými oborovými či zájmovými asociacemi a
podporujeme takové myšlenky, které napomáhají zavádění principů cirkulární ekonomiky
do České praxe.
INCIEN je otevřený pro mladé lidi, kteří chtějí realizovat závěrečné práce nebo praxi v naší
organizaci a sami přicházejí s okruhy témat, na kterých by rádi pracovali.
KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA
Kontaktní adresa i pro zasílání korespondence:
Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.,
Kontaktní adresa: Bolzanova 1, 110 00 Praha 1
Sídlo: Cejl 37/62, 602 00 Brno – Zábrdovice
IČ: 04065956 / DIČ: CZ04065956
email: recepce@incien.org
telefon: 721 041 450
webové stránky: www.incien.org




Fakturační
údaje
jsou
aktuální
k
1.
1.
2019.
Ústav je zapsaný v Rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl U,
vložka 78. Odkaz na výpis z RÚ je dostupný zde.
Způsob jednání: Jednání jménem ústavu spadající do jeho pravomoci je ředitel
oprávněn činit samostatně. Statutárním zástupcem je ředitelka Ing. Soňa
Jonášová.

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY, ROZVAHA – PŘÍLOHOU.

22

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
Název a sídlo účetní jednotky

ke dni 31.12.2018
( v celých tisících Kč )
Účetní jednotka doručí:

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.
Cejl 37/62
BRNO-STŘED
602 00

IČO

1 x příslušnému finančnímu orgánu

04065956

Činnosti
Označení

Číslo
řádku

TEXT

A.

Náklady

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A. I. 1.
A. I. 2.

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

1
Součet A.I.1. až A.I.6.

2

1 602

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

91

91

Prodané zboží

4

5

5

A. I. 3.

Opravy a udržování

5

40

40

A. I. 4.

Náklady na cestovné

6

36

36

A. I. 5.

Náklady na reprezentaci

7

15

15

A. I. 6.

Ostatní služby

8

1 415

A. II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A. II. 7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

10

A. II. 8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11

A. II. 9.

Aktivace dlouhodobého majetku

12

A. III.

Osobní náklady

A. III. 10.

Součet A.II.7. až A.II.9.

Součet A.III.10. až A.III.14.

69

69

1 671

1 484

9

13

1 140

1 140

Mzdové náklady

14

880

880

A. III. 11.

Zákonné sociální pojištění

15

260

260

A. III. 12.

Ostatní sociální pojištění

16

A. III. 13.

Zákonné sociální náklady

17

A. III. 14.

Ostatní sociální náklady

18

A. IV.

Daně a poplatky

A. IV. 15.

Daně a poplatky

A. V.

Ostatní náklady

21

12

12

A. V. 16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

1

1

A. V. 17.

Odpis nedobytné pohledávky

23

A. V. 18.

Nákladové úroky

24

A. V. 19.

Kursové ztráty

25

2

2

A. V. 20.

Dary

26

1

1

A. V. 21.

Manka a škody

27

A. V. 22.

Jiné ostatní náklady

28

8

8

A. VI.

29

A. VI. 23.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a
Součet A.VI.23. až A.VI.27.
opravných položek
Odpisy dlouhodobého majetku

A. VI. 24.

Prodaný dlouhodobý majetek

31

A. VI. 25.

Prodané cenné papíry a podíly

32

A. VI. 26.

Prodaný materiál

33

A. VI. 27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

34

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

A. VII. 28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami

Hodnota A.IV.15.

19
20

Součet A.V.16. až A.V.22.

Hodnota A.VII.28.

30

35
36

Činnosti
Označení
A. VIII.

Číslo
řádku

TEXT
Daň z příjmů

Hodnota A.VIII.29.

A. VIII. 29. Daň z příjmů
Náklady celkem

Součet A.I. až A.VIII.

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

37

10

38

10

39

2 764

10
10
69

2 833

B.

Výnosy

40

B. I.

Provozní dotace

B. I. 1.

Provozní dotace

B. II.

Přijaté příspěvky

B. II. 2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

B. II. 3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

B. II. 4.

Přijaté členské příspěvky

46

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

3 019

B. IV.

Ostatní výnosy

48

1

1

B. IV. 5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

49

B. IV. 6.

Platby za odepsané pohledávky

50

B. IV. 7.

Výnosové úroky

51

B. IV. 8.

Kursové zisky

52

B. IV. 9.

Zúčtování fondů

53

B. IV. 10.

Jiné ostatní výnosy

1

1

B. V.

Tržby z prodeje majetku

B. V. 11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

56

B. V. 12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

57

B. V. 13.

Tržby z prodeje materiálu

58

B. V. 14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

59

B. V. 15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

60

Hodnota B.I.1.

41
42

Součet B.II.2. až B.II.4.

Součet B.IV.5. až B.IV.10.

43

54
Součet B.V.11. až B.V.15.

28

28

28

28
191

3 210

55

Výnosy celkem

Součet B.I. až B.V.

61

3 048

191

3 239

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

62

294

122

416

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

ř. 62 - ř. 37

63

284

122

406

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

31.03.2019

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚR A
ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ, ÚPRAVA
ODPADŮ K DALŠÍMU VYUŽITÍ

Pozn.:

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ROZVAHA
v plném rozsahu

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.
Cejl 37/62
BRNO-STŘED
602 00

ke dni 31.12.2018
( v celých tisících Kč )
IČO

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

04065956

Označení

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období

AKTIVA

a

b

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. I. 1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

A. I. 2.
A. I. 3.

c
Součet A.I. až A.IV.

1

Součet A.I.1. až A.I.7.

9

(012)

2

Software

(013)

3

Ocenitelná práva

(014)

4

A. I. 4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018)

5

A. I. 5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019)

6

A. I. 6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041)

7

A. I. 7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. II. 1.
A. II. 2.

(051)

8

Součet A.II.1. až A.II.10.

20

Pozemky

(031)

10

Umělecká díla, předměty a sbírky

(032)

11

A. II. 3.

Stavby

(021)

12

A. II. 4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

(022)

13

A. II. 5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025)

14

A. II. 6.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

(026)

15

A. II. 7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028)

16

A. II. 8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029)

17

A. II. 9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042)

18

A. II. 10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A. III. 1.
A. III. 2.

(052)

19

Součet A.III.1. až A.III.6.

28

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

(061)

21

Podíly - podstatný vliv

(062)

22

A. III. 3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

(063)

23

A. III. 4.

Zápůjčky organizačním složkám

(066)

24

A. III. 5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

(067)

25

A. III. 6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069)

26

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

Součet A.IV.1. až A.IV.11.

40

A. IV. 1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072)

29

A. IV. 2.

Oprávky k softwaru

(073)

30

A. IV. 3.

Oprávky k ocenitelným právům

(074)

31

A. IV. 4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

(078)

32

A. IV. 5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

(079)

33

A. IV. 6.

Oprávky ke stavbám

(081)

34

A. IV. 7.
A. IV. 8.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem
a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(082)
(085)

A. IV. 9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

(086)

37

A. IV. 10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

(088)

38

A. IV. 11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

(089)

39

1

Stav k posled. dni
účetního období
2
55

12

67

12

12
55

5

5

5

5

-17

-17

-12

-12

-5

-5

35
36

Označení

AKTIVA

a

b

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. I. 1.
B. I. 2.

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

1

Stav k posled. dni
účetního období
2

Součet B.I. až B.IV.

41

719

1 399

Součet B.I.1. až B.I.9.

51

4

3

Materiál na skladě

(112)

42

Materiál na cestě

(119)

43

B. I. 3.

Nedokončená výroba

(121)

44

B. I. 4.

Polotovary vlastní výroby

(122)

45

B. I. 5.

Výrobky

(123)

46

B. I. 6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

(124)

47

B. I. 7.

Zboží na skladě a v prodejnách

(132)

48

B. I. 8.

Zboží na cestě

(139)

49

B. I. 9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

(314)

50

4

3

B. II.

Pohledávky celkem

Součet B.II.1. až B.II.19.

71

284

944

B. II. 1.

Odběratelé

(311)

52

272

937

B. II. 2.

Směnky k inkasu

(312)

53

B. II. 3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313)

54

B. II. 4.

Poskytnuté provozní zálohy

(314)

55

B. II. 5.

Ostatní pohledávky

(315)

56

12

5

B. II. 6.

Pohledávky za zaměstnanci

(335)

57

B. II. 7.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

58

B. II. 8.

Daň z příjmů

(341)

59

B. II. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

60

B. II. 10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

61

B. II. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

62

B. II. 12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

(346)

63

B. II. 13.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků

(348)

64

B. II. 14.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

(358)

65

B. II. 15.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373)

66

B. II. 16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375)

67

B. II. 17.

Jiné pohledávky

(378)

68

B. II. 18.

Dohadné účty aktivní

(388)

69

B. II. 19.

Opravná položka k pohledávkám

(391)

70

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

Součet B.III.1. až B.III.7.

80

429

448

B. III. 1.

Peněžní prostředky v pokladně

(211)

72

1

1

B. III. 2.

Ceniny

(213)

73

B. III. 3.

Peněžní prostředky na účtech

(221)

74

428

447

B. III. 4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

(251)

75

B. III. 5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

(253)

76

B. III. 6.

Ostatní cenné papíry

(256)

77

B. III. 7.

Peníze na cestě

(261)

79

B. IV.

Jiná aktiva celkem

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

84

2

4

B. IV. 1.

Náklady příštích období

(381)

81

2

4

B. IV. 2.

Příjmy příštích období

(385)

82

Součet A. až B.

85

719

1 454

Aktiva celkem

2

Označení

PASIVA

a

b

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. I. 1.
A. I. 2.
A. I. 3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

A. II. 1.

3

Stav k posled. dni
účetního období
4

Součet A.I. až A.II.

86

461

867

Součet A.I.1. až A.I.3.

90

5

5

Vlastní jmění

(901)

87

5

5

Fondy

(911)

88

(921)

89

Součet A.II.1 až A.II.3.

94

456

862

Účet výsledku hospodaření

(963)

91

x

406

A. II. 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(931)

92

39

x

A. II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

(932)

93

417

456

B.

Cizí zdroje celkem

Součet B.I. až B.IV.

95

258

587

B. I.

Rezervy celkem

Hodnota B.I.1.

97

B. I. 1.

Rezervy

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

55

64

B. II. 1.
B. II. 2.

55

64

(941)

96

Součet B.II.1. až B.II.7.

105

Dlouhodobé úvěry

(951)

98

Vydané dluhopisy

(953)

99

B. II. 3.

Závazky z pronájmu

(954)

100

B. II. 4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

(955)

101

B. II. 5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

102

B. II. 6.

Dohadné účty pasivní

(389)

103

B. II. 7.

Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

104

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

Součet B.III.1. až B.III.23.

129

152

360

B. III. 1.

Dodavatelé

(321)

106

12

23

B. III. 2.

Směnky k úhradě

(322)

107

B. III. 3.

Přijaté zálohy

(324)

108

B. III. 4.

Ostatní závazky

(325)

109

B. III. 5.

Zaměstnanci

(331)

110

B. III. 6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

111

B. III. 7.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění

(336)

112

B. III. 8.

Daň z příjmů

(341)

113

B. III. 9.

Ostatní přímé daně

(342)

114

4

9

B. III. 10.

Daň z přidané hodnoty

(343)

115

86

184

B. III. 11.

Ostatní daně a poplatky

(345)

116

B. III. 12.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu

(346)

117

B. III. 13.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků

(348)

118

B. III. 14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

(367)

119

B. III. 15.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

(368)

120

1

26

B. III. 16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373)

121

B. III. 17.

Jiné závazky

(379)

122

B. III. 18.

Krátkodobé úvěry

(231)

123

B. III. 19.

Eskontní úvěry

(232)

124

B. III. 20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

(241)

125

B. III. 21.

Vlastní dluhopisy

(255)

126

B. III. 22.

Dohadné účty pasivní

(389)

127

B. III. 23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

(249)

128

24
4
37

52

12

28
10

Označení

PASIVA

a

b

B. IV.

Jiná pasiva celkem

B. IV. 1.

Výdaje příštích období

B. IV. 2.

Výnosy příštích období

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

4

133

(383)

130

(384)

131

51

163

Součet A. až B.

134

719

1 454

51

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

31.03.2019

Právní forma účetní jednotky

3

Součet B.IV.1. až B.IV.2.

Pasiva celkem

Sestaveno dne:

Stav k posled. dni
účetního období

Předmět podnikání

SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚR A
ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ, ÚPRAVA
ODPADŮ K DALŠÍMU VYUŽITÍ

Pozn.:

163

