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Úvodní slovo  
Rostislava 
Andrlíka 
 
Letos je to pět let ode dne, kdy jsem byl osloven s 
nabídkou podílet se na vzniku Institutu Cirkulární 
Ekonomiky (dále jen INCIEN). INCIENt byl pokusem 
postavit platformu pro pozitivní změny na zelené louce, 
a to se vším všudy, tedy s malými rozpočty, malými 
personálními kapacitami a v segmentu, který u nás tou 
dobou vůbec neexistoval. 
  
Osobně jsem věřil v to, že INCIEN tuto svou misi nebude plnit aktivisticky a destruktivně, ale že se stane 
konstruktivním a kreativním partnerem pro byznys a municipality, kterým pomůže nalézt všestranná řešení pro 
jejich problémy, a současně přispěje k ochraně přírodních zdrojů. 
 
Myslím, že INCIEN všechny mé naděje naplnil, ba dokonce je výrazně předčil. V podstatě z ničeho se během pouhých 
pěti let zrodil početný tým s výrazným jménem ve veřejné diskuzi, který má výborně nakročeno do dalších let 
činnosti. Vize formulovaná na počátku roku 2015 se pracně krok za krokem naplňuje, a i v tradičně opatrné české 
společnosti je cítit, že oceňuje způsob "zazelenění" ekonomiky, jehož hlavním promotérem se INCIEN stal.  
 
Přestože je vždy co zlepšovat a na čem pracovat, na dalších pět let Institutu vyhlížím s velkým optimismem a důvěrou 
v to, že INCIEN svým partnerům pomůže dosáhnout velkých úspěchů jak individuálních, tak i kolektivních. 
 
 
 

 
Advokát Mgr. Rostislav Andrlík je členem dozorčí rady INCIEN od jeho vzniku. Podílel se na jeho založení a 
spolupracoval v oblasti nastavování základní oblasti fungování včetně podmínek obchodních a partnerských 
vztahů se spolupracujícími organizacemi. Rostislav je stále aktivním a na detail fungování zaměřený člen dozorčí 
rady, především ale výborný kamarád a advokát s obdivuhodně nastaveným systémem hluboké morální integrity.  
 

Pár dalších slov o INCIEN 
 
Metabolismus jednosměrného proudu: „Ve srovnání s metabolismem průmyslového typu, který je charakterizován 
jednosměrným proudem, zcela jasně vynikne přednost cyklického metabolismu.“ Toto je citát z mé knížky Koloběh 
hmoty v přírodě (Academia Praha, 1983, str.18). Nesmírně mě těší, že dnes, téměř 40 let od těchto slov, se tato 
přednost plně uplatňuje a přeji INCIEN, nositeli myšlenek cyklického metabolismu, co nejvíce úspěchů.  

Prof. Bedřich Moldan, od roku 2020 člen správní rady INCIEN a zároveň člověk, kterého si za přínos pro 
 životní prostředí v České republice nesmírně vážíme. 
 
“Climate change eats coronavirus for breakfast! Nadcházející rok se jistě budou řešit zejména dopady současné 
pandemie a u toho jistě utrpí i některé plány (a investice) v oblasti zavádění udržitelného způsobu života. Ve 
skutečnosti se k nim ale vrátíme, protože ten skutečně velký problém nezmizí. Cirkulární ekonomika je jeden z 
klíčových způsobů řešení obyvatelnosti planety, navíc jde o princip racionální a ve výsledku ekonomicky efektivní. 
Chceme-li zde v budoucnu žít, musíme principy postupně zavést, a hlavně začít hned.“  

Pavel Přikryl, spoluzakladatel coworkingového prostoru Opero. Pavel taktéž aktivně pomáhá INCIEN 
s propojování s klíčovými partnery.  
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Základní údaje o organizaci 
Institut Cirkulární Ekonomiky  
 
INCIEN funguje od roku 2015 jako nevládní organizace, jejímž cílem bylo do pěti let kvalitně představit téma 
cirkulární ekonomiky v Česku a aktivizovat lokální klíčové hráče ke společné diskuzi. V současnosti funguje jako 
expertní centrum pro cirkulární ekonomiku, který má zájem téma rozvíjet s lídry v oboru, a to je zřejmě také důvod, 
proč je ve Vašich rukou nabídka pro spolupráci. Zřejmě i Vy se řadíte mezi jednotky firem, u kterých v INCIEN cítíme, 
že by naše spolupráce mohla dávat smysl. Pro enormní zájem o téma jsme se totiž rozhodli neposkytovat konzultace 
a poradenství ad-hoc firmám, kterých v posledních letech byly vysoké desítky, ale orientovat se na dopad a 
spolupráci s těmi, u kterých cítíme, že jsou schopni pomoci systémové změně a významnému pozitivnímu dopadu.  
 

Kdo jsme 
 INCIEN je nevládní organizací, jejíž aktivity se dělí na dva základní celky – činnost hlavní, která se týká zejména 
osvětových a výzkumných aktivit, a činnost vedlejší, která je zároveň hospodářskou činností a umožňuje INCIEN 
zajišťovat velkou část finančních zdrojů po vlastní ose. Mezi hospodářskou činnost patří například poradenství, 
konzultace nebo práce na analýzách a studiích pro zákazníky z firemní či municipální sféry.  
V obcích a městech pomáháme analyzovat odpadové hospodářství a navrhovat jeho zefektivnění. Zde se často 
nabízí přímá spolupráce s místními firmami a dalšími organizacemi. Díky tomu INCIEN často hraje roli aktivního 
mediátora a pomáhá tak nejen hledat funkční synergické vztahy, ale zároveň se podílí i na jejich ideaci. Firmám 
například pomáháme zefektivnit výrobní procesy, aby nedocházelo k plýtvání primárních zdrojů. Při našich 
procesech vždy klademe důraz na prvotní kroky – od volby materiálů a ekodesign, až po systém efektivního 
fungování výroby. Samozřejmostí je pro nás také hledání cest, jak materiály vracet zpátky do oběhu – ve chvíli, kdy 
v podobě již nepotřebných výrobků u zákazníků dokončují svůj životní cyklus užitku. 
 

Proč jsme tady 
V České republice neexistuje podobná instituce jako je INCIEN, která by se věnovala celostně tématu cirkulární 
ekonomiky. Téma cirkulární ekonomiky rezonuje v současnosti o to víc, že se stává klíčovým pilířem evropského 
„zeleného údělu“ (Green Deal). V žádném případě ale nechceme společnost strašit černými scénáři, naše výstupy 
jsou založeny na datech a faktech. Po pěti letech našeho působení vidíme, že nikdo ze zainteresovaných aktérů 
neřeší analýzy materiálových toků systémově. Každá instituce totiž naráží na vlastní hranice a neexistuje zde žádná 
veřejná organizace, která by propojovala všechny tyto veřejné instituce (především ministerstva a municipality). 
INCIEN tuto roli často přebírá a propojuje veřejnou sféru s podnikatelským sektorem, což je klíčové propojení pro 
realizaci cirkulární ekonomiky. 
 
Naše dva cíle:  

• Do roku 2030 mít jistotu, že 80 % populace ČR slyšelo o cirkulární ekonomice a považují ji za kvalitní 
koncept, který přináší pozitivní změnu (zakládáme proto Cirkulární Akademii).  

• Každých 5 let zdvojnásobit míru využití druhotných surovin (proto se věnujeme mapování 
stakeholderů, bariér  pro zavádění CE do praxe, analýzám materiálových toků a dopadů na životní 
prostředí včetně návrhových doporučeních založených na faktech na konkrétních projektech). 

 

Kam jsme se dostali 
Jsme nezávislá, finančně soběstačná, kredibilní a napříč segmenty aktivní organizace. Je však na nás v posledních 
měsících vyvíjen extrémní tlak na aktivní participaci v klíčových diskuzích, což posiluje i Green Recovery akční plán, 
který české firmy vnímají jako silnou příležitost. Nicméně bohužel neoplýváme dostatkem finančních / lidských 
kapacit, abychom tuto poptávku v současnosti byli schopni uspokojit.  
Důkaz místo slibů:  
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• od r. 2019 je INCIEN členem Komise pro problematiku klimatu pod Radou Vlády pro vědu, výzkum a inovace, 
• od roku 2018 spolupracujeme na přípravě strategice Cirkulární Česko 2040, 
• jsme členem pracovních skupin na MPO a MŽP, grémia pro Smart City ministryně MMR, pracovních skupin 

na krajské i městské úrovni a poradním orgánem oborových asociací.  
Všech těchto aktivit se účastníme pro bono a v rámci časových kapacit, které financujeme z vlastních 
hospodářských činností.  
 

Naše hodnoty, na kterých stavíme 
• Nezávislost – finanční i názorová  
• Expertiza a excelence – ve smyslu toho, že vždy hledáme to nejlepší pro zástupce lídrovských organizací a 

technologickou evropskou ligu  
• Orientace na budoucnost – nehledáme řešení pro dnešek, ale zítřek  
• Komplexita – i včetně toho, co se skrývá "pod povrchem" 

 

Nebojíme se být první 
V INCIEN pomáháme realizovat pilotní projekty a ukazovat příklady dobré praxe. Dost možná znáte projekt 
brněnského autobusu, který několik měsíců ke svému pohonu používal bioCNG vyrobené z čistírenských kalů. 
Nápad vznikl v INCIEN před čtyřmi lety a touha ukázat, že se odpady skutečně mohou stát zdrojem, byla tak silná, 
že jsme jej celý zrealizovali bez dotací i finanční odměny jen s vlastní energií, časem a odhodláním, který jsme se do 
tohoto demonstračního projektu rozhodli věnovat. Výsledkem je projekt s potenciálem multiplikace na stovky 
dalších míst v České republice, který navíc v roce 2019 získal ekologického Oskara společnosti E.ON. Město Brno 
dnes hledá nové cesty, jak podobný projekt zavést do reality. Nebojíme se ukazovat i to, co nikdo před námi 
nedokázal. Nebojíme se usilovně pracovat po dlouhou dobu jen se silnou vizí a důvěrou ve vlastní správné kroky. 
Umíme hledat cesty pro spolupráci mezi klíčovými aktéry a věříme, že sami můžeme být změnou, kterou si přejeme 
vidět kolem sebe.  
 

Nejsme na to sami 
V jednotlivých projektech pracujeme s mnoha experty v daných oborech, a to jak na národní, tak na mezinárodní 
úrovni. Pro komplexní analýzu daného systému (obec, město, firma), nabízíme tzv. cirkulární sken, kdy se na danou 
organizaci podíváme z mnoha různých úhlů pohledu a navrhneme sérii opatření, ze kterých si zadavatel vybere ta, 
která jsou pro něj prioritní. Tímto způsobem jsme zrealizovali například cirkulární sken Hlavního města Prahy, ze 
kterého vzešla opatření, jež jsou již nyní v realizaci nebo přípravě.  
V mnoha projektech spolupracujeme s naší partnerskou organizací CIRA Advisory, s.r.o., která se zaměřuje na 
projektové řízení a komunikaci s objednateli – tak, abychom v INCIEN měli více prostoru a času na zkoumání 
problémů do potřebné hloubky.  
 

Výzvy, na kterých pracujeme 
 
Hlavní výzvou současnosti je na jedné straně neomezený růst na planetě a omezené zdroje na straně druhé. V 
roce 2009 světová poptávka po komoditách dosáhla 1,5násobku množství, než je planeta schopna zajistit a 
obnovit udržitelným tempem. Současné modely spotřeby v kombinaci s předpokládaným růstem počtu 
obyvatel až na 10 miliard lidí do roku 2050 ukazují, že globální poptávka dosáhne trojnásobku udržitelné 
produkce naší planety (Rockstrom et al., 2009). Jen Evropa vyprodukuje 2,5 miliardy tun odpadu ročně, z 
čehož zhruba 50 % skončí na skládkách nebo ve spalovnách. Výsledkem je i to, že se tak nenávratně 
připravujeme o vzácné materiály. Například na některých skládkách je dnes větší koncentrace zlata než ve 
zlatých dolech. 
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Jedním z důvodů této situace je fakt, že většina materiálových toků má lineární povahu. Primární suroviny, jako je 
ropa, kovy či stromy jsou vytěženy, přeměněny na produkty a na konci životního cyklu skončí na skládce nebo ve 
spalovně. Situaci neprospívá ani to, že 95 % produktů končí v koši po 6 měsících od jejich zakoupení (Worldcounts 
2018). Dnes data naznačují, že snaha o neomezený hospodářský růst založený na lineárních principech v kombinaci 
s neudržitelným získáváním zdrojů a spotřebou vede k dramatickým dopadům na životní prostředí, společnost a 
hospodářství. Jak ale můžeme uspokojit potřeby rostoucí populace, když už dnes čelíme negativním důsledkům 
našeho konzumního životního stylu? 
 

Máme jasný cíl  
Cílem INCIEN je vytvořit z České republiky stát, který bude principy cirkulární ekonomiky zavádět do praxe 
funkčním způsobem – a to jak na národní, tak na regionální, municipální i firemní úrovni. Úkol je to velký, od našeho 
založení v roce 2015 se nám ale povedlo ujít už pořádný kus cesty. Kromě dlouhodobého zvyšování osvěty o tématu 
si ale přejeme, aby do roku 2025 byla míra využívání druhotných surovin v České republice dvojnásobná oproti 
údaji z roku 2019. To vše je nutné dát do kontextu odpadového hospodářství: v ČR se skládkuje 48 % veškerého 
komunálního odpadu a z něj by stále až 80 % by bylo možné druhotně využít jako suroviny pro recyklaci materiálů 
či výrobu tepla a energie. Ačkoliv české firmy umějí zpracovávat odpad, zpracovávají především odpad ze 
zahraničí. Ukazatel CMU (Circular Material use Rate), tedy podíl zpětně navrácených surovin do hospodářství na 
celkové spotřebě surovin, je v České republice na úrovni 7,6 %. Hodnota CMU vzrostla v Česku mezi lety 2014–
2016 z 6,9 %. To je však stále pod evropským průměrem, který vykazuje hodnotu 11,7 %. 
 

A cože je to ta cirkulární ekonomika? 

Téma cirkulární ekonomiky je poměrně široké, v principu se však jedná o systém, který neprodukuje odpady, protože 
v něm materiály neustále kolují (cirkulují) v co nejvyšší kvalitě a po co nejdelší dobu, bez nutnosti intenzivního 
čerpání primárních zdrojů. To, co je pro jednoho odpadem, je pro druhého surovinou. Planetu totiž máme jenom 
jednu a je dost pravděpodobné, že 10 miliard lidí, s jejich mírou spotřeby a nutností čerpat primární zdroje, nemá 
naše Země šanci uživit. Proto je nutné vrátit se k tomu, co zde fungovalo dřív – zdroje (ať už materiály, vodu či 
energii) využívat rozumně, opatrně a vážit si jich. Vše na Zemi přirozeně funguje v uzavřených cyklech a tyto principy 
jsou skvěle aplikovatelné také v ekonomice.  A právě o tom cirkulární ekonomika je – šetřit zdroje, vyrábět kvalitní a 
opravitelné věci a udržovat jejich životní cyklus. Cirkulární ekonomika se inspiruje v přírodě, která ví už miliony let, 
jak se rozvíjet udržitelně. 

Na společnou cestu se můžeme vydat 
společně 
 
INCIEN funguje od roku 2015 a od té doby byl z většiny finančně nezávislý na darech i dotacích. Nicméně tempo 
zájmu o téma cirkulární ekonomiky si žádá reakci v podobě nově alokovaných sil na systémovou změnu. INCIEN se 
z důvodu snahy pomoci rychlému přechodu z lineárního na cirkulární systém fungování spolupráce rozhodl mezi 
roky 2020–2025 věnovat zejména čtyřem pilířům aktivit, v rámci kterých budou prostředky z programu 
CIRKULÁRNÍHO PARTNERSTVÍ efektivně alokovány s cílem naplnit stanovené cíle v dílčích aktivitách .  
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Aktivity INCIEN v detailu 
 

1) CIRKULÁRNÍ AKADEMIE 
 
O co jde: Jedná se o soubor vzdělávacích a osvětových aktivit, které tvoří hlavní činnost INCIEN, a jejichž cílem je 
zvedat povědomí o cirkulární ekonomice v České republice. V rámci vzdělávacích aktivit realizujeme různé akce – 
od programu Strážce Planety pro děti z mateřských škol a prvních stupňů, přes spolupořádání kurzu celoživotního 
vzdělávaní na téma cirkulární ekonomiky na VŠCHT, až po každoroční konferenci ODPAD ZDROJEM pro zástupce 
samospráv.  
Jaké máme cíle? Naším cílem je do 2030 pro téma cirkulární ekonomiky nadchnout a o tématu alespoň informovat 
80 % aktivní veřejnosti. Snažíme se, aby CE byla součástí změny k lepšímu, kterou vidíme i v řešení současné post-
pandemické krize připojením se k evropské dohodě Green Deal.  
 
To není všechno. Aktivní vzdělávání doplňuje i publikační a informační činnost. Osobní osvěta v podobě 
konferencí a seminářů je doplněna širokou škálou publikační činnosti. Hlavní aktivitou v této oblasti je provoz 
informačního portálu Zajímej.se, který má vlastní redakci a funguje jako nezávislý zpravodajský portál o cirkulární 
ekonomice. Naším cílem je komunikace příkladů dobré praxe, odhalování dezinformací nebo nesprávných 
interpretací dat v oblasti cirkulární ekonomiky a přinášení komplexních informací jak pro širokou, tak odbornou 
veřejnost. Na portálu hub.cirkularnicesko.cz v sekci Publikace pak najdete desítky infolistů o cirkulární ekonomice. 
Na webových stránkách incien.org v sekci Publikace zase naleznete klíčové, veřejně dostupné, publikace INCIEN.  
Nezapomínáme ani na to, abychom byli vidět v na veřejnosti. Aktivně vystupujeme v médiích a sdílíme informace 
o tématu. Poslouchat s námi můžete desítky podcastů, rozhovorů v televizi či v médiích jako je Forbes, Hospodářské 
noviny a další. Zaostřeno na DOPAD: S Českou televizí a Českým rozhlasem spolupracujeme již 4 roky. Této 
spolupráce s tak kvalitními a funkčními veřejnoprávními médii si velmi vážíme a díky naší spolupráci se téma 
cirkulární ekonomiky pravidelně objevuje v podcastu BudoucnostR nebo experiment Vojtěcha Kovala.  
  

 
Ve spolupráci s INCIEN je možné pracovat na případě publikací pro zákazníky (související 
s tématem péče o vodu, příprava různých komunikačních podkladů atd.) Forma spolupráce: 
dle individuální domluvy dle rozsahu prací a náročnosti přípravy publikace. 
  

 
Zaostřeno na impakt – příklady konkrétních výsledků:  
 

• Od roku 2016 spoluorganizujeme kurz celoživotního vzdělávání na téma cirkulární ekonomiky. Prošlo jím 
doposud již více než 80 profesionálů z firem, kteří si v rámci rekvalifikace (nyní tzv. Upskillingu) otevřeli 
obzory v tématu cirkulární ekonomiky. Patří mezi ně majitelé významných recyklačních firem, 
potravinářských gigantů i malých a středních podnikatelů. V tomto programu se během léta vyprodají 
místa. Dvě máme vždy rezervovaná pro firmy z řad našich partnerů, u kterých tušíme, že se mohou 
rozhodnout na poslední chvíli, nicméně místo pro ně je vždy rezervované.  

• V roce 2020 zrealizujeme již 5. ročník konference ODPAD ZDROJEM, která každoročně přináší novinky 
z oblasti cirkulární ekonomiky pro samosprávy. Zde nabízíme prioritně místo prezentace pro naše 
partnery INCIEN.  
 

 
NĚCO NAVÍC: Rádi byste o tématu cirkulární ekonomiky nejprve proškolili svoje zaměstnance a 
měli tak jistotu, že partnerství bude skvěle rezonovat ve Vaší firmě? Jste na správném místě. Ve 
spolupráci s partnery můžeme zmapovat stávající aktivity, které daná partnerská firma v 
oblasti vzdělávání zaměstnanců podniká, a navrhneme nejlepší možnou metodu, jak přinést 
informace o udržitelné společnosti všem zaměstnancům napříč divizemi.  
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2) CIRKULÁRNÍ THIN-TANK & RESEARCH  
 
O co jde: Výzkum v INCIEN je založen na analýzách, rešerších, tvorbě metodik apod. INCIEN již pět let aktivně 
realizuje celou řadu detailních analýz s cílem získat co nejpřesnější data z terénu, která jsou často porovnávána 
s daty již dostupnými. Ať už se jedná o analýzy odpadů, modelování materiálových toků či o dopady služeb nebo 
výrobků na životní prostředí. V rámci výzkumné činnosti rovněž spolupracujeme s celou řadou vysokých škol a 
výzkumných institucí.  Dále se INCIEN okrajově zabývá i přímou konzultační činností pro své partnery. Velkou část 
konzultací pro koncové zákazníky však v současnosti přenecháváme partnerské organizaci CIRA Advisory, která se 
těmto aktivitám věnuje. Tým INCIEN pak v případě potřeby dodá expertní znalosti pro konkrétní oblasti zájmu 
zákazníka. Přímé, jednorázové konzultační činnosti již INCIEN poskytuje jen ve výjimečných případech. Aktivně však 
realizujeme tzv. ideační aktivity, mezi které patří i ideační workshopy a přípravy návrhových řešení a 
demonstračních či pilotních projektů.  
 
Zaostřeno na impakt – příklady konkrétních výsledků: V INCIEN v současnosti pracujeme na dvou výzkumných 
projektech podpořených Technologickou agenturou České republiky. Cílem prvního bylo vyzkoušet metodiku 
cirkulárního skenu v českém prostředí. Přinesli jsme tak unikátní holandskou znalost a otestovali ji na pražské půdě. 
Rok od realizace se Praha vrhá do několika pilotních projektů, které ze skenu vyplynuly. Patří mezi ně oddělený sběr 
kuchyňských odpadů, které bude možné (po vzoru našeho brněnského projektu) snad časem využívat ve vlastní 
bioplynové stanici, ale začíná se zaměřovat i na aplikaci principů cirkulární ekonomiky do veřejného zadávání.  
 
INCIEN sám sídlí v Kampusu Hybernská, kde díky úzké spolupráci s Filozofickou fakultou pracuje na představení 
tématu cirkulární ekonomiky široké veřejnosti. V Kampusu tak díky společné práci UK / INCIEN a dalšími klíčovými 
organizacemi vznikají projekty, které slouží jako skvělé příklady dobré praxe. Zmínit je nutné například cirkulární 
dílnu, Knihovnu věcí či upcyklovanou kavárnu Hlína.  
 
Témata, která jsou pro nás v současnosti klíčová:  

• Cirkulární města  
• Cirkulární energetika & doprava  
• Cirkulární textil  
• Cirkulární bioekonomika  
• Cirkulární soukromé i veřejné zakázky  
• Cirkulární HORECA & kultura 

 

3) CIRKULÁRNÍ PARTNERSTVÍ & NETWORKING 
 
O co jde: INCIEN se za dobu svého působení podařilo (spolu)organizovat desítky odborných kulatých stolů a dalších 
propojovacích aktivit. Nicméně žádná akce není dostatečně propojovací, pokud k propojení jednotlivých aktérů 
nedochází promyšleně a na základě hluboké znalosti zájmů a silných stránek jednotlivých partnerů.  
Něco navíc – Akcelerační činnost pro konkrétní projekty cirkulární ekonomiky. Pro kvalitní rozvoj cirkulární 
ekonomiky na úrovni celé České republiky je nezbytné, aby bylo téma dostatečně zastoupeno také v regionech. 
Proto jsme v roce 2019 spojili síly s agenturou CzechInvest, se kterou zakládáme projekt Český cirkulární 
hotspot (ČCH). Ten se stává hlavním partnerem v tomto tématu. Již od druhé poloviny roku 2020 tak díky široké 
síti regionálních kanceláří najdete kontaktní bod v tématu cirkulární ekonomiky v každém regionu. Tímto 
prostřednictvím jsme schopni zajistit kvalitní informační zdroje decentralizovaně, včas a se znalostí regionálních 
specifik. Cílem ČCH je šíření informací o dotačních příležitostech a předávání znalostí, aktivní propojování aktérů 
v regionu a akcelerace cirkulárních projektů mezi obcemi a firmami, se záměrem posilovat konkurenceschopnost 
malých a středních firem, včetně akcelerace lokálních startupů a spin-offů.  
 
Climate Challenge. V akceleraci aktivně spolupracujeme také s partnerskou organizací Impact Hub, s níž od roku 
2019 realizujeme projekt Climate Challenge. V roce 2020 běží již druhá vlna tohoto projektu, a to jak v České 
republice, tak na Slovensku. Jeho cílem je podpořit akceleraci projektů, které mají velký potenciál přicházet 
s nápady, jenž mají velký vliv na zmírňování či adaptaci na změny klimatu.  
 
Climate KIC. Spolupráci s Impact Hub dále prohlubujeme a od roku 2020 jsme společnými partnery evropské sítě 
Climate KIC. Cílem této sítě je podpora nízkouhlíkových technologií v jednotlivých členských zemích, akcelerace 
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dílčích činností konkrétních firem a startupů a organizace hloubkových demonstračních projektů na úrovni regionů. 
INCIEN je spolu s Impact Hub hlavním partnerem za Českou republiku. 
 
Ne vše totiž zvládáme sami. A proto jsou pro nás partnerství s významnými lokálními i zahraničními partnery klíčem 
k vysokému pozitivnímu dopadu v oblasti, které se věnujeme. Tuto síť expertních kontaktů, důležitých nadnárodních 
organizací a dalších klíčových hráčů rádi zprostředkujeme i našim partnerům. INCIEN aktivně spolupracuje s více 
než 50 organizacemi, mezi které patří významné oborové asociace (CSBCSD, aj.) ale i vědeckými centry (BIC, JIC, 
MSIC). Při mnoha setkáních je naší rolí organizace, volba správných aktérů, facilitace či moderace diskuze a sběr 
vhledů a informací, které na akcích zaznívají. 
 
Zaostřeno na impakt – příklady konkrétních výsledků: Znáte projekt REBETONG? Dost pravděpodobně ano. O 
českém know-how, ve kterém spojila síly firma SKANSKA s českým know-ho firmy ERC-TECH psala všechna média 
zajímající se udržitelný byznys – a to jak po stránce ochrany prostředí, tak ekonomiky. Udržitelnost totiž tkví i 
v byznysovém uplatnění. A to v době, kdy v České republice dochází stavební materiály, pro oblast recyklátů ve 
stavebnictví platí dvojnásob. A co pro to udělal INCIEN? Tyto dva partnery jsme cíleně propojili na konferenci Odpad 
zdrojem v roce 2017. Díky důvěře, kterou jsme od nich získali, jsme mohli propojit dva články, které k sobě 
bezpochyby patří – nadnárodní firmu a inovativní české firmy a dostat je do celého světa.  
 

4) CIRKULÁRNÍ WATCHDOG  
 
O co jde: INCIEN nezůstává nečinný ani při přípravě legislativy týkající se cirkulární ekonomiky. Jsme součástí 
mnoha pracovních skupin na úrovni ministerstev a Úřadu vlády. Zároveň se sami aktivně snažíme přinášet výsledky 
naší činnosti a výzkumných aktivit na nejvyšší možnou úroveň – s cílem podpořit přechod na principy cirkulární 
ekonomiky na národní úrovni. Svojí aktivní účastí jsme zapojeni do klíčových aktivit, při kterých se rozhoduje, jakým 
způsobem může fungovat české hospodářství. V současnosti jsme aktivními členy desítek pracovních skupin, komisí, 
regionálních think-tanků a pracovních skupin a aktivně a otevřeně spolupracujeme se zástupci senátů i parlamentu. 
Vždy s cílem poskytnout konkrétní data, fakta a výsledky našich vědeckých aktivit, na kterých může být postavena 
relevantní a na pozitivní dopad orientovaná diskuze.  
 
INCIEN je v současnosti aktivně zastoupen v  

o Klimatické komisi zřízené premiérem ČR pod Radou vlády pro vědu výzkum a inovace 
o Pracovní skupině pro odpady při MŽP 
o Přípravné skupině strategie Cirkulární Česko 2040 
o Pracovní skupině pro podporu využívání druhotných surovin při MPO 
o Grémiu ministryně pro místní rozvoj pro problematiku Smart City  
o A aktivně se podílí na národních i nadnárodních výzkumech v oblasti cirkulární ekonomiky  

 
 
 
Zaostřeno na impakt – příklady konkrétních výsledků:  
Když jsme v roce 2016 začínali s projektem pilotáže 
dočišťování bioplynu z metanu produkovaného z čistírenských 
kalů díky nanotechnologiím, měli jsme ještě jednu motivaci 
nad rámec pilotního projektu. Tou byla snaha dokázat, že 
bioodpady, čistírenské kaly a další odpadní biomasa by 
neměla končit na skládkách, ale měla by být využita jako 
náhrada primárních surovin jako je kukuřičná siláž či řepka 
v bioplynových stanicích. Česká krajina si totiž zaslouží 
pestrost pěstovaných plodin a navracení organické hmoty do 
půdy. V tu dobu se ale křížila investiční a provozní dotační 
podpora, kterou zemědělci s bioplynovými stanicemi pobíraly 
a nebylo jim umožněno vstupy nahrazovat bioodpady. Po 
třech letech práce, postupných malých kroků, dlouhých 
diskuzí se klíčovými aktéry byla tato bariéra překonána. A 
pilotní projekty a soustavný tlak INCIEN byly důležitým 
faktorem pro změnu.  
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Spolupráce se studenty  
 
Dlouhodobě sledujeme aktivity v oblasti spolupráce se studenty v rámci vlastních projektů. Projekt Uplatni.se, který 
v minulosti rozvíjel INCIEN a který se zaměřuje na propojování studenty s firmami je v současnosti sloučen 
s projektem Xflow.cz, kde je možné navázat bližší spolupráci v oblasti hledání vhodných kandidátů na stáže 
v partnerské společnosti (z vlastní zkušenosti: INCIEN v této oblasti ročně přijímá cca 10 studentů, ze kterých se 
stávají zaměstnanci nebo přechází do podobně laděných firem). V oblasti budování „stážistické kultury“, což je i 
podstata celého projektu, vidíme velké výhody pro partnerskou společnost na několika úrovních – vazba na 
mileniály, kteří se mohou podílet na tvorbě produktů, které pro ně samotné jsou na finančním trhu atraktivní, 
poznání potřeb této cílové skupiny, hledání budoucích zaměstnanců finančně efektivním způsobem.  
 
Projekt Xflow, kde je INCIEN partnerem, se tak stává základním pilířem pro budování stážistické kultury v České 
republice a my v INCIEN se zaměřujeme na to, aby na Xflow.cz rostla nabídka udržitelného uplatnění v různých 
oblastech a rostla jeho známost mezi studenty středních a vysokých škol, kde často přednášíme.  
 
 
Toto zde píšeme proto, že v INCIEN je převis poptávky nad nabídkou stáží a rádi studenty se zájmem o cirkularitu a 
udržitelnost přesuneme k partnerským firmám, které mají více aktivit a možností uplatnění.  
 

 
Forma spolupráce: Partnerská firma může přímo využít registrace na www.xflow.cz a v případě, 
že by chtěla intenzivnější spolupráci v této oblasti (může ladit s CSR), možno oslovit pana 
Tomáše Hulleho (zakladatel). INCIEN ve chvíli, kdy partnerská firma hledá stážisty v oblasti 
cirkulární ekonomiky, aktivně oslovuje celou svoji databázi zájemců o stáže, které nestíhá 
uspokojit dostatečnou nabídkou z časových a prostorových kapacit.    
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Impaktová data 
 

 

Data o našem dopadu – mediální monitoring  
 
INCIEN je velice aktivní v komunikaci témat cirkulární ekonomiky navenek. Členové týmu vystupují v médiích, jsou 
oslovováni veřejnými médii ke komentářům, ale jsou to také články o cirkulární ekonomice na informačním portálu 
Zajimej.se a blogu INCIEN, které zvyšují povědomí o tomto tématu.  
 
Kdo nás sleduje: Facebook 6715 sledujících + LinkedIn 1123 sledujících + Twitter 281 sledujících (říjen 2020); 
organický dosah nejzajímavějšího příspěvku na FB až 11 tisíc; v roce 2019 jsme odeslali 3 newslettery (ostatní byly 
vždycky k nějaké akci, nebyly to informační kvartální). Od letošního roku jsou rozesílány newslettery Zajimej.se 
každý týden. Vlastních článků jsme publikovali celkem 1641 a 390 další článků a reportáží zmiňovalo práci 
INCIEN, viz následující grafy a obrázky.  
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I přes velkou míru výstupů v rámci online prostředí se INCIEN soustředí i na zastoupení výstupů na články 
v odborných časopisech a televizních pořadech. Vážíme si zejména aktivní komunikace a spolupráce 
s veřejnoprávními médii a aktivně spolupracujeme na přípravě dílčích pořadů s Českou televizí a Českým rozhlasem.  
 

 
 
 
 
Na sociálních sítích je INCIEN nejaktivnější na síti Facebook, ale v posledních letech i vzhledem sledování zpětné 
vazby od partnerů, rozšiřujeme aktivity na síti LinkedIn. K veřejnosti promlouváme na síti Twitter a Instagram. Videa 
ze seminářů začínáme zveřejňovat na síti Youtube.  
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Vize pro rok 2020 
 

 
 
Po 5 letech známe problémy ČR, aktéry a známe současný stav, což je unikátnost INCIEN (oproti časté nestrannosti 
a zaujatosti ostatních organizací) tkví v nezávislosti, protože důvod našeho založení stojí na vlastním přesvědčení, 
že vlastní činností můžeme přispívat ke změně, kterou si přejeme vidět kolem sebe.  
 
Na čem stavíme a v co věříme:  

• v kolektivní impakt 
• v mezioborovou spolupráci 
• v kombinaci inovací se znalostmi fungování přírodních procesů 
• v soulad mezi ekonomickou a environmentální udržitelností 

 
 
 
 
 
Na vytvoření závěrečné zprávy se podílel celý tým INCIEN a jednotlivým členům taktéž patří velký dík za naplňování 
společných cílů.  
 
Veškeré informace o činnostech INCIEN včetně závěrečných zpráv za další roky můžete najít na webových stránkách 
www.incien.org  
 
Přílohou této zprávy najdete taktéž účetní uzávěrku roku 2019 včetně výkazu zisků a ztrát.  



IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

04065956

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

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2019
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 3 2773 261 16A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 92343 243A. I. 1.

Prodané zboží 504 50A. I. 2.

Opravy a udržování 685 68A. I. 3.

Náklady na cestovné 726 72A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 217 21A. I. 5.

Ostatní služby 72 8168 2 823A. I. 6.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivaceA. II. 9Součet A.II.7. až A.II.9.

Změna stavu zásob vlastní činnosti 10A. II. 7.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11A. II. 8.

Aktivace dlouhodobého majetku 12A. II. 9.

Osobní náklady 1 6421 642A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 1 29114 1 291A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 35115 351A. III. 11.

Ostatní sociální pojištění 16A. III. 12.

Zákonné sociální náklady 17A. III. 13.

Ostatní sociální náklady 18A. III. 14.

Daně a poplatkyA. IV. 19Hodnota A.IV.15.

Daně a poplatky 20A. IV. 15.

Ostatní náklady 2828A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 122 1A. V. 16.

Odpis nedobytné pohledávky 23A. V. 17.

Nákladové úroky 24A. V. 18.

Kursové ztráty 825 8A. V. 19.

Dary 226 2A. V. 20.

Manka a škody 27A. V. 21.

Jiné ostatní náklady 1728 17A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a 
opravných položek

A. VI. 29
Součet A.VI.23. až A.VI.27.

Odpisy dlouhodobého majetku 30A. VI. 23.

Prodaný dlouhodobý majetek 31A. VI. 24.

Prodané cenné papíry a podíly 32A. VI. 25.

Prodaný materiál 33A. VI. 26.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34A. VI. 27.

Poskytnuté příspěvkyA. VII. 35Hodnota A.VII.28.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami

36A. VII. 28.



Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Daň z příjmůA. VIII. 37Hodnota A.VIII.29.

Daň z příjmů 38A. VIII. 29.

Náklady celkem 4 9474 931 1639Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 40

Provozní dotace 6060B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 6042 60B. I. 1.

Přijaté příspěvky 1 5641 564B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44B. II. 2.

Přijaté příspěvky (dary) 1 56445 1 564B. II. 3.

Přijaté členské příspěvky 46B. II. 4.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 4 9954 404 591B. III. 47

Ostatní výnosy 44B. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49B. IV. 5.

Platby za odepsané pohledávky 50B. IV. 6.

Výnosové úroky 51B. IV. 7.

Kursové zisky 52B. IV. 8.

Zúčtování fondů 53B. IV. 9.

Jiné ostatní výnosy 454 4B. IV. 10.

Tržby z prodeje majetkuB. V. 55Součet B.V.11. až B.V.15.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56B. V. 11.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57B. V. 12.

Tržby z prodeje materiálu 58B. V. 13.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59B. V. 14.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60B. V. 15.

Výnosy celkem 6 6236 032 59161Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 1 6761 101 575C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění 1 6761 101 575D. 63ř. 62 - ř. 37

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

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 02.03.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



1 x příslušnému fin. orgánu

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.
Cejl  37/62
BRNO-STŘED
602 00( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2019

Účetní jednotka doručí:

04065956

IČO

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

v plném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 5555
A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 67 67

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2A. I. 1.

Software (013) 3A. I. 2.

Ocenitelná práva (014) 4A. I. 3.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 1212A. I. 4.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6A. I. 5.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 5555A. I. 6.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8A. I. 7.

A. II. Součet A.II.1. až A.II.10.Dlouhodobý hmotný majetek celkem 20 5 5
Pozemky (031) 10A. II. 1.

Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11A. II. 2.

Stavby (021) 12A. II. 3.

Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13A. II. 4.

Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14A. II. 5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15A. II. 6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 55A. II. 7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17A. II. 8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18A. II. 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19A. II. 10.

A. III. Součet A.III.1. až A.III.6.Dlouhodobý finanční majetek celkem 28

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21A. III. 1.

Podíly - podstatný vliv (062) 22A. III. 2.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23A. III. 3.

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24A. III. 4.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25A. III. 5.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26A. III. 6.

A. IV. Součet A.IV.1. až A.IV.11.Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 40 -17 -17
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30A. IV. 2.

Oprávky k ocenitelným právům (074) 31A. IV. 3.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32 -12-12A. IV. 4.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33A. IV. 5.

Oprávky ke stavbám (081) 34A. IV. 6.

(082)
A. IV. 7. 35Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem

a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36A. IV. 8.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37A. IV. 9.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -5-5A. IV. 10.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39A. IV. 11.



2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 41 3 1251 399
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 3 19

Materiál na skladě (112) 42 3B. I. 1.

Materiál na cestě (119) 43B. I. 2.

Nedokončená výroba (121) 44B. I. 3.

Polotovary vlastní výroby (122) 45B. I. 4.

Výrobky (123) 46B. I. 5.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47B. I. 6.

Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48B. I. 7.

Zboží na cestě (139) 49B. I. 8.

Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50 163B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 944 1 099
Odběratelé (311) 52 1 036937B. II. 1.

Směnky k inkasu (312) 53B. II. 2.

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54B. II. 3.

Poskytnuté provozní zálohy (314) 55B. II. 4.

Ostatní pohledávky (315) 56 35B. II. 5.

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57B. II. 6.

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58B. II. 7.

Daň z příjmů (341) 59B. II. 8.

Ostatní přímé daně (342) 60B. II. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 61B. II. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 62 1B. II. 11.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63B. II. 12.

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64B. II. 13.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65B. II. 14.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66B. II. 15.

Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67B. II. 16.

Jiné pohledávky (378) 68B. II. 17.

Dohadné účty aktivní (388) 69 592B. II. 18.

Opravná položka k pohledávkám (391) 70B. II. 19.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.7.Krátkodobý finanční majetek celkem 80 448 2 003
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 21B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 2 001447B. III. 3.

Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75B. III. 4.

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76B. III. 5.

Ostatní cenné papíry (256) 77B. III. 6.

Peníze na cestě (261) 79B. III. 7.

B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná aktiva celkem 84 4 4
Náklady příštích období (381) 81 44B. IV. 1.

Příjmy příštích období (385) 82B. IV. 2.

Součet A. až B.Aktiva celkem 85 3 1801 454



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 86 2 543867
A. I. Součet A.I.1. až A.I.3.Jmění celkem 90 5 5

Vlastní jmění (901) 87 55A. I. 1.

Fondy (911) 88A. I. 2.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89A. I. 3.

A. II. Součet A.II.1 až A.II.3.Výsledek hospodaření celkem 94 862 2 538
Účet výsledku hospodaření (963) 91 1 676xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x406A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 862456A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 637587
B. I. Hodnota B.I.1.Rezervy celkem 97

Rezervy (941) 96B. I. 1.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.7.Dlouhodobé závazky celkem 105 64 63
Dlouhodobé úvěry (951) 98B. II. 1.

Vydané dluhopisy (953) 99B. II. 2.

Závazky z pronájmu (954) 100B. II. 3.

Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101B. II. 4.

Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102B. II. 5.

Dohadné účty pasivní (389) 103 6364B. II. 6.

Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104B. II. 7.

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 360 574
Dodavatelé (321) 106 18523B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108 24B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109 4B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 7852B. III. 5.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111B. III. 6.

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 3328B. III. 7.

Daň z příjmů (341) 113 10B. III. 8.

Ostatní přímé daně (342) 114 129B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115 198184B. III. 10.

Ostatní daně a poplatky (345) 116B. III. 11.

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117B. III. 12.

Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118B. III. 13.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119B. III. 14.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120 6826B. III. 15.

Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121B. III. 16.

Jiné závazky (379) 122B. III. 17.

Krátkodobé úvěry (231) 123B. III. 18.

Eskontní úvěry (232) 124B. III. 19.

Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125B. III. 20.

Vlastní dluhopisy (255) 126B. III. 21.

Dohadné účty pasivní (389) 127B. III. 22.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128B. III. 23.



4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
B. IV. Součet B.IV.1. až B.IV.2.Jiná pasiva celkem 133 163

Výdaje příštích období (383) 130B. IV. 1.

Výnosy příštích období (384) 131 163B. IV. 2.

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 3 1801 454

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

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 02.03.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou


