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INFO.CZ | Naučili firmu IKEA pronajímat nábytek. Jak 
dnes v Česku funguje oběhová ekonomika?

Rozhovor o blížící se surovinové
krizi i nových byznys modelech

V současné době se celosvětově vrací
zpátky do oběhu osm až devět
procent materiálů

Vrchol cirkularity však může během
deseti let být i na úrovni 25 až 30 % 
materiálů.

Zdroj: INFO.CZ | Naučili firmu IKEA pronajímat nábytek. Jak dnes v Česku funguje oběhová ekonomika?

https://www.info.cz/zpravodajstvi/byznys/jak-funguje-obehova-cirkularni-ekonomika-v-praxi


Cirkulární 
jedinec

Cirkulární 
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Cirkulární 
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Cirkulární 
byznys 
modely

• Vzdělávání & konzultace

• Analýza současného stavu
• Koncept cirkulární kanceláře
• Workshopy

• Cirkulární skeny
• Hledání synergií v rámci regionů

• Nové byznys modely
• Inovativní projekty
• Strategický rozvoj  

• Propojení municipalit & firem kompletním 
skenem příležitostí pro rozvoj CE

• Vztahy s veřejností 
• Zapojení do diskuze o CE
• Tvoření trendů v daném odvětví
• Networking
• Konsorciální spolupráce 

• Networking
• Konsorciální spolupráce
• Komunikace nejlepších 
• příkladů české praxe
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Trendy
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Zahraniční 
spolupráce







REFERENCE  
„Jsem imponován vaši ́ 

prezentací a tím, jak jste nám
nastavila business plán. Myslím, 
že vše, co jste řekla, je relevantni ́ 

a nesmírně inspirativni ́,” 
reagoval Marek Feltl, generální
ředitel IKEA Česká republika, 

Maďarsko, Slovensko na 
prezentaci Soni 

Jonášové z Institutu Cirkularni ́ 
Ekonomiky, která prezentovala 

výstupy skupiny k oběhové 
ekonomice“ 



Obec 2030
oProjekt Obec 2030 vyhlásil soutěž pro obce, kam

mohou posílat svá inovativní řešení, která spadají do 
některé z následujících oblastí:

o smart technologie
o udržitelná energetika
o čistá mobilita
o kvalita ovzduší a prostředí
o cirkulární ekonomika

oNejlepší projekty budou odměněny hodnotnými
cenami. Jednu z cen věnoval i INCIEN ve spolupráci
s JRK Česká republika (partnerství při zefektivnění
odpadového hospodářství).

Zdroj: Obec2030 - Modernizace Vaší obce

https://obec2030.cz/


Spolupráce s Nadací KB

oHlavní partner Programu CIRKULÁRNÍ 
ZADÁVÁNÍ 

oProgram je prioritou fokusu INCIEN na rok 2021

Děkujeme za milou návštěvu v Cirkulárním Hubu 
v Kampusu Hybernská! 





Memorandum: CE ve veřejném 
a soukromém zadávání

oProgram podporuje Nadace KB, program 
Erasmus+ a Climate KIC

oCílem je propojit > 50 organizací na živé a 
funkční platformě a sdílet příklady z praxe při 
realizaci zakázek napříč odvětvími 

oPlatforma je dočasná, moderovaná týmem 
INCIEN a otevřená 

o 10. března v 15:30 se k nám můžete připojit na 
strategické setkání signatářů a nových členů



Co je nového 
v CIRAA



Jak rychle zhodnotit a nastavit principy cirkulární
ekonomiky ve vašem provozu

oNová služba - Quick Check můžete uplatnit na
několika úrovních.
o První z nich je spotřeba primárních zdrojů, jako

je voda a energie. Další oblast 
se pojí s nakládáním s odpady a minimalizací
jejich vzniku.

o Důležitým pilířem Quick checku cirkulární
ekonomiky jsou lidé ve firmě, zaměstnanci
a spolupracovníci, protože ti jsou podstatnou
částí celé této změny.

oVylepšete ve firmě vodní
hospodářství. Vodohospodářský audit -
vyhlášení výzvy na dotace v únoru.

Zdroj: Quick Check - CIRA Advisory s.r.o.

https://www.ciraa.eu/co-delame/quick-check/


Novinky 
v platformách



Změna k lepšímu představila 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

Od března začíná pravidelná aktivita ve skupině 
Cirkulární ekonomika. Hlavním tématem jsou 
cirkulární nákupy & závazek firem k 
minimalizaci skládkování 

www.klepsimu.cz



Kde potřebujeme změnu k lepšímu? 



Zálohujme.cz

oLepší než recyklace jsou vratné PET lahve a plechovky. Zálohujme.cz se
snaží o plošný zálohový systém vČR .

Návrh zálohového systému podle profesora Mejstříka

oTiskový briefing, kde bude představen návrh systém vratných záloh podle
poradenské společnosti EEIP. Studie vznikala ještě pod vedením
pana prof. Ing. Michala Mejstříka. Online stream můžete sledovat v úterý
2. března od 10 hodin na serveru novinky.cz.

Výzva #iCANrun

oJednou z prvních letošních aktivit Zálohujme je tzv. ploggingová výzva
s názvem #iCANrun. Upozorňuje na fakt, že nápojové plechovky byly
v loňském roce nejčastěji odhozeným nápojovým obalem v české přírodě.

http://novinky.cz/


Pale Blue Dot

oNové příspěvky zakladatelů na blogu

oMěsíční setkávání na odborná témata – další již 5. března



České cirkulární 
novinky 



VEOLIA: Výkladní skříň cirkulární ekonomiky v Praze

o CIRA Advisory a Veolia aktuálně pracují na 
projektu, jehož prostor je zamýšlen jako 
kombinace showroomu pro širokou veřejnost, 
místa pro pořádání workshopů a konferencí, 
ale i pracovní zero-waste kavárny. Do návrhů 
se zapojilo i studio crea_tura. 

o Veolia v současné době investuje do rozvoje 
různých projektů recyklace a cirkulární 
ekonomiky.

Zdroj: V Praze vzniká výkladní skříň cirkulární ekonomiky - všeOvodě.cz (vseovode.cz)

http://www.vseovode.cz/clanek/v-praze-vznika-vykladni-skrin-cirkularni-ekonomiky


KOMA MODULAR: Modulární výstavby
o Jak to funguje? 

o Na místo stavby jsou dopraveny hotové moduly, na
kterých je jen proveden spoj

o zamezují zbytečnému plýtvání díky mobilitě jejich
staveb

o Možnost demontáže a opětovného použití (cirkulace)
o Výhoda mobility zahrnuje také možnost dostavby

přidáváním jednotlivých modulů nebo naopak
odebráním, když už velké prostory nejsou potřeba.

o Třípodlažní přístavbu sestavenou ze 77 modulů 
propojují s hlavní budovou nemocnice dva krčky. 
V přízemí ordinují lékaři, v prvním patře se nachází 
lůžková část a v nejvyšším podlaží ortopedická 
lůžka včetně JIP, popřípadě jednotka COVID. 
Kapacita nemocnice se tak zvýší o třicet lůžek 
následné péče, osmnáct ortopedických lůžek a čtyři 
lůžka JIP.

Zdroj: https://www.e15.cz/domaci/prvni-modularni-nemocnice-v-cesku-karvina-otevrela-revolucni-projekt-1378034#



KARLOVARSKÝ KRAJ: Nová odvětví a vzdělávání

oKarlovarský kraj chce pomoci lidem najít 
uplatnění i po ukončení těžby 

oPriorita je přechod od těžebního průmyslu 
k oblasti neuhelné energetiky, digitálních 
technologií a inovací.

oCílem aktivity je i pomoc lidem uplatnit se 
v nových profesích, propojit požadavky 
praxe se vzděláváním.

Zdroj: Karlovarský kraj chce pomoci lidem najít uplatnění i po těžbě - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/karlovarsky-kraj-chce-pomoci-lidem-najit-uplatneni-i-po-tezbe-141589


KRONOSPAN: Recyklace dřeva je nevyhnutelná

Zdroj: Kronospan: Recyklace dřeva je nevyhnutelná | Jihlavské listy | Noviny Kraje Vysočina (jihlavske-listy.cz)

oSložkou komunálního odpadu je rovněž odpadní

dřevo a výrobky ze dřeva,

které lze také úspěšně separovat a efektivně vyu

žívat při následném zpracování.

oJihlavský závod již využívá recyklované dřevo
při výrobě dřevotřískových desek, čímž ročně

ušetří dva miliony tun oxidu uhličitého

a zachrání 600 tisíc stromů, které

nemusí být pokáceny.

https://www.jihlavske-listy.cz/clanek32822-kronospan-recyklace-dreva-je-nevyhnutelna.html




NAFIGATE vyvíjí ekologické obaly budoucnosti

oNAFIGATE Corporation se dlouhodobě
zabývá konceptem cirkulární ekonomiky –
zpracovává biologické odpady.

oNáhrada syntetických plastů, nástup
bioplastů nové generace

o BioSupPack obaly mají řešit otázku jak 
efektivně recyklovat a jak digitalizovat
materiálové toky.

Zdroj: EU sází na Čechy. Firma NAFIGATE vyvíjí ekologické obaly budoucnosti | Zajímej.se(zajimej.se)

https://zajimej.se/eu-sazi-na-cechy-firma-nafigate-vyviji-ekologicke-obaly-budoucnosti/


SILON: České firmy uspěly v mezinárodním kole 
soutěže inovací Quality Innovation Award

oOceněnou firmou v kategorii Inovace oběhového hospodářství a uhlíkové neutrality se 
stala společnost SILON, s.r.o.

oSpolečnost SILON vyvinula vysoce kvalitní polyesterové vlákno SOFISIL, které vyrábí z PET 
lahví sesbíraných ze světového oceánu a jeho pobřeží.

oSOFISIL je tedy přínosem pro zákazníky i přírodu a zároveň zlepšuje život lidem v rozvojových 
zemích, kteří se zapojují do sběru plastového odpadu.

Zdroj: České firmy uspěly v mezinárodním kole soutěže inovací - Metro.cz

https://www.metro.cz/ceske-firmy-uspely-v-mezinarodnim-kole-souteze-inovaci-pjd-/protext.aspx?c=A210201_083104_metro-protext_wei


EKO-KOM: Jak jsme na tom v recyklaci? (třídění)

o Podle informací EKO-KOM se v roce 2019 podařilo
každému v Česku vytřídit 51 kilogramů odpadů
z papíru, skla, plastů nebo nápojových

oDohromady se vytřídilo 888 tisíc tun obalových
odpadů.

oAktivně třídí celkem 7,8 milionu lidí, což představuje
73 procent české populace.

oZásluhou toho se jen za rok 2019 uchránilo 29 km2
přírody a v atmosféře díky tomu bylo
o zhruba 922 544 tun CO2 ekv. méně. Recyklát totiž
při výrobě nových výrobků nahradí přírodní zdroje.

Zdroj: ZPR@VODAJ_26_2020.pdf (ekokom.cz)

https://www.ekokom.cz/uploads/news/id811/ZPR@VODAJ_26_2020.pdf


Nově vydané 
cirkulární 
publikace



Nová publikace "Veřejné zakázky"

oV nové publikaci "Veřejné zakázky jako
nástroj podpory místní komunity, ekomoniky
a životního prostřední", najdete jak osvědčené
postupy, tak některé novinky, které lze využít
pro podporu pozitivního lokálního dopadu.

oHodí se pro každého zadavatele, který má
zájem podpořit místní obyvatele, podniky a 
zdravější životní prostředí.

oPublikaci si můžete stáhnout pomocí QR kódu
nebo si napište o tištěnou verzi
na sovz@mpsv.cz.

Zdroj: Nová publikace: Veřejné zakázky jako nástroj podpory místní komunity, ekonomiky a životního prostředí | SOVZ

mailto:sovz@mpsv.cz
https://www.sovz.cz/novinky/nova-publikace-pro-vas-verejne-zakazky-jako-nastroj-podpory-mistni-komunity-ekonomiky-a-zivotniho-prostredi/


CE ve veřejném zadávání



Novinky 
v legislativě 
a dotacích



EP: Navrácení organiky do půdy

o Evropský parlament přijal 
pozměňovací návrh k novému akčnímu 
plánu pro oběhové hospodářství.

o Žádá podporu zemědělců při 
nahrazování minerálních hnojiv 
kompostem a digestátem.

o Oběhové hospodářství je nástrojem 
ochrany životního prostředí a snížení 
znečištění ovzduší, vod a půdy

o Umožňuje zemím být více nezávislé na 
importu surovin a snižuje 
produkci skleníkových plynů spojených 
s jejich těžbou 
a přepravou

Zdroj: Biom :: Oběhové hospodářství by mělo zvýšit navracení organiky do půdy, zní z Evropského parlamentu : Biom.cz
Foto: Autorská práce Veronika Podlasová

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%A9_plyny
https://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/obehove-hospodarstvi-by-melo-zvysit-navraceni-organiky-do-pudy-zni-z-evropskeho-parlamentu


EP: Ukončení současné lineární ekonomiky a přestup 
na ekonomiku oběhovou?

oEvropský parlament chce závazné cíle pro využívání materiálů ve výrobcích

oStávající 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. 

oPrevence odpadu a snížení množství využívané energie a zdrojů je jedním z cílů
v oblasti v oblasti využívání materiálů do roku 2030.

oSpotřebitelé by při svém rozhodování také měli mít k dispozici Ověřené údaje
o dopadu výrobků na životní prostředí, jejich životnosti či opravitelnosti.
Budoucnost tak patří výrobkům, které déle vydrží, lze je snáze opravit a po
ukončení jejich životnosti recyklovat a znovu využít.

Zdroj: Parlament chce závazné cíle pro využívání materiálů ve výrobcích |BusinessInfo.cz

https://www.businessinfo.cz/clanky/parlament-chce-zavazne-cile-pro-vyuzivani-materialu-ve-vyrobcich/


DELOITTE: EU zpřísnila pravidla přepravy plastového odpadu

o Využívání prvků cirkulární ekonomiky bude nově

součástí zadávání veřejných zakázek. 

o Novinky přišly i z EU, která výrazně zpřísnila pravidla

ohledně přepravy odpadů z plastů. Plastovým odpadem

se zabývá také analýza Aliance pro plasty

v oběhovém hospodářství, podle které bude muset

EU zapracovat na jeho recyklaci a navrácení zpět do 

oběhu.

Zdroj: EU zpřísnila pravidla přepravy plastového odpadu, zapracovat chce také na recyklaci – dReport

https://euractiv.cz/section/obehove-hospodarstvi/news/evropane-se-vice-zajimaji-o-trideni-odpadu-cesi-na-tom-nejsou-vubec-spatne-ukazuje-pruzkum/
https://www.dreport.cz/blog/eu-zprisnila-pravidla-prepravy-plastoveho-odpadu-zapracovat-chce-take-na-recyklaci/


DELOITTE: Výzvy environmentálního práva

Novela vodního zákona

oTato nová novela mimo jiné reaguje na stále intenzivnější sucha a zavádí způsoby jak 
na sucha reagovat. Na evropské úrovni pak byla schválena nová směrnice o jakosti
vody určené k lidské spotřebě, která zvyšuje požadavky na kvalitu vody, kontrolní
mechanismy států a přístup k pitné vodě.

Trendy v oblasti energetiky

o EU i Česká republika nahlíží na budoucnost energetiky pozitivně a snaží se zahájit
řadu iniciativ. Řeč je například o Modernizačním fondu – novém dotačním projektu, 
který aktuálně v Česku startuje. Významnými tématy jsou také pokrok v 
konkurenceschopnosti čisté energie, strategie ke spuštění Renovační vlny pro Evropu
či trendy vývoje plnění cílů v oblasti klimatu a energetiky, k dosažení cílů ovšem
součastná opatření nemusí stačit.

Zdroj: Zavádění oběhové ekonomiky nebo větší biodiverzita. 
Jakým výzvám bude čelit environmentální právo v roce 2021? – dReport

https://www.dreport.cz/blog/diky-novele-vodniho-zakona-bude-cesko-moct-lepe-reagovat-na-stale-castejsi-sucha/
https://www.dreport.cz/blog/trendy-v-oblasti-energetiky-jsou-pozitivni-k-dosazeni-cilu-eu-vsak-soucasna-opatreni-nemusi-stacit/
https://www.dreport.cz/blog/zavadeni-obehove-ekonomiky-nebo-vetsi-biodiverzita-jakym-vyzvam-bude-celit-environmentalni-pravo-v-roce-2021/?utm_source=outlook&utm_medium=email&utm_campaign=EnviLaw01


Jednorázové plasty mají zmizet

S omezením plastů na jedno použití přišla před třemi roky Evropská komise. 
Nyní se objeví i v českém zákoně.

oZákon, který by měl zakázat prodej jednorázových plastů by měl být v plastnosti už od 
července. Počítá ale ještě s ročním doprodejem zásob. Nyní ho musí posoudit parlament.

oZakázané mají být plastové kelímky, brčka, příbory i nádobí nebo krabičky na jídlo z 
polystyrenu.

oSpotřeba jednorázových plastových obalů nyní narůsá v restauracích, a to kvůli
protikoronavirovým opatřením, která neumožňují konzumaci na místě.

oNáhrady jsou většinou z papíru nebo dřevěné.

Zdroj: Jednorázové plastové kelímky nebo příbory mají zmizet. Zákaz prodeje podpořila vláda — ČT24 — Česká 
televize(ceskatelevize.cz)

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3260158-jednorazove-plastove-kelimky-nebo-pribory-maji-zmizet-zakaz-prodeje-podporila-vlada


Recyklace vody v podnicích

o Ministerstvo průmyslu a obchodu chce
cestou tzv. vodních auditů předcházet
dopadům sucha na podnikatele.

o MPO podpoří nové technologie a procesy
umožňující recyklaci vody ve výrobních
podnicích, zejména v odvětvích s vysokou
spotřebou vody jako je potravinářský, 
papírenský, chemický a textilní průmysl či
energetika.

Zdroj: Podpora technologií a procesů umožňující recyklaci vody v podnicích (inodpady.cz)
Foto-autorská tvorba Veronika Podlasová

https://inodpady.cz/recyklace-bazenove-vody-je-z-ekonomickeho-hlediska-mnohem-vyhodnejsi/
https://inodpady.cz/podpora-technologii-a-procesu-umoznujici-recyklaci-vody-v-podnicich/


Příprava národního plánu obnovy

oV reakci na očekávané dopady pandemie COVID-19 na členské státy Evropské unie (EU) 
představila Evropská komise (EK) na konci května 2020 návrh nařízení, kterým se zřizuje 
Facilita na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility, RRF). Návrh RRF 
vycházel z předchozích diskuzí o návrhu EK zřídit nový Program na podporu reforem, ale 
při projednávání návrhu RRF došlo v nařízení k mnoha změnám.

oDle definice nařízení o tzv. taxonomii EU, tzn. nenarušovat naplňování jejích šesti 
klimatických a environmentálních cílů, kterými jsou: mitigace změny klimatu a adaptace 
na ni, ochrana vody, cirkulární ekonomika, redukce znečistění, ochrana biodiverzity.

Zdroj: https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/priprava-narodniho-planu-obnovy-cr-186298/



Seminář oběhového hospodářství

o "Oběhové hospodářství III: Nová legislativa v praxi – jsme na cestě k oběhovému
hospodářství?" Název semináře, pod záštitou pirátského poslance Františka Elfmarka

oNové zákony a naplnění idei o oběhovém způsobu hospodářství

o "oběhový balíček" jsou nová pravidla pro nakládání s odpady, obaly a výrobky
s ukončenou životností.

oV diskuzi se hojně debatovalo o řešení problému s dvojími daty o odpadech, tyto údaje
by nověmely být sjednoceny.

Zdroj: Pirátský seminář oběhového hospodářství vzbudil velký zájem odborníků i veřejnosti(pirati.cz)

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/odpadove-hospodarstvi-snemovni-seminar.html


Návaznost na seminář – výzva k zapojení 

jana.miskova@pirati.cz



Hluboký ponor 
do tématu



KPMG: Dvě pětiny největších firem z Evropské unie 
považují klimatické změny za riziko pro jejich podnikání 
o Více než dvě třetiny (69 procent) všech reportujících

firem ve zprávách propojují svoje aktivity s Cíly 
udržitelného rozvoje OSN, ale jen malá část 
(14 procent) zveřejňuje, jakým způsobem přispívají 
k řešení globálních problémů a cílů.

o Z Cílů OSN sledují firmy ve světovém měřítku 
nejčastěji tyto tři: cíl 8 – Důstojná práce a 
ekonomický růst, cíl 13 – Klimatická opatření a cíl 
12 – Odpovědná výroba a spotřeba. V České 
republice tyto cíle sleduje více než polovina (57 
procent) reportujících firem.

o Biodiverzita je pro firmy v České republice okrajové 
téma, rizika zveřejňuje jen 10 procent firem. Podobná 
situace je i na Slovensku (11 procent).



Vzdělávání 

oOtevřený zdroj informací a příkladů dobré praxe 
z oblasti cirkulární ekonomiky

oZapojují se tvůrci z celého světa

oSkvělá inspirace pro přípravu cirkulárních 
akčních plánů 



INCIEN Akademie: Kurz cirkulárního zadávání
Kurz je sestaven tak, aby i přes online prostředí měli účastníci dostatek prostoru pro odbornou 

diskuzi i navazování byznysových i znalostních forem spolupráce.  

Upskylling aktuálních znalostí a dovedností Příležitost pro networking s dalšími členy kurzu Znalost legislativního i odborného rámce pro 
cirkulární ekonomiku. 

Přihlásit se můžete i po zahájen kurzu na webu incien.org/kurz-cirkularni-zadavani/ 



Klíčová 
témata



Pojmy, kterým věnovat pozornost

oNerůst & snižování spotřeby 
primárních zdrojů 

oBiodiverzita 



Zákonodárci EU vyzývají ke snížení spotřeby
primárních surovin
o "Bez cirkulární ekonomiky EU nesplní své cíle

v oblasti klimatu", řekl Jan Huitema

oZávazné střednědobé a dlouhodobé cíle EU založené na
vědeckých přípravách pro snížení používání
primárních surovin ve zpracovatelském průmyslu.

oPolovina celkových emisí skleníkových plynů
pochází
z těžby a zpracování zdrojů.

oDo roku 2030 snížit komunální odpad na polovinu
a nabídnout spotřebitelům nové "právo na opravu" 
počítačů a chytrých telefonů.

Zdroj: EU lawmakers call for targets to reduce raw material use – EURACTIV.com
Foto: Veronika Podlasová

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-lawmakers-call-for-targets-to-reduce-raw-material-use/


Pokles biodiverzity je rizikem pro nové pandemie

o Biodiverzita nastavuje zrcadlo lidské činnosti a 
jeho dopadům na přírodu. Podle Living Planet 
Index 2020 došlo od roku 1970 k poklesu populace 
některých zvířat průměrně o 68 %. Tomuto
poklesu nedokáže zabránit ani evropská síť
chráněných stanovišť a druhů.

o Byť pandemie COVID-19 krátkodobě zlepšila
některé oblasti životního prostředí v Evropě, 
zejména pak kvalitu ovzduší, dlouhodobě bude
mít ztráta biodiversity zásadně negativní
důsledky.

o Spolu se zásahy do přirozených biotopů a tání
permasfrostu se totiž zvyšuje riziko přenosu
doposud neobjevených nemocí na člověka.

Zdroj: S poklesem biodiverzity stoupá riziko nové pandemie – dReport
Foto: Veronika Podlasová

https://www.dreport.cz/blog/s-poklesem-biodiverzity-stoupa-riziko-nove-pandemie/


Semináře 
a inspirativní 
workshopy 



Pozvánka na webinář 10.3.





Český 
cirkulární hotspot



CHILE: Startupové programy

o Nabídka pro inovativní české startupy s libovolným 
zaměřením, které svojí činností tvoří pozitivní impakt na 
okolní svět

o Může se jednat o startupy z oblasti obnovitelných 
zdrojů energie, sanace krajiny, boje proti suchu, 
obalového průmyslu, recyklace atd. 

o Akce o příležitostech expanze do Latinské Ameriky, 
konkrétně do Chile. 

o Veškeré info o webináři jsou na webu

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/severni-a-jizni-amerika-a-karibik/jak-mohou-ceske-startupy-prorazit-v-latinske-americe-pandemii-navzdory--259391/


Česko-bavorský networking

Match-making pro české a bavorské firmy na 
téma cirkulární ekonomiky a odpadového 
hospodářství 10. března 2021

o INCIEN bude přednášet o příležitostech pro 
spolupráci a TOP sektorech s potřebou inovací 
pro cirkulární ekonomiku 



TAČR: Export výsledků výzkumu, vývoje a inovací
Cílem je, aby se výsledky státem podpořených projektů výzkumu 
a vývoje uplatnily na tuzemském trhu i v zahraničí. S touto 
myšlenkou vznikl společný projekt institucí “Podpora exportu 
výsledků výzkumu a vývoje”. V tomto projektu skupina expertů 
cílenou poradenskou podporou pomáhá zajistit komercializaci 
výsledků výzkumu a inovací vybraných projektů. Tuto 
službu poskytuje TAČR zdarma vybraným ukončeným projektům 
podpořeným státem, které mají komerční potenciál a jejichž autoři 
se přihlásí ke spolupráci v projektu.

CO ZÍSKÁTE

o Pomoc institucí při hledání výrobců, trhů, odbytu, 
spolupracujících partnerů a informací

o Know-how užitečné pro prezentaci

o Možnost prezentovat výsledky projektů

o Podporu PR a marketingu



Nabídky cirkulárního
uplatnění



MPO: Výběrové řízení na služební místo ministerský
rada v oddělení cirkulární ekonomiky

oOznámení o vyhlášení výběrového řízení na
služební místo ministerský rada - interní
hodnotitel/ka projektů v 
oddělení cirkulární ekonomiky, úspor vody
a alternativní dopravy odboru infrastruktury
pro MSP a energetických programů

oPosuzovány budou žádosti o přijetí do 
26. března 2021

oVíce na



Pražský inovační institut: Koordinátor projektů 
v oblasti cirkulární ekonomiky
o Agenda: 

o Podílet se na přípravě Strategie hl. m. Prahy pro přechod 
na cirkulární ekonomiku

o Ve spolupráci se zpracovatelským týmem koordinovat 
průběh projektu

o Zajišťovat organizační podporu odborným platformám
o Jednat se zahraničními i domácími partnery projektu
o Připravovat podklady pro prezentaci a projednání výstupů 

projektu v rámci hl. m. Prahy a MČ
o Pracovat s odbornými texty na jejich grafické úpravě

o Termín pro podání přihlášek: 5. 3. 2021

o Více na:



Inspirace &
zajímavé myšlenky



Inspirativní myšlenky 



Inspirativní myšlenky 

„To remain valuable in our economy, therefore, 
you must master the art of quickly learning
complicated things.“ 

„Abyste v naší ekonomice zůstali hodnotní, musíte 
si osvojit umění rychlého učení složitých věcí.“

Cal Newport, Kniha Deep Work





Přehled novinek za 
měsíc únor připravila 
Soňa Jonášová 
a Veronika Podlasová


