
INCIENovinky
se Soňou Jonášovou



Co je nového 
v INCIEN?



Co se stalo v INCIEN
Expats.cz vydali v rámci seriálu Leaders Talk rozhovor 

se Štěpánem Vashkevich. V obsáhlém 
článku INCIEN's Stepan Vashkevich on the future of 
the circular economy in the Czech Republic mluví 
o INCIENu, udržitelnosti a cirkulární ekonomice nejen 
v Praze, Česku, nebo ve světě, ale i v každodenním 
životě.

Přidáváme i publikaci How Does The 
Circular Economy Change Jobs In Europe? , kam 
přispěli i Soňa, Jan Maršák, Petr 
Marek či Vojtěch Vosecký.

Zdroj: Leader talks: INCIEN'sStepan Vashkevich on the future of the circular economy in the Czech Republic - Prague, 
Czech Republic (expats.cz)

https://www.expats.cz/czech-news/article/leader-talks-incien
https://media.sitra.fi/2021/03/18094431/sitra-how-does-the-circular-economy-change-jobs-in-europe.pdf
https://www.expats.cz/czech-news/article/leader-talks-incien


INCIEN v tisku

oOnline média informují o transformaci
INCIEN. Pilotní partnerský program INCIEN 
se věnuje cirkulárnímu zadávání, a to jak 
pro veřejnou, tak pro soukromou sféru.

o V časopisu Be the Best vyšel rozhovor se Soňou.
V tomto rozhovoru Soňa vypráví, jak se dostala 
k cirkulární ekonomice, jak funguje a kam 
směřuje INCIEN.

o Soňa byla také hostem na konferenci Earth Day Talk, 
Roundtable on climate change mitigation and
circular economy, kdebyl přítomen i vyslanec hlavního 
města Tchaj-wanu. Ten mluvil hlavně o rozvíjející se 
spolupráci obou zemí.

zdroj: INCIEN se transformuje a spouští program pro cirkulární zadávání | BusinessInfo.cz

https://app.monitora.cz/article/262639365/c7b6c6f118bf4d186294?topic_monitor=30567
https://www.businessinfo.cz/clanky/incien-se-transformuje-a-spousti-program-pro-cirkularni-zadavani/


Plýtvání potravin INCIEN-sociální sítě

oSpolečně s naší stážistkou Veronikou Podlasovou, jsme se 
rozhodli pro vás připravit krátké vstupy o tom, jak plýtvání
potravin souvisí s cirkulární ekonomikou. Plýtvání
potravinami je současně plýtvání lidskou prací, financemi, 
ale konvenční zemědělství souvisí i neg Nakupovat skutečně
ekologické produkty a suroviny se daří I díky novele Zákona
o veřejných zakázkách, který od roku 2021.

o Tématu se věnujeme i v rámci Kurzu cirkulárního zadávání
v Akademii INCIEN.

oZanedlouho vyhlašujeme nový termín kurzu.



Co je nového 
v CIRAA



Přehled aktivit CIRAA

oUdržitelné investice: Proč podporovat odpovědné firmy a jak na to?

oVodní audit: dotovaná příležitost pro váš podnik (více info na

oPřehled cirkulárních metrik: zjistěte jak je na tom vaše firma

Zdroj: Vodní audit: dotovaná příležitost pro váš podnik - CIRA Advisory s.r.o.

https://www.ciraa.eu/vodni-audit-dotovana-prilezitost-pro-vas-podnik/


České cirkulární 
novinky 



EKO-KOM zvyšuje platby za dotřídění odpadu

oEKO-KOM zvyšuje platby za dotřídění odpadu
pro materiálovou recyklaci

o rozšiřuje pravidla pro financování sběru a využi
tí obalových odpadů v návaznosti na novou od
padovou legislativu a pravidla EU 
pro nakládání s obalovým odpadem.

o Bude nutné změnit poměr recyklace vůči energ
etickému využití a zvýšit účinnost dotřiďování p
lastových odpadů na třídících linkách. Článek 
pro Komunální ekologii.

zdroj: EKO-KOM zvyšuje platby za dotřídění odpadu pro materiálovou recyklaci | Komunální 
ekologie(komunalniekologie.cz)

https://www.komunalniekologie.cz/info/eko-kom-zvysuje-platby-za-dotrideni-odpadu-pro-materialovou-recyklaci
https://www.komunalniekologie.cz/info/eko-kom-zvysuje-platby-za-dotrideni-odpadu-pro-materialovou-recyklaci


Česko je největším vývozcem kulatiny v Evropě

oV hospodářských novinách vyšel
rozhovor s Vladimírem Stupavským,
zakladatelem klastru Česká peleta. Řeší
v něm mimo jiné i problém s vývozem
neopracované tuzemské kulatiny.

o Surovina se vyváží pod cenou, připravuje
o práci místní podniky, které by ji
mohly zpracovat, a ještě jejím vývozem
přicházíme i o vedlejší produkty jako
piliny, odřezky nebo kůru, které se dají
využít k výrobě ekologického paliva
v podobě pelet a briket.

Zdroj: Česko je největším vývozcem kulatiny v Evropě. Je to drancování, říká expert | Hospodářské noviny (iHNed.cz)

https://archiv.ihned.cz/c1-66905510-cesko-je-nejvetsim-vyvozcem-kulatiny-v-evrope-je-to-drancovani-rika-expert
https://archiv.ihned.cz/c1-66905510-cesko-je-nejvetsim-vyvozcem-kulatiny-v-evrope-je-to-drancovani-rika-expert
https://archiv.ihned.cz/c1-66905510-cesko-je-nejvetsim-vyvozcem-kulatiny-v-evrope-je-to-drancovani-rika-expert


o Brno chce zvýšit podíl tříděného odpadu. Proto v průběhu příštího týdne začne městská svozová a úklidová
společnost SAKO Brno rozmísťovat v ulicích města 1 000 kusů biopopelnic, které město pořídilo díky
dotaci. Obyvatelům Brna tak umožní pohodlně třídit kuchyňský odpad rostlinného původu, 
informuje Enviweb. Bioodpad se stal důležitým tématem i pro obec Slatinice. Plánují zde výstavbu
bioplynové stanice, ze které by získávali elektrickou energii a teplo. Teplem chtějí v zimě zásobovat obecní
budovy a v létě vyhřívat vodu v nově vytvořených koupacích biotopech.

o Také Praha spustila roční pilotní projekt svozu kuchyňského odpadu, informuje web Prahy
3 Čistá trojka. Města se tak postupně připravují na změnu legislativy – od roku 2023 bude
totiž třídění gastroodpadů povinné. S tím se pojí i fakt, že do roku 2025 by také obce měly snížit
roční produkci směsného odpadu na 150 kg na obyvatele.

o Teplice zahájily pilotní projekt na třídění kuchyňského odpadu. Zapojeno je 350 domácností a součástí 
projekt je i náš partner JRK.

Bioodpad

http://www.enviweb.cz/118845
http://www.cistatrojka.cz/zajimavosti/svoz-kuchynskeho-odpadu-pilotni-program.html


Semináře 
a inspirativní 
workshopy 



TEDx a Webinář o cirkularitě ve veřejných zakázkách

o 15. -16.5. TEDx Národní

oPrvní české vydání nové celosvětové iniciativy Countdown má pomoci zviditelnit a
akcelerovat inovativní řešení klimatické krize. TED Countdown je novým projektem
platformy TED zaměřeným na témata spojená s omezením dopadů klimatických změn.
Své myšlenky zde přednesou téměř tři desítky předních českých odborníků z oblastí
energetiky, dopravy, inovace materiálů, potravin, zemědělství a ochrany
přírody. Mezi nimi budou například Štěpán, Cyril nebo Karel Goláň.

o 12.5. Webinář Circular and Innovative Public Procurement:

Know-how transfer between the Netherlands and Czechia



Světové cirkulární 
novinky



Think globally, act locally
o Kolumbijskému startupu Woodpecker se krásně povedlo naplnit

frázi Think globally, act locally.

o Z recyklovaného plastu a kávových slupek, které jsou obvykle
vyhazovány jako odpad, vyrábí odolný a levný materiál pro
stavbu domů pro nízko příjmovou skupinu obyvatel.

o Vznikají i další zelené alternativy k běžným stavebním
materiálům. Dřevnatá dužina stonků konopí v kombinaci s
vápnem a vodou dala vzniknout takzvanému konopnému
betonu. Konopí má skvělé izolační vlastnosti, díky kterým šetří
energii a snižuje hluk. Navíc je ohnivzdorné a odolné vůči plísním i
vodě. Ve stavebním průmyslu tak může posloužit k rozličným
účelům a po demolici může posloužit například jako hnojivo.

Zdroj: Dům z kávových zrn má vyřešit krizi v bydlení: je levný a odolá požárům | 
Obnovitelně(obnovitelne.cz)

https://www.obnovitelne.cz/clanek/1557/dum-z-kavovych-zrn-ma-vyresit-krizi-v-bydleni-je-levny-a-odola-pozarum/


Snižování emisí ve světě

oWeb BBC News nebo v českých vodách web Efektivní úspory, informovaly o tom, že dvě
největší ekonomiky USA a Čína, které společně produkují téměř polovinu světových emisí
skleníkových plynů, zahájily spolupráci na řešení změn klimatu a snižování emisí.

o Spojené království do roku 2035 plánuje snížit své emise oxidu uhličitého až o 78 procent. K dosažení
ambiciózního cíle má pomoct hlavně navýšení počtu elektromobilů, nízkouhlíkové vytápěním a
získávání většího množství elektřiny z obnovitelných zdrojů. Závislost na fosilních palivech chce snížit
také Thajsko. V nové hydro-solární farmě v provincii Ubon Ratchathani proto na vodní hladinu
přehrady nainstalují 144 tisíc solárních panelů. Celý článek na RTÉ.

o Za snižování emisí staví i čím dál tím víc bank a pojišťoven. Ohlašují postupný konec
financování projektů spojených s byznysem negativně ovlivňujícím životní prostředí. Článek
pro Forbes.

o Francouzi by mohli za sešrotování svých starých aut dostat kompenzační příspěvek ve výši 2500 eur
(v přepočtu zhruba 65 000 korun) na koupi elektrokola. V předběžném hlasování byl tento nový
návrh, který byl součástí klimatického zákona, přijat. Pokud bude schválen, stane se Francie první
zemí, která umožní výměnu starých a ekologicky náročných aut za elektrická kola.

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56790077?__s=yiypspigzrun6w3vptoo&utm_source=drip&utm_medium=email&utm_campaign=Drip+-+Zelen%C3%A9+kaf%C3%AD%C4%8Dko+%2354
https://efektivniuspory.cz/cilem-je-zajistit-svetu-uspech-na-vice-frontach-pri-reseni-klimaticke-krize/
https://www.rte.ie/news/newslens/2021/0420/1210916-thailand-solar/
https://forbes.cz/byt-zeleny-je-drahe-ale-nevyhnutelne-klimatickou-zmenu-uz-vnimaji-i-banky/


Další novinky ve světě

o V boji proti změně klimatu hrají důležitou roli i technologie
pro zachycování a využití CO2. Oxid uhličitý lze přeměnit
na různé produkty od stavebních materiálů až po
bílkoviny. O současných možnostech zachycování a
zpracování CO2 se můžete dočíst v novém
čísle Odpadového fóra.

o Dánská energetická společnost Ørsted zaměřující se na
čisté formy energie plánuje v rámci projektu SeaH2Land
využít energii z offshore větrných parků v Severním moři k
výrobě zeleného vodíku, který by využívaly průmyslové
podniky v Nizozemsku a Belgii. Do roku 2030 by podle
ní zelený vodík mohl pokrýt až 20 % jejich spotřeby
vodíku.

zdroj: Ørsted představil obří projekt na zelený vodík u pobřeží Severního moře (oenergetice.cz)

https://app.monitora.cz/article/249065659/4da7d136a63baf6f072e?topic_monitor=30822
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/orsted-predstavil-obri-projekt-zeleny-vodik-u-pobrezi-severniho-more


Inspirace & příležitosti



Příležitosti a termíny k podání žádostí

oDo 9. června běží první termín podání žádostí o dotace v rámci HORIZONT Europe –
EIC Accelerator 2021. Podpora je určena zejména pro začínající podniky a malé a střední
podniky při rozšiřování inovací s velkým dopadem s potenciálem vytvořit nové trhy nebo narušit
stávající trhy v určených oblastech strategického významu.

oTypy podporovaných aktivit:

oEIC Accelerator Challenge – Strategic Digital and Health Technologies.

oEIC Accelerator Challenge – inovace Green Deal pro hospodářskou obnovu

oDo 10. června se mohou čeští i zahraniční inovátoři hlásit na GreenHack - evropský inovační 
maraton, Jehož partnerem je i INCIEN. Akce se uskuteční 11. a 12. června. Cílem je posílit 
udržitelnost chování spotřebitelů stejně jako aktivit globálních firem. Úkolem pro účastníky bude 
najít během 36 hodin řešení výzev, které se týkají změny klimatu, nadměrné 
spotřeby, nezodpovědné výroby či neefektivního nakládání se zdroji. Vítězné týmy získají 4 000 
euro a řadu partnerských cen. Podrobnosti na stránkách PC tuning nebo přímo na
stránkách hackatonu www.greenhack.eu.

https://pctuning.tyden.cz/component/content/article/62-tiskove-zpravy/62151-hledaji-se-zeleni-hackeri-dostanou-36-hodin-na-zachranu-planety
https://greenhack.eu/


Inspirativní myšlenky 

”Není důležité jen to, jak prožijeme
vlastní život, ale i to, co za sebou

necháme.”

Daniel Pitek, Sedlák pod 
Milešovkou



Přehled novinek za 
měsíc únor připravila 
Soňa Jonášová 
a Veronika Podlasová


