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Co je nového 
v INCIEN?



REKAPITULACE, NE KAPITULACE!

Takový byl závěr roku, který nám dal teda parádně zabrat. Rozdělili jsme tým na dvě organizace, zažili první 
seriózní finanční krizi a museli jsme i propouštět. Nic, co bych někdy chtěla opakovat.

O to větší mám radost, že tento rok přivál mnoho partnerů, kteří se za nás postavili a se kterými dál rozvíjíme 
spolupráci. Mezi jednu srdeční patří spolupráce s Komerční banka. Za tu vděčím sítím Změna k lepšímu a 
hlavně Lenka Rysová, která navázala na to, že si v KB s tématem cirkulární ekonomiky dlouhodobě pohrávali 
a to nejen v myšlenkách. Impulsy dovnitř firmy posílal už nějakou dobu i David Formánek a mnoho dalších 
kolegů.

O to raději čtu v médiích, že KB oficiálně oznamuje odklon od financování uhelných zdrojů, rychle reaguje na 
poptávku v poskytování financování pro biometan a cirkulární projekty zejména v oblasti zlepšení nakládání 
s odpady.

Díky prvním projektům tak letos z rukou Pavla Berana letos na konferenci ODPAD ZDROJEM přebraly 
ocenění nejlepší cirkulární počiny roku v zastoupení Lenka Mynářová, Karel Horák a Milan Doubravský. 

Komerční banka nám také pomohla dofinancovat potřebnou část, abychom rozjeli projekt vzdělávání na 
téma Cirkulární zadávání, které bude od ledna v rámci zelených kritériích povinné.

Nejen za to upřímně děkujeme.

https://www.linkedin.com/company/komercni-banka/
https://www.linkedin.com/company/klepsimucz/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAqSLxwBHVV6buE431XjL344wYeEe9QJ354
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAIrZDwBGQLHO07hnIxUsbohcCJ37iTHr9w


Co je nového v INCIEN 

oNové složení týmu INCIEN pro rok 2021

oOpět otevíráme dveře stážistům a to i přes 
současnou situaci. Stáže probíhají kombinovaně –
na dálku a osobně v rámci vládních nařízení. Výstup 
ze stáže v roce 2020 popsala poslední stážistka 
Eliška Kosová i v blogovém příspěvku, který je k 
dispozici na webu INCIEN: https://1url.cz/OznOL.

oV současnosti otevíráme nové pozice pro cca 5 
stážistů, kteří po stáži vítáme v INCIEN Alumni
skupině, kterou Eliška založila.

https://1url.cz/OznOL


Spolupráce se stážisty

Mezi námi přivítáme stážisty zabývající se 
bioekomonikou, ekologií či uměním. 
Můžete se tak těšit třeba na nový
publikační plán a trochu kreativnější
ztvárnění novinek a témat ve spolupráci s 
Veronikou Gib Podlasovou.



Na co máme zaostřenou pozornost 

oBečva nevyšumí! 

oModernizační plán 

oKvóty pro české potraviny v českých obchodech: 
K vládním snahám komentář na www.zajimej.se
napsala Dáša.  Odkaz: https://1url.cz/3z6Nd

http://www.zajimej.se/
https://1url.cz/3z6Nd


INCIEN v médiích 

o Ve spolupráci s Česko-Německou obchodní a 
průmyslovou komorou jsme publikovali podcast a článek 
v časopise komory. Titulek ukazuje, že bychom v rámci 
rozvoje rádi aspirovali na lepší výsledky byť pan ministr 
vypadá spokojeně. 

o ♻ Zatímco v Chorvatsku se každý rok zrecykluje až 80 
procent veškerého elektronického a elektrického odpadu, 
na Maltě tomu je jen kolem 20 procent. ♻ V Evropské unii 
se každý rok vytřídí zhruba 40 procent celkového 
množství elektroodpadu. Největší množství tvoří velké 
domácí spotřebiče, jako je pračka nebo lednička. Pro 
zvídavé a ty, kteří nezapomněli číst celý 
článek EURACTIV, kam přispěl názorem i Institut 
Cirkulární Ekonomiky, z. ú. ve spolupráci s APPLiA CZ, 
článek je k dispozici zde: https://1url.cz/7zYv0

https://www.linkedin.com/company/euractiv-com/
https://www.linkedin.com/company/institut-cirkul%C3%A1rn%C3%AD-ekonomiky-z-%C3%BA-/
https://1url.cz/7zYv0


INCIEN v médiích 

o INCIEN dlouhodobě aktivě spolupracuje 
s veřejnoprávními médii a aktivně vystupuje 
a reaguje na výzvy Českého Rozhlasu i České 
televize. V lednu jsme tak okomentovali výzvy 
a příležitosti, které přináší legislativa usměrňující 
používání jednorázových plastů v živém 
komentáři pro Studio ČT24 v neděli 21. ledna

oLink k poslechu komentáře, kde padlo vyjádření 
i k náhradám z bioplastu najdete zde: 
https://1url.cz/jz6NT

https://1url.cz/jz6NT


INCIEN & Český cirkulární hotspot

o INCIEN v roce 2019 podepsal memorandum o spolupráci s Holandským cirkulárním 
hotspotem a od té doby se snaží v rámci možností prezentovat České příklady praxe na 
zahraničních akcích a seminářích. 

oV prosinci 2020 proběhl seminář v rámci Business Week Central and Eastern Europe, kde 
INCIEN zajišťoval paralelní sekci na téma potenciálu pro byznys v Česku. Česko 
reprezentoval Cyril Klepek z Cyrkl a Lenka Mynářová z Nafigate Corporation. Celý výstup 
byl zaznamenáván a je k dispozici zde: https://1url.cz/XznXm

https://1url.cz/XznXm


Novinky 
v platformách



Změna k lepšímu připravuje RE-START! 

INCIEN je zakládajícím členem a zastoupen je 
i v dozorčí radě spolku. 

Změna k lepšímu v současnosti hledá nového 
ředitele a informace o pozici jsou k dispozici 
na webu www.klepsimu.cz

RE-start Česka 21: https://1url.cz/Jz6NC

https://1url.cz/Jz6NC


Česká podnikatelská rada 
pro udržitelný rozvoj 

INCIEN se řadí mezi podporující organizace 
a vede pracovní skupinu na téma cirkulární 
ekonomiky. V lednu proběhlo první setkání na 
téma VEDLEJŠÍCH ENERGETICKÝCH 
PRODUKTŮ, kterému se skupina bude na 
několika úrovních věnovat celý rok. 



Nově vydané 
cirkulární 
publikace



Circularity Gap Report 2021

WE ARE ALL FAILING PEOPLE AND PLANET...

TO KEEP OUR WORLD LIVEABLE AND THRIVING, 
WE NEED TO DOUBLE GLOBAL CIRCULARITY 
FROM 8.6% TO 17%

CIRCLE ECONOMY PRESENTS:
THE CIRCULARITY GAP REPORT 2021

Záznam je k dispozici na Youtube: 
https://1url.cz/NznhS

https://1url.cz/NznhS


Cirkulární Česko 3 v AJ

Fotovoltaika za korunu, znovupoužitelné obaly, 
výrobky z recyklovaného plastu i využití 
odpadních plynů. To je několik z celkem osmi 
příběhů cirkulární ekonomiky v české praxi, 
které představují její autoři ve třetím díle 
publikace Cirkulární Česko. Jejich cílem je na 
inspirativních příkladech ukázat, že principy 
cirkulární ekonomiky mohou fungovat i u nás.

Anglická verze Cirkulárního Česka 3 je ke stažení 
zdarma: https://1url.cz/QznKk

https://1url.cz/QznKk


Cirkulární odpadové hospodářství

Tým odpadových expertů z digitálního 
odpadového tržiště Cyrkl vydal příručku 
zaměřenou na snižování uhlíkové stopy velkých 
společností a zároveň snižování jejich výdajů na 
nakládání s odpady. První společnost z mnoha 
může ušetřit 6 milionů na plastových 
krabičkách, druhá vydělá 14 milionů korun 
ročně na drcení kabelů.

Publikace je ke stažení zdarma: 
https://paper.cyrkl.com/



Semináře 
a inspirativní 
workshopy 



Semináře ASIO v roce 2021

💦 Šetříte vodou? Aha! A mohla bych vidět jak? 💦

Společnosti ASIO patří můj obdiv za projekty 
věnující se úspoře, recyklaci, úpravě a péči        
o vodu na úrovni měst, obcí, regionů i firem. 
Jejich semináře jsou praktické a velmi kvalitní.

💧 Proto osobně doporučuji otevřít kalendář       
a zajít alespoň na jeden! 🌏

✍ Najděte a zaznačte si ten, který může 
pomoci nakládat s vodou jako s cenným 
zdrojem i ve Vašich 
projektech: https://lnkd.in/dpHr9wa✍

https://lnkd.in/dpHr9wa


Seminář: Public procurement – stimulating or stifling
nature-based innovation?

oDespite the clear case for investment, public procurement of nature-based solutions has 
emerged as one of the key challenges impeding wider take-up. In this webinar, we bring
together experts on public procurement with practitioners in cities and regions to unpick
the challenges faced and hear about successful solutions that have been introduced.

o Link k přihlášení: https://1url.cz/BznhI

https://1url.cz/BznhI


Retail Summit 
INCIEN v roce 2021 navázal spolupráci s organizátory 

konference Retail Summit a v rámci doprovodného 
programu odmoderujeme sekci Cirkulární ekonomika 
jako šance pro obchod. „Obchod ohleduplný, efektivní a 
s ekonomickými zisky. Cirkulární ekonomika jako šance 
pro úspěšný byznys, který odpovídá na budoucí realitu 
nedostatku primárních materiálů a přísnější legislativu v 
oblasti nakládání s odpady. Seznamte se s příběhy 
firem, které ve své DNA nesou principy cirkulární 
ekonomiky a také těmi, které se na tento model 
postupně adaptují.“

K tématu jsme otevřeli i online anketu a výsledek 
vypadá jasně. Prioritou v roce 2021 bude hrát téma 
Ekologické stopy produktů. 

Registrace je možná na tomto odkazu: 
https://www.retail21.cz/



Novinky 
v byznysu



♻ Patagonia začala 
prodávat kromě nového 
i second-hand oblečení. 
Značka je známa svým 
odpovědným přístupem 
k celému dodavatelsko-
odběratelskému řetězci 
a reklamou motivující své 
zákazníky k ne-nákupu.

♻ Dlouhodobě nabízí 
opravy, používá recyklované 
materiály a hlásí se k 
principům cirkulární 
ekonomiky.

https://www.linkedin.com/company/patagonia_2/


Cirkulární novinky z byznysu – tiskárny CANON

oPodle OSN se v roce 2019 celosvětově vyprodukovalo přes 50 milionů tun elektronického 
odpadu. Zřejmé také je, že pokud nedojde ke změně současných trendů, dosáhnou do roku 
2050 objemy tohoto odpadu 120 milionů tun ročně. 

oObvykle jsou repasované produkty nabízeny pouze se zárukou na použité zboží a jejich 
kvalita se odvíjí od stavu původního stroje. Řada EQ80 je výjimečná v tom, že u 
nejprodávanějších modelů shromážděných z trhu dochází k jejich kompletní demontáži. 
Ty jsou dále repasovány s opětovným využitím až 80 % původních dílů, které jsou nejprve 
důkladně zkontrolovány, testovány a očištěny. Výsledkem je, že jsou tato repasovaná 
zařízení vždy “jako nová”, ale při jejich výrobě se použije až o 80 % méně surovin a vzniká o 
80 % méně emisí uhlíku ve srovnání s nově vyráběnými produkty.

o Zdroj: https://1url.cz/bz6NU

https://1url.cz/bz6NU


SAKO Brno obdrželo povolení k výstavbě 
nejmodernější spalovenské linky v ČR

oVýstavba nové spalovenské linky, která navýší kapacitu brněnské spalovny zhruba o 
polovinu, získává jasnější kontury. Projekt úspěšně vyhověl procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí (EIA) a společnost získala závazné stanovisko od Ministerstva životního 
prostředí ČR. Povolení opravňuje SAKO Brno k výstavbě nového 40MW zařízení na výrobu 
energie z odpadu ve stávajícím areálu městské svozové společnosti.

oNová spalovenská linka se bude vyznačovat vysokou, téměř 100 % účinností a velmi 
nízkými emisemi. Městu přinese okamžitou úsporu ekvivalentního množství oxidu uhličitého 
ve výši téměř 160 tisíc tun ročně. „Město Brno se zavázalo snížit do roku 2030 emise CO2 
o 40 %. Vítám, že zprovoznění nového kotle SAKO Brno k tomu přispěje rovnou čtvrtinou,“ 
komentuje první náměstek primátorky Petr Hladík.

oZdroj: https://1url.cz/nz6Nf

https://1url.cz/nz6Nf




IKEA představila cirkulární restauraci a koncept 
odkupu nábytku
o IKEA otevírá novou restauraci na Zličíně v Praze, která není tak úplně obyčejná. Kromě 

bezkontaktního objednávání automatickými kiosky se zákazníci mohou těšit na nové vertikální 
zahrady s automatickými závlahami. Hned vedle ní je instalována interaktivní zeď, na které se 
zákazníci mohou dozvědět více o udržitelných produktech IKEA v rámci rozšířené reality. 

oUdržitelnost je protkaná i v kuchyni a přípravě jídla. Na potravinové odpady je instalována tzv. 
“centrifuga“, která minimalizuje finální množství odpadu díky následnému procesu 
kompostování. Myčky nádobí dnes využívají odpadní teplo, což snižuje spotřebu energie. 

oCEO IKEA, Mounia El Hilali navíc přestavila koncept garantovaného odběru – odkupu nábyktu
na konci životního cyklu a v Česku pilotuje odkup u dětského nábytku. 

o Představení projektu restaurace najdete na Youtube, kde Vás změnami provede osoba 
nejpovolanější – Jakub Slavík: https://1url.cz/9z6NI

https://1url.cz/9z6NI


Novinky na cestě k udržitelnosti společnosti SKANSKA
o Společnost SKANSKA získala certifikát systému řízení výroby včetně podnikových norem pro beton pro 

produkt REBETONG, který může být náhradou pro primárních surovin.

o Podkladní betony REBETONG byly použity v Olomouci v projektu Nová Envelopa v rozsahu cca 350m3

a SKANSKA nově používá tento materiál i na rezidenčních projektech. Využit je i v nosných příček vyšších 
pater. Pokud se použije 2000m3 betonu, tak úspora činí 4000 tun přírodního materiálu. 

o SKANSKA se dále zaměřuje ne výpočet úspor uhlíkové stopy a aktivně propaguje využívání recyklátu 
v konkrétních projektech. 

o Skanska se navíc chystá na dekonstrukci budovy MERKURY v pražských Holešovicích, kde plánuje použít 
maximum možných materiálů pro následnou rekonstrukci. V rámci plánu výstavby první klimaticky 
neutrální budovy v Radlicích uvažuje SKANSKA i dřevěné komponenty s cílem snížení uhlíkové stopy.

o V rámci recyklace sádry SKANSKA navázala spolupráci s firmami jako Saint Gobain na systému zpětného 
odběru a firmou Lavaris na vývoji recyklačního zařízení podpořeného TAČR. 



Událo se na sociálních sítích – KODA 
o „Vývoj výrobku byl dokončen minulý rok, web 

www.kodakids.com před několika měsíci. Ještě 
před hodinou by odpověď byla, zákazníka o 
garantovaném zpětném odběru neinformujeme. 
Byly to nerealizované nápady, na které jste mě 
mimochodem navedla Vy, prostřednictvím Vašich 
rozhovorů v rozhlase, které jsem poslouchal. V 
návaznosti na Vaši otázku, jsem provedl na webu 
úpravy, a zákazník je nyní při online nákupu o 
garanci zpětného odběru informován. Díky za 
impulz! Výrobek má doživotní záruku, z mého 
pohledu tvůrce a konstruktéra výrobku, je výrobek 
běžným užíváním nezničitelný. Tedy i konec 
životního cyklu výrobku by nikdy nemusel nastat, 
pouze se stane, že zákazník už výrobek 
nepotřebuje. Zákazník by ideálně neměl výrobek 
vyhodit do odpadu, ale na naše náklady nám ho 
zaslat zpět a my se postaráme o jeho další využití, 
v rámci cirkulární ekonomiky“ Jiří Čapek  

o Zdroj celé diskuze: https://1url.cz/6znPw

http://www.kodakids.com/
https://1url.cz/6znPw


Greenwashing v online prostředí je běžný jev, 
ukazuje studie Evropské Komise

oEvropská komise vydala výsledky průzkumu webových stránek, který se zaměřil na 
porušování spotřebního práva EU na online trzích. Letos se průzkum poprvé zaměřil také 
na tzv. greenwashing, což je praktika, kdy firmy uvádějí zavádějící či nepravdivé 
informace o svých aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí.

oPodle výsledků je až 42 % těchto výroků přehnaných či nepravdivých a mohly by být 
považovány za nekalé obchodní praktiky. Blíže prozkoumáno bylo 344 případů, ve většině 
z nich obchodník neposkytl dostatečné informace pro potvrzení informací o ekologičnosti 
výrobku, 37 % případů obsahovalo obecná či vágní vyjádření, jako že výrobek je 
„udržitelný“ či „eco-friendly“ bez dalšího vysvětlení. 59 % obchodníků navíc 
neposkytlo snadno dostupné informace, které by potvrzovaly jejich tvrzení.

Více zde: https://1url.cz/Lz6Hp

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_269
https://1url.cz/Lz6Hp


Novinky 
v legislativě



Zákon o omezení dopadu vybraných plastových 
výrobků na životní prostředí

oNávrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a o 
změně některých zákonů (zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na 
životní prostředí) prošel Vládou a byl schválen. 

oCílem předkládaného návrhu zákona je transpozice ustanovení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých 
plastových výrobků na životní prostředí (dále jen „směrnice 2019/904“) do českého 
právního řádu. Navrhovaný zákon stanovuje příslušná práva a povinnosti výrobců (resp. 
osob uvádějících obaly nebo obalové prostředky na trh nebo do oběhu) tak, aby došlo k 
naplnění cílů směrnice, a vztahuje se na celou řadu plastových výrobků.

oVíce informací: https://1url.cz/xz6Ng

https://1url.cz/xz6Ng


Parlament chce závazné cíle pro využívání materiálů 
ve výrobcích

oVýbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) Evropského 
parlamentu dnes přijal zprávu k akčnímu plánu EU pro oběhové hospodářství, ve kterém 
uvádí, že je zapotřebí ukončit současnou lineární ekonomiku a přejít na ekonomiku 
oběhovou. Stávající systém, kdy se vytěží suroviny, zpracují se z nich výrobky, ty se 
prodají a na konci životního cyklu se z nich stává odpad, není podle europoslanců 
udržitelný. Základními principy by měla být prevence odpadu a snížení množství 
využívané energie a zdrojů. Kromě toho je nutné snížit množství odpadu a škodlivých látek 
ve výrobcích. 

oEuroposlanci proto vyzývají k vytvoření závazných cílů v oblasti využívání materiálů do 
roku 2030 a cílů týkajících se recyklovaného obsahu ve výrobcích. O zprávě bude 
hlasovat plénum Evropského parlamentu v únoru.

oZdroj: https://1url.cz/gz6NS

https://1url.cz/gz6NS


EP chce spotřebitelům poskytnou “právo na opravu“ 

& Evropský parlament se činí! &

🌎 Kromě požadavků na zvýšení podpory pro 
trh s použitým zbožím, vyzývá k zavedení 
opatření proti praktikám, kterými se zkracuje 
životnost výrobků, a podporuje udržitelnou 
výrobu.

🌍 Poslanci opakují svůj požadavek na zavedení 
univerzálních nabíječek s cílem snížit množství 
elektronického odpadu, a požadují, aby byly 
výrobky označovány podle trvanlivosti (např. 
měřič používání a jasné informace o 
předpokládané životnosti výrobku).

Celý článek najdete zde: https://1url.cz/azbot

https://1url.cz/azbot


Jakoby planetární limity neexistovaly 
oOdhad celkových zásob kameniva v ČR je 1 545 463 tisíc 

tun kameniva. K vyčerpání zásob by mělo dojít 
v roce 2062. Prognóza vyčerpání platí za předpokladu 
průměrné výroby 1987-2018. Do 9 let bude mít z 221 
lomů zásoby jen ze 107 lomů. (Karel Fronk na Kurzu 
cirkulárního zadávání, leden 2021) 

o Stejná situace je v České republice v lesnictví, kdy se 
navíc obrovská míra kalamitní těžby konečně skloňuje 
i s dopadem na klimatickou „výsledovku“ Česka v 
souvislosti s Pařížskou dohodou. Lesy přestávají mít 
schopnost vázat CO2 a při spalování v teplárnách 
dochází naopak k jeho uvolňování. Cestou je uskladnění 
a materiálové využití. 
o Economia: Zdecimované lesy přestaly vázat CO2. 
Česku hrozí, že zaplatí desítky miliard za emisní 
povolenky (zdroj: https://1url.cz/pz6N5) 

https://1url.cz/pz6N5


Pojmy, kterým věnovat pozornost

o Life cycle costing – náklady životního cyklu. Jedná se o veškeré náklady vynaložené 
na pořízení a využívání stavby po celou dobu její ekonomické životnosti, včetně 
nákladů na její ekologickou likvidaci.  Obrovský potenciál má ve veřejných zakázkách 
jako funkční kvalitativní nástroj. 

o Biodegradabilita – jedná se o schopnost rozkladu (v přírodě, kompostárnách, 
bioplynových stanicích. Nicméně mnoho firem tento pojem používá i pro bioplasty, 
které pro svůj rozklad potřebují podmínky, které v České republice nejsou dostupné. 
Zákazníci tak věří v „nezávadnost“, “ekologičnost“, nicméně na konci životního cyklu 
v naprosté většině končí na skládkách / ve spalovnách. Bohužel se to týká i dnes 
hojně využívaného materiálu PLA. 

oGreenwashing - praktika, kdy firmy uvádějí zavádějící či nepravdivé informace 
o svých aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí.



Pro ty, kteří se chtějí do tématu ponořit hlouběji



Inspirativní myšlenky 

„Musíme přestat počítat množství odpadů, ale 
množství recyklovaného materiálů v nových 
výrobcích. Jinak se v těch odpadech doslova 
utopíme!“ 

Karel Fronk na Kurzu cirkulárního zadávání, 
Skanska 



Přehled novinek za 
měsíc leden připravila 
Soňa  Jonášová 


