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Co je nového 
v INCIEN?



Vybrané mediální výstupy INCIEN / březen 2021





Online akce INCIEN

oPanelová debata "Zelená dohoda pro Evropu a digitální 
transformace" (16. 3. 2021, záznam na youtube)

oTalk show / diskuse Camping s Ondřejem Cihlářem: Soňa 
Jonášová a Michal Pěchouček. Jak pracovat s neomezeným 
růstem na planetě s omezenými zdroji? Jak funguje 
greenwashing? A jak počítače a roboti ovlivňují lidstvo a průmysl?

o 16.3. 2021 Mezinárodní konference
BIOECONOMY AND CIRCULAR ECONOMY

o Za INCIEN vystupovali Dagmar, Soňa, Pavel a Petr.

o Program, záznam konference i jednotlivé prezentace naleznete zde.

https://www.rko-era.cz/cs/bioeconomy-and-circular-economy-2021


Novinky na Youtube kanálu INCIEN 



Co je nového 
v CIRAA



Aktuality v CIRA Advisory

oKomerční banka se také rozhodla ve spolupráci s CIRA Advisory sjednotit všechny 
informace o technologických možnostech řešení a možnostech financování projektů na 
stránce Společně udržitelně. Tento nový web nabízí poradenství v oblasti financování 
i inspiraci, která firmám pomůže se zorientovat v udržitelných inovacích, 
napsal web National Geographic Česko.

o31.3.Webinář Úspory vody ve firmě: Jak šetřit vodou za pomocí dotací (Pavel Sedláček + 
Jakub Med + Martin Veverka).

https://spolecne-udrzitelne.cz/
https://www.national-geographic.cz/clanky/novy-portal-spolecne-udrzitelne-propojuje-svet-byznysu-a-udrzitelnosti-30000318.html


5 inspirativních firem, které to s recyklací myslí vážně

oRPET INWASTE

oBIOPEKÁRNA ZEMANKA

o IKEA

oSONNENTOR

oMIWA

Zdroj: 5 inspirativních firem, které to s recyklací myslí vážně - CIRA Advisory s.r.o.

https://www.ciraa.eu/5-inspirativnich-firem-ktere-to-s-recyklaci-mysli-vazne/


Novinky 
v platformách



PALE BLUE DOT

EKO-KOM podpoří výzkum chování spotřebitele, 
který připravuje Lenka Mynářová (Nafigate / 
Datamar). Slovy Lenky Mynářové: "Nechceme 
být v prostředí pomyslné soutěže POSLEDNÍ 
ZHASNE"

JRK Česká Republika připravuje několik pilotních 
projektů sběru kuchyňských odpadů. Rozjezd 
kampaně "Demonstrace odpadků"

www.palebluedot.cz



Semináře členů PBD ke sdílení

oCyrkl: 
Webinář: nový zákon o 
odpadech

oCyrkl: 
Webinář: Nový 
odpadový zákon: obaly a 
výrobky s ukončenou 
životností



CO SE STÁLE NEDAŘÍ
Problémy Česka, u kterých vyzýváme k řešení

Neexistující koncová zařízení na infekční odpad. Velmi slabá účinnost dotřídění plastů na 
třídících linkách

Budování mezisektorových partnerství.



České cirkulární 
novinky 



Dění v Česku a ve světě

oOd března 2021 se v EU používají nové energetické štítky, které jsou přehlednější – zmizelo 
označení s jedním až třemi „+“ u třídy A a přibyl QR kód s informacemi o výrobku. Také byla 
změněna některá pravidla pro ekodesign, která posilují právo spotřebitele na opravu 
výrobku, informovala AMSP ČR. Detailnější článek o změně energetických štítků si můžete 
přečíst na D-testu.

oNa vlně opravitelnosti se veze IKEA, která se rozhodla podpořit dlouhodobé či opakované využití 
jejích výrobků. V rámci této kampaně například při znovuotevřením obchodních domů 
představí nový Cirkulární hub nebo službu Garantovaný odkup dětského nábytku. Více 
o této kampani na Mediaguru.

o Začátkem března se konalo online fórum udržitelného podnikání OP! 2021, kterého se zúčastnili 
evropští i tuzemští představitele státu, nevládního sektoru, i zástupci firem jako Coca Cola, 
Nestlé, ORLEN Unipetrol, E.On či Vodafone. Účastníci diskutovali nad prioritami budoucího 
směřování udržitelného podnikání v Česku. Shrnutí klíčových závěrů najdete na 
stránkách Byznys pro společnost.

https://amsp.cz/nove-energeticke-stitky-eu/
https://www.dtest.cz/clanek-8499/nove-energeticke-stitky?__s=yiypspigzrun6w3vptoo&utm_source=drip&utm_medium=email&utm_campaign=Drip+-+Zelen%C3%A9+kaf%C3%AD%C4%8Dko+
https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/03/ikea-v-nove-kampani-podporuje-udrzitelnost-a-cirkularitu/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=GW_2021&utm_content=12
https://byznysprospolecnost.cz/up-2021-forum-udrzitelneho-podnikani-shrnuti-klicovych-zaveru/


Firma Mattoni 1873 a udržitelné podnikání

oudržitelné podnikání je pro Mattoni 1873 zásadní. Klíčem je přijetí 
principů cirkulární ekonomiky, o které Mattoni 1873 usiluje ve všech 
zemích, kde působí.

oSnižování množství materiálu pro výrobu PET lahví až k úsilí o zavedení 
zálohového systému a o důslednou recyklaci z lahve do lahve.

o sjednocuje barvy PET lahví u svých značek vedoucí ke zjednodušení 
recyklace

oZáměr na rok 2021 – růst a udržitelnost. Usilování o uzavření cirkulární 
smyčky obalových materiálů, tzn. zavedení plošného zálohového 
systému na PET lahve.

Zdroj: Výsledky Mattoni 1873 za rok 2020 | Zpravodajství ze světa pohostinství - HOREKA (horekaweb.cz)

https://www.horekaweb.cz/2021/03/08/vysledky-mattoni-1873-za-rok-2020/


Model zálohového systému pro ČR
o Nápojové odvětví by se mohlo stát, i díky zavedení záloh, prvním plně cirkulárním odvětvím Česka.

o Systém je povinný pro výrobce/dovozce dotčených obalů i pro maloobchodní sektor. Záloha ve výši 3 Kč 
se týká všech jednorázových nápojových PET lahví a hliníkových plechovek o objemu od 0,1 litru do 3 
litrů.

o Vlastníkem navráceného materiálu je výrobce/dovozce. Tento prvek je v systému potřebný k tomu, aby se 
mohla v maximální míře uzavřít cirkulární smyčka tak, aby se z použitých PET lahví a plechovek staly PET 
lahve a plechovky nové

o veškeré náklady spojené s vybudováním i provozem systému nesou výrobci/dovozci nápojů 
v dotčených zálohovaných obalech (ať už přímo či skrze operátora). Ti ale i v konečném důsledku díky 
uzavření cirkulární smyčky ze systému benefitují, a nejsou tak nuceni přenášet náklady na spotřebitele. 
Spotřebitel může tratit jen tehdy, rozhodne-li se z vlastní vůle nevrátit zálohovaný obal do systému

o K plošnému zavedení záloh stále však vČesku chybí legislativa.

Zdroj: Funkční model zálohového systému na nápojové obaly pro ČR podle studie profesora Mejstříka :: Třetí Ruka (tretiruka.cz)

https://www.tretiruka.cz/news/funkcni-model-zalohoveho-systemu-na-napojove-obaly-pro-cr-podle-studie-profesora-mejstrika/


Skanska a Saint-Gobain uzavřely memorandum 
o spolupráci

oSpolupráce vymezuje společný postup při řešení výzev udržitelné a ekologické výstavby.

oŠetrné stavebnictví usiluje o zavádění materiálových systémů, které směřují k 
naplňování výzev jako je: výstavba budov s energetickou spotřebou blízkou nule, 
využívání udržitelných materiálů a principů cirkulární ekonomiky, šetrné hospodaření s 
vodou, zajišťování kvalitního a zdravého vnitřního prostředí, směřování k uhlíkové 
neutralitě

oSpolečnými silami mohou firmy zavést systémovou recyklaci sádrokartonových desek a 
dalších stavebních materiálů a obalů pro připravované projekty, spolupracovat na vývoji 
hospodárné modulární stavby šetrné k životnímu prostředí, propagovat nové technologie. 
Společných kroků pro naplnění výzev je mnoho, jedna z těch nejdůležitějších je i motivace 
pro ostatní firmy a trh.

Zdroj: Společnosti Skanska a Saint-Gobain uzavřely memorandum o spolupráci | Průmyslová 
ekologie(prumyslovaekologie.cz)

https://www.prumyslovaekologie.cz/info/spolecnosti-skanska-saint-gobain-uzavrely-memorandum-o-spolupraci


Ekologické pěstováním květin

o Levandulovna, kterou 
založila Adéla Heindorferová (Roubíčková), si zakládá 
na tom, že všechny produkty jsou vyrobeny ručně a 
vypěstovány v ČR.

oPodnik zastává aspekty cirkulární ekonomiky, ve 
kterém by i odpad měl být zdrojem. 

o Podnik se nachází na okraji Raspenavy, kde levanduli 
pěstují. Po destilaci ji vysuší, slisují do biomasy a v 
zimních měsících s ní vytápí skleník.

oFilozofie podniku si zakládá na omezení obalu a plastu. 
Výrobky nabízí do bezobalových obchodů, do obchodů 
a kaváren které zastávají stejnou filozofii jako 
Levandulovna.

Zdroj: Na okraji Raspenavyrostou levandule. Majitelka firmy se inspirovala v Provence - Liberecký deník (denik.cz)

https://liberecky.denik.cz/lide-odvedle/lide-odvedle-adela-heindorferova-20210308.html


Herba Fabrica
o Městská farma HerbaFabrica. Čerstvá, lokálně pěstovaná 

zelenina dostupná pro všechny z nás po celý rok.

o Ty nejčerstvější bylinky bez postřiků. Díky moderním technologiím,
které si firma sama vyvíjí, ušetří ve srovnání s běžným pěstováním až 95 
% vody.

o Díky lokální produkci plodiny nemusí cestovat tisíce kilometrů, a to 
dokonce ani v zimě. Všechnu svoji energii tak mohou věnovat růstu, díky 
čemuž jsou plné živin a vitamínů.

o Bylinky firma balí do recyklovatelných papírových obalů a semínka 
mikrobylinek vysazují do kompostovatelného konopného substrátu

o 1.4. jsou mirkobylinky k zakoupení v prostoru Vnitroblok v Holešovicích

GreeenTech vyvíjí technologii k hydroponickému pěstování a staví farmy
(také kontejnerové) a HerbaFabrica pěstuje a prodává bylinky.

Zdroj: Július Bartók, Greeen Tech



Digitální odpadové tržiště Cyrkl

o Odpad, může být pro jiného cenný materiál

o „Jsme druhá největší industriální ekonomika Evropy a jsme 
extrémně závislí na dovozu materiálů zvnějšku,“ poukazuje Cyril 
Klepek na to, že se vyplatí vracet odpady do oběhu.

o Firma využívá cirkulární skeny rozdělené na tři úrovně. Jde v 
podstatě o analýzu materiálových toků. Firma dostane 
vypracovanou analýzu toho, zda se všemi odpady nakládá správně, 
a určí jejich hodnotu. Firma se tak dozví i to, zda může někde 
ušetřit, a to nejen finančně, ale i z hlediska vyprodukovaných tun 
CO2.

Zdroj: Digitální odpadové tržiště Cyrkl šetří planetu. Klepek s ním dobývá Evropu (czechcrunch.cz)

https://www.czechcrunch.cz/2021/03/digitalni-odpadove-trziste-cyrkl-setri-planetu-a-firmam-miliony-cyril-klepek-s-nim-dobyva-evropu/


5. ročník Cen SDGs

oDo 31. března byla možnost podat přihlášku na
5. ročník klání inovativních projektů o ceny SDGs.

oPro zajímavé a inovativní projekty, které pomáhají
k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs),
a ideálně přispívají k tomu, aby bylo Česko lepším
místem.

oOcenění letos mohou získat projekty v pěti
kategoriích: Byznys, Veřejná sféra, Mladí lídři,
Reporting a Vzdělání.

oPodrobnosti na Marketing&Media.

https://mam.cz/newsletter/2021-03/nezapomente-se-prihlasit-do-souteze-o-ceny-sdgs-uzaverka-se-blizi/


Chemická recyklace
oChemická recyklace je pro plastikářský průmysl přitažlivá tím, že 

dokáže přeměnit plastový odpad, který nelze mechanicky recyklovat, 
zpět do monomerů, které lze pak použít jako alternativní surovinu pro 
výrobu nových polymerů.

o Pro výrobce potravinových obalů je chemická recyklace momentálně 
jediná varianta, jak být cirkulární a zároveň splňovat vysoké 
požadavky na čistotu materiálu a tím pádem bezpečnost potravin.

o V současné době je chemická recyklace v rané fázi vývoje.

oNadšení všech hráčů (s výjimkou environmentalistů) – spolu 
s vědomím, že jiné, lepší řešení problému, jak zpracovat mechanicky 
nerecyklovatelné plasty, zkrátka neexistuje.



Světové cirkulární 
novinky



Lidstvu začíná docházet další přírodní zdroj - písek
o Ročně se na Zemi spotřebuje odhadem 40 až 50 miliard tun 

písku

o Je potřeba vzbudit podvědomí široké veřejnosti o hrozícím 
nedostatku tohoto základního přírodního zdroje

oCíl je používat materiály, které stoprocentně splňují 
předpoklady cirkulární ekonomiky. Například Curych v 
současnosti staví své budovy s využitím betonu, který je z 98 
procent recyklovaný, tím tak snižuje spotřebu přírodních 
zdrojů. 

o Amsterdam by chtěl do roku 2030 spotřebu přírodních zdrojů 
snížit o polovinu a využívat právě materiály, které splňují 
předpoklady cirkulární ekonomiky.

Zdroj: Zapomeňte na ropu nebo uhlí. Lidstvu začíná docházet jiný přírodní zdroj - Euro.cz

https://www.euro.cz/veda/zapomente-na-ropu-nebo-uhli-lidstvu-zacina-dochazet-jiny-prirodni-zdroj


Aktuality v oblasti obnovitelných zdrojů energie
oAndalusie-výroba elektřiny z metanu vznikajícího kvašením ovoce. 

Pomeranče poputují do již existujícího zařízení sevillských čističek vod, 
pomocí něhož se vyrábí elektřina z organického materiálu. Cílem je 
recyklovat všechny pomeranče ve městě. Podle testů dokáže tuna 
pomerančů vyprodukovat 50 kilowatthodin elektřiny.

oVodík jako řešení klimatických problémů. Zesílení orientace na vodík 
jakožto prostředku pro dosažení klimatických cílů oznámily v loňském 
roce například Evropská unie či Kanada. Ty začnou postupným 
přimícháváním vodíku do stávající plynárenské infrastruktury.

oEvropský parlament odhlasoval pozměňovací návrh k novému akčnímu 
plánu pro oběhové hospodářství. Pozměňovací zpráva zdůrazňuje potřebu 
se zabývat zdravím půdy, tříděním odpadů, recyklací a efektivním 
využitím zdrojů. Uznává využití kompostu a digestátu.

Zdroj: https://media.monitora.cz/pdf-preview/10154/221090937-74e1146f278fa10673c9/?_ga=2.1370737.1762026130.1616077371-
1530684937.1612291785



Nově vydané 
cirkulární 
publikace



CIRAA únorové aktuality z cirkulární ekonomiky

oCo se událo v únoru v oblasti udržitelnosti? Přečtěte si o legislativní novince Evropského 
parlamentu, evropské analýze greenwashingu a inspirativním počinu inovativního centra IKEA 
Space10.

Zdroj: Únorové aktuality z cirkulární ekonomiky - CIRA Advisory s.r.o.

https://www.ciraa.eu/unorove-aktuality-z-cirkularni-ekonomiky/


Klimatická neutralita

oÚřadu vlády dokončil grafickou verzi 
materiálu Komise pro klima RVVI ke 
klimatické neutralitě.

zdroj: Komise pro problematiku klimatu | Výzkum a vývoj v ČR (vyzkum.cz)

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=889093


Novinky 
v legislativě 
a dotacích



Voda už není neomezenou surovinou
o Vodou je třeba ji šetřit a recyklovat.

o Tzv. vodní audit, na který nyní mohou malé a střední podniky 
získat v rámci výzvy programu Poradenství OPPIK 
dotaci až 50 %.

oDotace je pro podniky příležitostí ke změně svého pohledu na 
vodu jako zdroj. Audit je navede například k tomu, jak začít 
zohledňovat zavedení recyklace vody a nebo jak najít ve svých 
procesech prostor pro využití užitkové či šedé vody.

o Pokud chtějí firmy začít přemýšlet o vodním hospodářství jinak, 
musí učinit první krok - zjistit, jak jsou na tom nyní. Požádat o 
dotaci o vodní audit je možné do 30. 6. 2021.

Zdroj:Voda už není neomezenou surovinou, je třeba ji šetřit a recyklovat. Nyní mohou firmy na vodohospodářský audit získat 
dotace - EnviWeb.cz

http://www.enviweb.cz/118665


Hluboký ponor 
do tématu





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

TAXONOMIE EU





Semináře 
a inspirativní 
workshopy 



Online akce CzechInvest
oTrendy v udržitelném podnikání malých a 

středních podniků: Nábytkářský průmysl a 
interiéry

o 13.4.2021 10:00

oNa webináři se dozvíte odpovědi na otázky 
typu:

oProč musí být nábytek cirkulární? Dagmar 
Milerová Prášková, INCIEN
Existuje udržitelný materiál? Michaël van 
Vuuren, matériO Prague
Jaké jsou základní cirkulární principy v 
nábytkářském průmyslu? Ladislav 
Olšbauer, CIRCU
Co si představíte pod pojmem upcyklace? Iva 
Bastlová

Zdroj: Agentura pro podporu podnikání a investic - CzechInvest

https://incien.org/
https://www.materioprague.cz/
https://circu.eu/
https://ivabastlova.cz/
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/Trendy-v-udrzitelnem-podnikani-malych-a-strednich-podniku-Nabytkarsky-prumysl-a-interiery


Inspirace &
zajímavé myšlenky



Inspirativní myšlenky 

"Nechceme být 
v prostředí 
pomyslné soutěže 
POSLEDNÍ ZHASNE"

Lenka Mynářová, předsedkyně správní 
rady INCIEN, členka představenstva 
Nafigate Corporation, členka skupiny 
Pale Blue Dot



Přehled novinek za 
měsíc únor připravila 
Soňa Jonášová 
a Veronika Podlasová


