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Úvodní slovo 
Stepana 
Vashkeviche 
Začátek roku 2020 bych mohl přirovnat k bouři před ještě větší bouří. Opravdu velké plány, se kterými jsme 
vstupovali do roku 2020, však ze stolu smetla koronavirová krize. Ta jednou provždy proměnila fungování globálního 
světa, narušila jemnou látku naší společnosti a odhalila její křehkost. Vzala životy milionům lidí a dalším přinesla 
existenční strach. Tuto skutečnost nelze zlehčovat ani zakrývat. Jediná možnost je naděje, že z  této krize vyjdeme 
silnější, spravedlivější a pospolitější, připravení jednat a postavit se čelem k výzvám, které s sebou přinese klimatická 
krize. 

Rok 2020 byl pro INCIEN kritický: několik zásadních a plánovaných změn ve fungování Institutu se potkalo se 

změnami, které plánované nebyly. Z tohoto důvodu jsme se museli s částí našeho týmu bolestivě rozloučit 
a vyrovnat se s krizí, ve které jsme se ocitli. Nový způsob fungování INCIEN však stojí na stabilních základech 
svobodné a nehierarchické organizace. Museli jsme nově definovat oblasti působnosti, zmenšit se, být odolnější 
a věnovat 100 % pozornosti a sil tomu, kde jsme nejvíce nápomocní. Propojovat, vzdělávat a zároveň pomáhat na 
svět příkladům nejlepší praxe v oblasti cirkulární ekonomiky – a ukazovat společnosti cestu k přechodu na ni. 
Cirkulární ekonomika je stále aktuální a nezbytná k tomu, abychom naplňovali lidské potřeby a respektovali meze 
životního prostředí, a tím pádem se mohli zotavit z koronavirové krize a byli připraveni na výzvy budoucí. 

V roce 2020 si INCIEN k pátým narozeninám nadělil novou vizuální identitu a jedním z nových prvků je kolibřík, který 
symbolizuje naději a odhodlání. Pradávný příběh říká, že když v lese začalo hořet, pouze kolibřík se snažil uhasit 
požár, zatímco ostatní zvířata byla na útěku. Byť byl malý a do zobáčku se mu nevešlo dost vody, na otázku „Co 
to děláš, kolibříku?“ odpověděl: „Dělám, co můžu.“ 
 

Letos se netradičně úvodního slova ujal Stepan Vashkevich, výzkumník a projektový manažer Institutu Cirkulární 
Ekonomiky, který s INCIEN spolupracuje již od roku 2017. Stepan je specialista na cirkulární ekonomiku a cirkularitu 
v textilním průmyslu. Věnuje se analýzám materiálových toků a poradenství v oblasti aplikace principů cirkulární 
ekonomiky pro firmy a jiné instituce. Zabývá se také výzkumem a osvětou. Mezi jeho další odborné zájmy patří 

budování strategií v oblasti implementace principů cirkulární ekonomiky, udržitelnost v akademickém prostředí 
a zálohové systémy. Věnuje se redaktorské práci, v minulosti vedl i zpravodajský web INCIEN zajimej.se. Pochází 
z Běloruska, které bylo v roce 2020 taktéž těžce zkoušené. 

CO O NÁS ŘÍKAJÍ PARTNEŘI? 
Vytvořit novou vizuální identitu není jednoduché. Proto jsme si při diskuzích o tom, jaký dojem vyvolává INCIEN, aby 
pak našel svoje grafické znázornění, dovolili oslovit anonymně pár našich partnerů. Některé odpovědí stojí za sdílení: 

• „Vy vytváříte prostor pro komunikaci i spolupráci. Česko potřebuje autoritu ve formě státu, ale to se 
nedaří. Najednou se tu objevil INCIEN, který svolal lidi ve smyslu – pojďme se zamyslet, pojďme 
spolupracovat, a vytvořili jste prostor pro nová témata, která tu nejsou, a pro která je třeba nadchnout.“ 

• „Jste prvním místem, kam se obracíme, když řešíme cokoliv cirkulárního.“ 

https://zajimej.se/
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Základní údaje o Institutu 
Cirkulární Ekonomiky 

Institut 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. Dnes je INCIEN expertní organizace 
vytvářející platformu pro konsenzuální dialog mezi 
klíčovými aktéry. Jejím cílem je hledat disruptivní 
způsoby pro udržení celospolečenské spotřeby 
v rámci planetárních limitů. Aktivity organizace se 
dělí na dva základní celky. Prvním je činnost hlavní, 
která se týká zejména osvětových a výzkumných 
aktivit. Druhým celkem je činnost vedlejší, která je 
zároveň hospodářskou činností a umožňuje INCIEN 
zajišťovat část finančních zdrojů po vlastní ose. Mezi 
hospodářskou činnost patří například aktivity v rámci 
INCIEN Think-tank nebo INCIEN partnerství. Od 
roku 2020 organizace ustupuje od klasické výzkumné 
a poradenské činnosti pro soukromý sektor v oblasti 
cirkulární ekonomiky. Tomu se nyní věnuje sesterská 
organizace CIRA Advisory. Aktivity INCIEN se v 
současnosti zaměřují na úroveň makroekonomickou, 
zatímco CIRAA se stará o naplňování principů 
cirkulární ekonomiky v praxi, tedy na 
mikroekonomické úrovni.  
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Proč jsme tady 
V České republice neexistuje podobná instituce jako je INCIEN, která by se celostně věnovala tématu cirkulární 
ekonomiky. Tato tematika rezonuje v současnosti o to víc, protože je klíčovým pilířem Evropské zelené dohody 
(Green Deal). Po pěti letech našeho působení vidíme, že nikdo ze zainteresovaných aktérů neřeší uzavření 
materiálových toků systémově. Každá instituce totiž naráží na vlastní hranice a neexistuje zde žádná veřejná 

organizace, která by ty veřejné propojovala (především ministerstva a municipality). Institut tuto roli často přebírá 
a propojuje veřejnou sféru s podnikatelským sektorem, což je klíčové pro realizaci cirkulární ekonomiky. 

Máme jasné cíle 
Naším záměrem je vytvořit z České republiky stát, který bude principy cirkulární ekonomiky zavádět do praxe 
funkčním způsobem – a to jak na národní, tak i na regionální, municipální a firemní úrovni. Úkol je to velký, ale od 
našeho založení v roce 2015 se nám povedlo ujít už pořádný kus cesty. 

Naše dva cíle jsou: 

• aktivně vzdělávat klíčové aktéry v tématech cirkulární ekonomiky, 
• zvýšit do roku 2030 míru vyžívání druhotných surovin na úrovni České republiky oproti údaji z roku 

2020 – tedy z 8,6 % alespoň na 17 %. 

To vše je nutné dát do kontextu odpadového hospodářství: v ČR se skládkuje 48 % veškerého komunálního odpadu. 

Z něj by bylo možné druhotně využít až 80 % jako suroviny pro recyklaci materiálů či na výrobu tepla 
a energie. Ačkoliv české firmy umějí odpad zpracovávat, činí tak především s tím ze zahraničí. Ukazatel CMU 
(Circular material use rate), tedy podíl zpětně navrácených surovin do hospodářství na celkové spotřebě surovin, je 
nyní v České republice na úrovni 7,6 %. Hodnota tohoto ukazatele sice v Česku mezi lety 2014–2016 vzrostla z 6,9 % 
na současné číslo, ale stále se drží pod evropským průměrem, který vykazuje hodnotu 11,7 %. 

V INCIEN rovněž usilujeme o to, aby cirkulární ekonomika byla známým pojmem pro veřejnost. Snažíme se, aby byl 
přínos tohoto konceptu pro společnost jasně zřetelný. Proto mezi naše cíle patří i to, že chceme, aby 
80 % populace do roku 2025 vědělo, co obnáší koncept cirkulární ekonomiky a jaké jsou kroky nezbytné k 
jeho uskutečnění. 
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Naše vize a mise 

Vize: 
Akcelerovat přechod na fungování společnosti v souladu s principy cirkulární ekonomiky. 

Mise: 
Institut Cirkulární Ekonomiky je expertní organizace vytvářející platformu pro konsenzuální dialog mezi klíčovými 
aktéry. Naším cílem je hledat disruptivní způsoby pro udržení celospolečenské spotřeby v rámci planetárních 
limitů. Věnujeme se zejména neukotveným tématům s potenciálem velké a replikovatelné pozitivní změny směřující 
ke snižování potřeby primárních materiálů. 

Při volbě dalších kritérií je pro nás důležité ukotvit témata v komunikačních a dopadových dimenzích v sekcích: 

• INCIEN to government (vést aktivní diskuzi se zástupci vlády a participovat na pozitivních změnách 
v legislativě tak, aby přechodu k cirkulární ekonomice pomáhala a nestavěla mu překážky), 

• INCIEN to consumer (představovat témata srozumitelně a hledat v nich příležitost pro rozšiřování 
celospolečenského well-beingu), 

• INCIEN to business (přes spolupráci s lídry v tématu měnit systém – expertní strategické konzultace), 

• INCIEN to academia (aktivně spolupracovat s vědeckými organizacemi v rámci základního i aplikačního 
výzkumu a budovat cesty pro aplikaci témat cirkulární ekonomiky do edukačního systému), 

• INCIEN to media (aktivně pomáhat širokému spektru médií uchopit téma cirkulární ekonomiky komplexně 
a správně tak, aby nedocházelo k dezinformacím). 

Naše hodnoty, na kterých stavíme 
• nezávislost – finanční i názorová, 
• expertiza a excelence – vždy hledáme to nejlepší pro zástupce lídrovských organizací a technologickou 

evropskou ligu, 

• orientace na budoucnost – nehledáme řešení pro dnešek, ale pro zítřek, 

• komplexita – včetně toho, co se skrývá „pod povrchem“, 
• kuráž – stojíme s hlavou vzpřímenou, i když si to vyžaduje nadmíru odhodlání. 

Kde je INCIEN aktivní? 
• od roku 2018 spolupracujeme na přípravě strategie Cirkulární Česko 2040, 
• od roku 2019 je INCIEN členem Komise pro problematiku klimatu pod Radou vlády pro vědu, výzkum a 

inovace, 
• od roku 2020 je INCIEN zakládajícím členem platforem Změna k lepšímu a Pale Blue Dot, 
• od roku 2020 jsou INCIEN a Impact Hub partnery prestižní evropské sítě Climate-KIC, 

• jsme také 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.  
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Nebojíme se být první 
V oblasti odpadového hospodářství máme v INCIEN dlouholetou expertizu. V terénu jsme během četných fyzických 
analýz odpadů a návštěv třídicích linek či recyklačních center získali zkušenosti, které mluví jasně: cirkulární 
ekonomika nezačíná na skládkách, ale na samotném počátku pomyslného kruhu. Proto jsme jako první v České 
republice začali akcelerovat téma cirkulárního veřejného zadávání. Zahrnutí cirkulárních požadavků do 
veřejného zadávání je důležitým krokem pro naplňování Evropské zelené dohody, která ve svých ambiciózních cílech 
počítá s uhlíkovou neutralitou do roku 2050, přičemž s polovinou snížení emisí by měla pomoci právě cirkulární 
ekonomika. 

V září 2020 se konala konference ODPAD ZDROJEM, jež odstartovala založení platformy signatářů Memoranda 
o cirkulárním zadávání veřejných a soukromých zakázek. Od té doby v Česku existuje první cirkulární dobrovolná 

dohoda. V INCIEN věříme, že je to první krok, který navazuje na ozkoušený holandský koncept tzv. Zelených dohod. 
Cílem této dobrovolné dohody je propojit klíčové aktéry a v rámci víceletého pilotního projektu vyzkoušet metody 
aplikace principů cirkulární ekonomiky do veřejných zakázek.  

V rámci spolupráce se podepisující zaváží, že během doby platnosti podpisu každý z nich nasdílí zkušenosti 
(tzv. lessons learned) nebo připraví alespoň jednu veřejnou či soukromou zakázku, kde byl nebo bude využit princip 
cirkulárního „oběhového“ hospodářství. Zároveň je však cílem svoje zkušenosti v závěru sdílet mezi členy a dalšími 
aktéry a připravit tak základy pro častější využití cirkulárního zadávání. Podpis memoranda není podmíněn, skvěle 
se ale doplňuje se vzdělávacím Kurzem cirkulárního zadávání, jenž je naprosto unikátní. Vznikl na základě 
poptávky od veřejných i soukromých zadavatelů po vzdělávacím formátu, který kombinuje prvky cirkularity 
a veřejného i soukromého zadávání. 

Nebojíme se dělat ani to, co nikdo před námi nedokázal. Nemáme strach po dlouhou dobu usilovně pracovat 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. 
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Aktivity INCIEN v detailu 
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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 zejména mezi klíčovými aktéry. 

NAŠE PROJEKTY 
Po pěti letech propagace tématu cirkulární ekonomiky v Česku jsme konsolidovali 
své vzdělávací a osvětové aktivity a zahájili činnost INCIEN Akademie. Její kurzy 
jsou navržené jak pro veřejnost, tak i pro školy, firmy, města a obce. Akademie 
nabízí výukové programy, školení nebo webináře dle potřeb zájemců. 

Cílem INCIEN Akademie je zvyšovat povědomí o principech a fungování cirkulární ekonomiky, která se stala 
základním řešením pro naplnění Evropské zelené dohody (Green Deal). Právě cirkulární ekonomika nabízí mnoho 
možností nejen pro firmy, ale i pro samosprávy a české školství. Je také klíčem k hospodářské obnově po 
ekonomické recesi vzniklé v důsledku pandemické krize. Vzdělávací aktivity jsou připraveny tak, aby odpovídaly 
potřebám a znalostem dané skupiny zájemců. Jedná se o opravdu širokou paletu edukačních aktivit – od programu 

Strážce planety pro děti z mateřských škol a prvních stupňů přes spolupořádání kurzu celoživotního vzdělávání 
na téma cirkulární ekonomiky na VŠCHT až po každoroční konferenci ODPAD ZDROJEM pro zástupce 
samospráv. 

Jaké máme cíle? Naším cílem je do roku 2030 nadchnout alespoň 80 % aktivní veřejnosti pro téma cirkulární 
ekonomiky, případně je o tématu alespoň informovat. Snažíme se, aby CE byla součástí změny k lepšímu, kterou 
vidíme i v řešení současné post-pandemické krize připojením se k Evropské zelené dohodě (Green Deal). 

To ale není všechno. Aktivní vzdělávání doplňuje i naše 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. 

Nezapomínáme ani na to, abychom byli vidět na veřejnosti. Aktivně vystupujeme v médiích a sdílíme informace 
o tématu. Poslouchat s námi můžete desítky podcastů, rozhovorů v televizi či v médiích jako jsou Forbes, 
Hospodářské noviny a další. 

V roce 2020 jsme publikovali: 
V roce 2020 světlo světa spatřily nové publikace Institutu Cirkulární Ekonomiky, 
kterými jsou: 

• Cirkulární Česko 3: Pro publikaci Cirkulární Česko platí, že co rok, to 
jedno vydání. O dobré příklady totiž není nouze. Publikace přináší pohled 
do zákulisí osmi firem – mapuje výzvy, kterým čelí, představuje jejich 
cirkulární řešení a také výsledky, jichž dosáhly. Celkem jde o dvacet stran 
plných inspirace nejen pro podnikatele a manažery, ale třeba i pro 
zástupce organizací, měst a obcí i pro širokou veřejnost. 

http://www.zajimej.se/
https://hub.cirkularnicesko.cz/
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• Jak na cirkulární veřejné zakázky: Ve spolupráci s advokátní kanceláří 
KROUPAHELÁN připravil INCIEN jednoduchou a praktickou příručku, která 
seznámí čtenáře se základy cirkulárního zadávání. Publikace má za cíl 
nabídnout několik zajímavých případů dobré praxe cirkulárního zadávání 
zasazených do kontextu české právní úpravy veřejných zakázek. Právě obava 
z porušení zákona o zadávání veřejných zakázek je často důvodem, proč v nich 
zadavatelé váhají se zohledňováním cirkulárních aspektů. Tato příručka 
ukazuje, že zákon o zadávání veřejných zakázek nabízí množství vyzkoušených 
možností, jak zadávat cirkulárně. 

Tyto a další publikace jsou veřejně dostupné ke stažení na webu INCIEN v sekci Publikace. 

Zaostřeno na impakt – příklady konkrétních výsledků: 

• Od roku 2016 spoluorganizujeme kurz celoživotního vzdělávání na téma cirkulární ekonomiky. Prošlo 
jím doposud více než 80 profesionálů, 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 podniků. Jedná se o bohatý program realizovaný špičkovými experty, který 
obsahuje 10 blokových přednášek pro 45 účastníků. 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 po
slední chvíli. 
 

• V roce jsme 2020 zrealizovali již 5. ročník konference ODPAD ZDROJEM, která každoročně přináší 
novinky z oblasti cirkulární ekonomiky pro samosprávy. V letošním ročníku jsme se hodně věnovali tématu 
cirkulárního veřejného zadávání a došlo i na bilancování uplynulých 5 let fungování INCIEN. 
 

• Navzdory koronavirové krizi, která znemožnila veškeré tradiční formy vzdělávání, se INCIEN účastnil celé 
řady velmi úspěšných on-line webinářů organizovaných sesterskou organizaci CIRA Advisory. 
Webináře tematicky vzdělávaly odbornou veřejnost jak v oblasti uplatnění cirkulární ekonomiky do 
firemního prostředí, tak i příležitostí, které přináší Evropská zelená dohoda. Nechyběla ani tematika 
cirkulární ekonomiky jako nástroje k obnově v době post-covidové. 
 

• Spustili jsme on-line historicky první Kurz cirkulárního zadávání, který osvětlí základy cirkulární 
ekonomiky a jejího překryvu do veřejného a soukromého zadávání. Kurz je složen z deseti webinářů, během 
kterých budou účastníci pracovat na vlastních pilotních projektech. Ty budou v případě zájmu využity 
v rámci publikace příkladů dobré praxe. 

NĚCO NAVÍC: Zajímáte se o téma cirkulární ekonomiky a rádi byste ho zprostředkovali svým 

zaměstnancům nebo studentům? Jste na správném místě. Ve spolupráci s partnery pro vás 
můžeme připravit vzdělávací aktivity na míru. 
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2) CIRKULÁRNÍ THINK-TANK & RESEARCH 
O co jde: Výzkum v INCIEN je založen na analýzách, rešerších, tvorbě metodik 
apod. Naše organizace 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 Institut spolupracuje 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 realizuje tzv. ideační 
aktivity, mezi které patří i ideační workshopy, 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. Jedním z nich je projekt „Cirkulární ekonomika jako příležitost pro Českou 
republiku – Dlouhodobá koncepce pro přechod na oběhové hospodářství“. V něm jsme se detailně 
zaměřili na sektor bioekonomiky. V rámci našeho projektu jsme propojili analýzu současného fungování 
celého systému v České republice s vytvořením možných scénářů při aplikaci principů CE. Navíc jsme 
pomocí unikátního spojení výzkumných postupů zhodnotili sociální, ekonomické i environmentální dopady. 
Díky jedinečné kombinaci nejlepších dostupných metod v daných oblastech výzkumu jsme vytvořili nový 
a komplexní multidisciplinární vědecký přístup k aktuálnímu tématu, kterým pro Českou republiku cirkulární 
ekonomika bezpochyby je. V roce 2020 jsme se věnovali primárně tvorbě scénářů, mapování technologií, 
tvorbě legislativních doporučení a práci se stakeholdery. V lednu 2020 také proběhl seminář o lesnictví, 
který se zabýval možnými scénáři budoucího vývoje v lesnickém sektoru a poukázal na důležitost zvýšení 
poptávky po recyklátech a produktech z lokálního dřeva. 
 

• Ve spolupráci se Sdružením EPS ČR jsme v INCIEN vytvořili analýzu materiálových toků expandovaného 
polystyrénu v České republice. Vzniklá analýza je první studií svého druhu v ČR a dala nám příležitost 
nahlédnout na toky tohoto materiálu. Poskytla systematický vhled do nakládání s polystyrénem na úrovni 
Česka, poukázala na potenciální bariéry a na příležitosti k uzavření materiálových toků EPS. Věříme, že 
studie je prvním krokem k uzavření materiálových toků EPS v ČR a součástí mozaiky řešení, která jsou 
nezbytná k přechodu České republiky na cirkulární ekonomiku. 
 

• Analýza materiálových toků proběhla i pro jinou, velmi zajímavou komoditu s velkým cirkulárním 
potenciálem – kávovou sedlinu, a to ve spolupráci s dlouhodobým partnerem Institutu, NAFIGATE 
Corporation. Na základě vypracované analýzy materiálových toků kávové sedliny bylo zjištěno její 
množství, které bylo vyprodukováno na území České republiky v roce 2018. Analýza také ukázala klíčové 
materiálové toky, oblasti s největším potenciálem k jejich uzavření, valorizaci tohoto cenného materiálu 
a způsoby nakládání s ním. 
 

• Organizace INCIEN byla aktivním výzkumným partnerem pro Teplárnu České Budějovice, a. s., 
a vypracovala pro tuto společnost studii posuzující role ZEVO v cirkulární ekonomice, a to v celé 
komplexní šíři této problematiky. Teplárenství v České republice v současné době čelí velké výzvě. Jak 
zvládnout odklon od spalování fosilních paliv, eliminovat emise CO2 na minimum a přitom zákazníkům 
zajistit stabilní a spolehlivou dodávku energie za rozumnou cenu? V INCIEN jsme se tedy rozhodli 
spolupracovat s Teplárnou České Budějovice, která v současnosti uvažuje o náhradě spalování hnědého 
uhlí, jenž je nyní hlavním zdrojem energie pro desítky tisíc jejích zákazníků. Společnými silami jsme hledali 
technologické alternativy spadající do oblasti nejlepších dostupných  technologií. Shrnuli jsme také 
nejnovější poznatky z našeho regionu i ze světa s cílem odklonu od využívání fosilních zdrojů energie 
a zároveň se záměrem nalezení cesty k energetickému využití jinak nevyužitelných materiálů – a to vše 
v lokálním kontextu Jihočeského kraje. 
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3) CIRKULÁRNÍ 
PARTNERSTVÍ & PROPOJOVÁNÍ 
O co jde: V INCIEN se nám za dobu svého působení podařilo (spolu)organizovat desítky odborných kulatých stolů 

a dalších propojovacích aktivit. Nicméně žádná akce není dostatečně propojovací, pokud ke spojení jednotlivých 
aktérů nedochází promyšleně a na základě hluboké znalosti zájmů a silných stránek jednotlivých partnerů. 
V roce 2020 se témata spolupráce, propojování a hledání konsenzuálních řešení ukázala jako klíčová v době 
koronavirové, ve které se spolupráce na vytváření přidané hodnoty jeví jako nezbytná cesta k dosažení odolné 
společnosti schopné čelit četným výzvám. 

Zaostřeno na impakt – na čem jsme pracovali v roce 2020: 

Změna k lepšímu. Přetavit post-covidovou krizi v šanci na lepší budoucnost Česka. To je vize, která spojuje 
představitele 91 českých firem, expertů a organizací spolupracujících na projektu Změna k lepšímu. Řešit, kam 
směřovat záchranné balíčky, podle nich nestačí. Tato iniciativa, kterou spoluzakládal INCIEN, pracuje na 
konkrétních řešeních, které mohou pomoci Česku stát se aktivním hráčem v oblasti udržitelných inovací v dopravě, 
moderní energetice, nakládání s odpadem, hospodaření s vodou nebo v adaptacích na změnu klimatu. V roce 2021 
tato inciativa představila deset konkrétních opatření, která umožní udržitelný re-start Česka, a cirkulární 
ekonomika v nich hraje (jak jinak!) zcela zásadní roli. 

Konference Circular Economy: It’s CEO’s Agenda! Na této události, kterou jsme organizovali společně s CIRA 

Advisory, jsme se sešli s představiteli celé řady českých i mezinárodních firem. Účelem konference byla diskuze 
o udržitelnosti, o zavádění cirkulárních principů do business strategií a zároveň včasná příprava na budoucí výzvy 
a příležitosti, které přicházejí s novou evropskou legislativou a cirkulární ekonomikou. Ředitelé českých poboček 

nadnárodních korporací, jakými jsou Coca-Cola HBC, IKEA či Nestlé, společně 

s předními představiteli tuzemského udržitelného byznysu (Nafigate Cosmetics, 
Nano Energies, Impact Hub či CIRAA) ukázali, že oběhové hospodářství 
a udržitelnost pro ně už dávno nejsou pouze trendem, ale dlouhodobou 
strategií, skrze kterou řídí svoje firmy. 

Climate Challenge. V akceleraci aktivně spolupracujeme také s partnerskou 
organizací Impact Hub, s níž od roku 2019 realizujeme projekt Climate 
Challenge. V roce 2020 proběhla 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. 

Jejím cílem je podpora nízkouhlíkových technologií v jednotlivých 
členských zemích, akcelerace dílčích činností konkrétních firem a startupů 
a organizace hloubkových demonstračních projektů na úrovni regionů. Organizace 
INCIEN je spolu s Impact Hub hlavním partnerem za Českou republiku. Rok 2020 
byl rokem nastavení procesů, jejich etablování a ustálení. Do roku 2021 
Climate KIC vstupuje s velmi jasnými cíli a konkrétními plány. Mezi klíčové výsledky 
v roce 2020 patří založení programu Community Lab pro střední a východní 
Evropu. Cílem je odstartovat pozitivní změnu v otázce klimatu a vytvořit silnou 
komunitu, která bude ve střední a východní Evropě vzájemně propojovat 
podnikatele, inovátory a výzkumníky, ale i jednotlivce se zájmem o životní 
prostředí. Z těch pak Community Lab zamýšlí vytvořit rozsáhlou síť. 

Další důležitou aktivitou je zapojení se do mezinárodního výzkumu bariér pro nízkou míru vzdělávání o 

problematice klimatu na základních a středních školách (v rámci zemí V4). Do projektu se INCIEN zapojil proto, 
aby pomohl získat data o českém prostředí, která budou porovnána s dalšími evropskými zeměmi, a aby zmapoval 

aktivitu jiných iniciativ zaměřených na vzdělávání o klimatu. 
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Důležitým modelem propojování je i skutečnost, že 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 dalších klíčových organizací vznikají projekty, které slouží jako skvělé příklady 
dobré praxe. Zde je třeba zmínit například cirkulární dílnu, Knihovnu věcí či upcyklovanou kavárnu Hlína. 

NĚCO NAVÍC: Ne vše zvládáme sami. 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. V INCIEN aktivně spolupracujeme s více než 50 
organizacemi, mezi které patří významné oborové asociace (CSBCSD aj.), ale i vědecká centra 
(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. 
V INCIEN aktivně vyhledáváme partnery, kteří vidí potenciál ve společném postupu při rozvoji 
cirkulární ekonomiky v České republice v zásadních sektorech. V roce 2021 uzavíráme 
partnerství s vybranými společnostmi, které mají zájem o kultivaci takových témat, jako je 
cirkulární veřejné zadávání nebo cirkulární bioekonomika. 
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4) CIRKULÁRNÍ WATCHDOG 
O co jde: V rámci INCIEN se podílíme na 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. 

Naším cílem je podpořit přechod na principy cirkulární ekonomiky na národní 
úrovni. Aktivně se zapojujeme do klíčových aktivit, při kterých se rozhoduje, 
jakým způsobem může fungovat české hospodářství. V současnosti jsme 
aktivními členy desítek pracovních skupin, komisí a regionálních think-tanků. 
Také aktivně a otevřeně spolupracujeme se zástupci Senátu a Parlamentu. 
Toto všechno děláme s cílem poskytnout konkrétní data, fakta a výsledky 
našich vědeckých aktivit, na kterých může být postavena relevantní diskuze 
orientovaná na pozitivní dopad. 

INCIEN je v současnosti aktivně zastoupen v: 

• klimatické komisi zřízené premiérem ČR pod Radou vlády pro vědu, výzkum a inovace, 
• pracovní skupině pro odpady při MŽP, 
• přípravné skupině strategie Cirkulární Česko 2040, 

• pracovní skupině pro podporu využívání druhotných surovin při MPO, 
• grémiu ministryně pro místní rozvoj pro koncept Smart Cities. 

Aktivně se také podílí na národních i nadnárodních výzkumech v oblasti cirkulární ekonomiky. 

Zaostřeno na impakt – příklady konkrétních výsledků: 

Klimatická krize je další oblastí, které se INCIEN intenzivně věnuje, a to i toho důvodu, že cirkulární ekonomika může 
výrazně přispět k naplnění cílů stanovených v Pařížské dohodě. V roce 2020 INCIEN spolupracoval na Stanovisku 
k uhlíkové neutralitě ČR, které zpracovala Komise pro problematiku klimatu pod Radou vlády pro vědu, výzkum 
a inovace. Ve stanovisku bylo podrobně analyzováno, jak může Česko naplnit obtížný úkol uhlíkové neutrality, 
a INCIEN v něm představil klíčové aspekty v oblasti cirkulární ekonomiky, které můžou pomoci tento cíl plnit. 
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Spolupráce se studenty 
Dlouhodobě sledujeme aktivity v oblasti spolupráce se studenty v rámci jejich vlastních projektů. Projekt Uplatni.se, 
který v minulosti INCIEN rozvíjel a který se zaměřuje na propojování studentů s firmami, je v současnosti sloučen 

s projektem xflow.cz. V jeho rámci je možné navázat bližší spolupráci v oblasti hledání vhodných kandidátů na stáže 

v partnerských společnostech (z vlastní zkušenosti: INCIEN v této oblasti ročně přijímá cca 10 studentů, ze kterých 
se stávají zaměstnanci nebo kteří potom 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. 
Lze zmínit například vazbu na mileniály, kteří se mohou podílet na tvorbě produktů, jež jsou pro ně samotné na 
finančním trhu atraktivní, dále také poznání potřeb této cílové skupiny a hledání budoucích zaměstnanců finančně 
efektivním způsobem. 

Projekt Xflow, kterému je INCIEN partnerem, se tak stává základním pilířem pro budování stážistické kultury v České 
republice. Institut se zaměřuje na to, aby projektu rostla nabídka udržitelného uplatnění v různých oblastech a také 
aby se zvyšovalo povědomí o něm mezi studenty středních a vysokých škol, kde často přednášíme. 

Nabídku stáže na Xflow našla také naše stážistka Eliška Kosová, která do INCIEN nastoupila uprostřed pandemie. 

Jak ji hodnotí? 

„Stáž v INCIEN byl nejlepší způsob, jak využít podzimní lockdown. Během mé tříměsíční stáže jsem se toho spoustu 
naučila. Na INCIEN se mi líbí, že stážisti nedělají jen kafe a nepracují u kopírky, ale stávají se plnohodnotnou součástí 
týmu. Pomáhají s projekty, čímž šetří čas svým vytíženým kolegům, a zároveň mají možnost získat zkušenosti 
v oblasti cirkulární ekonomiky. 

Když jsem se dozvěděla, že začátek mého magisterského studia bude posunut kvůli pandemii až na leden, zůstaly 
mi tři volné měsíce. Původně jsem chtěla jet cestovat, ale kvůli lockdownu to nepřipadalo v úvahu. Rozhodla jsem 

se tento čas využít a najít si stáž v oboru udržitelnosti. Narazila jsem na stránku xflow.cz, která nabízí spoustu 
zajímavých příležitostí nejen pro studenty. Právě INCIEN nabízel stáž jako pravá ruka Soni Jonášové. Říkala jsem si, 
že by to byla jedinečná příležitost pracovat přímo s ředitelkou institutu! 

Poslala jsem motivační video a byla jsem nadšená z kladné odpovědi, protože INCIEN sleduji již několik let a moc 
mě zajímá jeho práce. Ve svém úvodním videu v přihlášce jsem uvedla, že hledám ‚zkušenost, která mě posune dál 
a která by byla moje první šance uplatnit po bakaláři svoje zkušenosti a naučit se něco nového‘. Řekla bych, že 
přesně to moje stáž splnila – otevřela mi dveře do světa cirkulární ekonomiky a navedla mě směrem, kterým bych 
se chtěla v budoucnu vydat.“ 

  

http://www.xflow.cz/
https://xflow.cz/
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Vize pro rok 2021–2025 
Předpokládáme, že nadcházející desetiletí bude klíčovým obdobím ve vývoji české ekonomiky. Zatímco západní 
země EU rychle investují do inovací a transformací do cirkulárního a klimaticky neutrálního hospodářství, země 
střední a východní Evropy jsou stále zatěžovány svou velkou průmyslovou základnou, a proto je zde malá vůle ke 
změně. Ačkoliv by tato strategie mohla být zdánlivě vhodná z krátkodobého hlediska, neochota ke změně může být 
dlouhodobě škodlivá a místní ekonomiky mohou zastarat. To by mohlo vést k nekontrolovanému dopadu na klima, 
místní komunity a celou společnost. 

Ve INCIEN cítíme naléhavou potřebu být ostražití při dohledu nad vývojem a směřováním naší ekonomiky. Naší 
odpovědností je být aktivní v oblasti veřejné a soukromé sféry a formovat debatu do stavu, kdy novou normou bude 
společnost s omezeným dopadem na místní a globální ekosystémy. 

Vizí INCIEN je, že se cirkulární ekonomika stane pro Českou republiku prioritou. To znamená transformaci 
směrem ke společnosti, v níž je opečováván lidský kapitál, zatímco ten přírodní je zachován nebo v případě potřeby 
využíván v rámci planetárních mezí. 

Misí INCIEN je nastavovat agendu cirkulární ekonomiky pro klíčové aktéry. To znamená, že INCIEN chce být 
katalyzátorem podpory transformace směrem k cirkulární ekonomice na všech společenských úrovních. 

Naplnění takové vize bude skutečně náročný úkol, a proto se snažíme o jakoukoliv podporu při jejím uskutečňování. 

Institut Cirkulární Ekonomiky si klade za cíl stát se think-tankem s výbornou značkou a významným vlivem, který 
je známý svou houževnatostí. Snadno nastavuje a podporuje agendu cirkulární ekonomiky. Budí obdiv u klíčových 
aktérů. Výsledky činností INCIEN přináší do společnosti žádané změny, které jsou postaveny na expertize 
a konsenzu. 

V INCIEN stavíme svou práci na následujících 
principech: 

• nezaujatost, 

• expertiza, excelence, komplexnost, 

• silný český a mezinárodní network, 

• kredibilita, 

• akceschopnost, 

• otevřenost. 
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Jak budeme pracovat? 

 

I nadále budeme stavět naši vizi a poslání na čtyřech následujících pilířích: 

 

INCIEN Think-tank. Klademe si za cíl být vedoucím think-tankem o CE v České republice, možná i v regionu 
Centrální Evropy. Předpokládáme, že se staneme centrem odborných znalostí a autoritou pro cirkulární ekonomiku. 
Naším cílem je poskytovat vědecky podložené analýzy veřejnému a soukromému sektoru, což představuje cestu 
k přijímání dobře podložených rozhodnutí a politik. Náš INCIEN Think-tank nastavuje agendu pro cirkulární 
ekonomiku, spojuje a aktivuje, komunikuje a sdílí. 

INCIEN Akademie. Chceme zvýšit povědomí o CE u místních obyvatel, inspirovat a vzdělávat místní 
profesionály a klíčové stakeholdery. To reaguje na skutečnost, že systémová transformace před námi nebude 
realizovatelná, pokud široká veřejnost a klíčoví aktéři nejsou aktivováni. Naším cílem je proto posílit naše vzdělávací 
aktivity, aby do roku 2025 alespoň 80 % populace vědělo, co koncept CE zahrnuje a jaké jsou nezbytné kroky k jeho 

naplnění. 
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INCIEN Watchdog. Naším cílem je být aktivní watchdogovou organizací, pokud jde o určování správného kurzu 
cirkulární ekonomiky, monitorování a hodnocení pokroku v jejím vývoji. Institut je aktivní při formování veřejné 
politiky, a to pomocí účasti v různých pracovních skupinách, komisích, radách či vládních a obecních slyšeních. 

INCIEN Research & Consultancy. Náš institut si klade za cíl provádět výzkum a analýzy pro soukromé a veřejné 
subjekty, které hledají naše odborné znalosti v příslušných sektorech ekonomiky. 

Abychom měli měřitelný dopad, musí být rozsah naší práce zvládnutelný a realistický. Z tohoto důvodu jsme se 
rozhodli zaměřit se na konkrétní odvětví hospodářství v následujících programech: 

• bioekonomika, 
• cirkulární zakázky, 
• cirkulární textil (v přípravě), 
• stavebnictví a těžký průmysl (v přípravě). 

Tyto programy byly vybrány na základě předem definovaných kritérií včetně materiálových toků, odborných 
znalostí INCIEN, povědomí veřejnosti a dopadu na klima. Pro každý z těchto programů jsou v současné době 
identifikovány konkrétní cíle, aktivity, partneři a zdroje financování. 

Předchozích pět let naší praxe můžeme vnímat jako úspěšné, pokud jde o zvyšování povědomí o cirkulární 
ekonomice, propagaci konceptu cirkulární ekonomiky a aktivaci lokálních aktérů. Následující roky však 

budou klíčové z hlediska transformace koncepce do konkrétních, ekonomických a škálovatelných příkladů 
dobré praxe. 

Na cestu se můžeme vydat společně 
Institut Cirkulární Ekonomiky funguje od roku 2015. Od svého počátku 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. Z důvodu snahy pomoci rychlému přechodu z lineárního na cirkulární systém fungování 
spolupráce se INCIEN rozhodl mezi roky 2021–2025 věnovat zejména aktivitám, v rámci kterých budou prostředky 
z programu CIRKULÁRNÍHO PARTNERSTVÍ efektivně alokovány s úmyslem naplnit stanovené cíle v dílčích 
aktivitách.   
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Data o našem 
dopadu – mediální 
monitoring 

V INCIEN jsme velice aktivní v komunikaci témat 
cirkulární ekonomiky navenek. Členové týmu 
vystupují v médiích a jsou oslovováni veřejnými médii 
ke komentářům. Součástí jsou také články 
o cirkulární ekonomice na informačním portálu 
Zajimej.se a na našem blogu. Ty 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 je 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. Dohromady 390 dalších 
článků a reportáží naši práci zmiňovalo.  
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Sociální sítě 
V dubnu loňského roku jsme pro komunikaci INCIEN nastavili krátkodobou strategii. Jejím cílem bylo především 
zvýšit interakci uživatelů na sociálních sítích, získat více odběratelů pravidelných newsletterů, více zaměřit 
komunikaci v rámci jednotlivých sociálních sítí na adekvátní cílové skupiny a zlepšit koherenci a grafickou stránku 

komunikace. Na začátku druhého kvartálu roku 2020 jsme měli nejvíce sledujících na Facebooku, následoval 
Instagram, poté LinkedIn a poslední byl Twitter. Toto pořadí se nezměnilo, změny jsme ale zaznamenali v nárůstu 
fanoušků. 

Facebook byl hlavním kanálem pro interakci se sledujícími a fanoušky všech cílových skupin. Na LinkedIn se 
komunikace zaměřovala na firmy, organizace a podnikatele. Twitter měl spíše zpravodajskou funkci. V rámci nové 

identity jsme zapracovali také na grafické stránce postů na sociálních sítích, což se nejvíce projevilo na Instagramu, 
který na vizuální dojem klade největší důraz. Na LinkedInu se osvědčily infografiky a nastavení komunikace tak, aby 
byla pravidelná a více reflektovala cílovou skupinu. Nárůst fanoušků byl díky tomu téměř dvojnásobný. 

Engagement, neboli zapojení uživatelů na sociálních sítích, zvýšilo především sjednocení komunikace do nové 
identity a větší využívání dat a infografik. Začali jsme komunikovat více koncepčně v rámci kampaní, které 
veřejnosti lépe vysvětlují současné problémy spojené s klimatickou krizí a cirkulární ekonomikou a které také 
předestírají možnosti řešení těchto problémů. Obzvláště patrné to je na Instagramu, kde se dosah zvýšil z řádově 
300 lidí na 500 a uživatelé si příspěvky začali více ukládat, aby se k informacím mohli vracet, což potvrzuje přidanou 
hodnotu sdíleného obsahu. 

E-mailingová komunikace 
Během roku 2020 jsme pokračovali v zasílání našeho tradičního kvartálního newsletteru a až do prosince také 
v zasílání informačního newsletteru našeho zpravodajského portálu Zajimej.se. Prostřednictvím formuláře na webu 
jsme získali na 500 nových kontaktů. Společně s kontakty nasbíranými v rámci našich akcí tak poslední kvartální 
newsletter šel na 5755 e-mailů. Celkový CTR (Click Through Rate) INCIEN newsletterů činil 19 %. 

Cirkulární novinky ze Zajimej.se odebírá v rámci e-mailového zpravodaje 555 čtenářů. Souhrnný CTR pátečních 
newsletterů je o něco vyšší než u kvartálního newsletteru, činí průměrně 24 %. 

Média 
V roce 2020 vyšlo o INCIEN celkem 741 výstupů, a to jak v online médiích, tak i v tištěných periodikách, televizi 
a rozhlase. Největší počet zmínek jsme zaznamenali na podzim, především v září. To se konaly jediné dvě velké offline 

akce, které nám koronavirová situace umožnila – konference ODPAD ZDROJEM a událost Circular Economy: 
It's CEO's agenda. 
 
Poměr media typů, kde se o cirkulární ekonomice ve spojení s Institutem píše, je jednoznačně na straně online médií, 
která jsou v současné době hlavním sdělovacím prostředkem. Následuje tisk, rozhlas a televizní vysílání. 
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Na vytvoření závěrečné zprávy se podílel celý tým INCIEN. Jednotlivým členům taktéž patří velký dík za 
naplňování společných cílů.  

Veškeré informace o činnostech INCIEN včetně závěrečných zpráv za předcházející roky můžete najít na 
webových stránkách www.incien.org/. 

V příloze této zprávy najdete taktéž účetní uzávěrku roku 2020 včetně výkazu zisků a ztrát. 

 

 

https://incien.org/


IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

04065956

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú.
Purkyňova 648/125
Brno-Medlánky
612 00

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2020
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

Spotřebované nákupy a nakupované služby 3 4533 453A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 1323 132A. I. 1.

Prodané zboží 104 10A. I. 2.

Opravy a udržování 115 11A. I. 3.

Náklady na cestovné 356 35A. I. 4.

Náklady na reprezentaci 197 19A. I. 5.

Ostatní služby 3 2468 3 246A. I. 6.

Osobní náklady 1 8501 850A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 1 50014 1 500A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 35015 350A. III. 11.

Ostatní náklady 1717A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Jiné ostatní náklady 1728 17A. V. 22.

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

A. VI. 2729
Součet A.VI.23. až A.VI.27. 27

Odpisy dlouhodobého majetku 2730 27A. VI. 23.

Náklady celkem 5 3475 34739Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 6666B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 6642 66B. I. 1.

Přijaté příspěvky 228228B. II. 43Součet B.II.2. až B.II.4.

Přijaté příspěvky (dary) 22845 228B. II. 3.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 4 2914 148 143B. III. 47

Ostatní výnosy 7433 41B. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Kursové zisky 152 1B. IV. 8.

Jiné ostatní výnosy 413254 73B. IV. 10.

Výnosy celkem 4 6594 475 18461Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -688-872 184C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění -688-872 184D. 63ř. 62 - ř. 37

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

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 21.04.2021 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.
Purkyňova 648/125
Brno-Medlánky
612 00(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

ke dni 31.12.2020

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 5255
A. I. Součet A.I.1. až A.I.7.Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 9 67 90

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

Software (013) 3 78A. 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 55A. 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 -43
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29A. IV. 1.

Oprávky k softwaru (073) 30 -26A. 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 2 3873 125
B. I. Součet B.I.1. až B.I.9.Zásoby celkem 51 19 4

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 416B. I. 9.

B. II. Součet B.II.1. až B.II.19.Pohledávky celkem 71 1 099 1 006
Odběratelé (311) 52 1 0021 036B. 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 33B. 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 11B. 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 59B. 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 2 003 1 373
Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 32B. III. 1.

Ceniny (213) 73B. III. 2.

Peněžní prostředky na účtech (221) 74 1 3702 001B. 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 2 4393 180



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 1 8462 534
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 2 529 1 841
Účet výsledku hospodaření (963) 91 -688xA. II. 1.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 x1 667A. II. 2.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 2 529862A. II. 3.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 95 593646
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 72 3
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 372B. II. 6.

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

B. III. Součet B.III.1. až B.III.23.Krátkodobé závazky celkem 129 574 563
Dodavatelé (321) 106 195185B. III. 1.

Směnky k úhradě (322) 107B. III. 2.

Přijaté zálohy (324) 108B. III. 3.

Ostatní závazky (325) 109 2B. III. 4.

Zaměstnanci (331) 110 6278B. III. 5.

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

Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 2033B. III. 7.

Daň z příjmů (341) 113B. III. 8.

Ostatní přímé daně (342) 114 1012B. III. 9.

Daň z přidané hodnoty (343) 115 206198B. 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 6868B. 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 27

Výdaje příštích období (383) 130 27B. IV. 1.

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

Součet A. až B.Pasiva celkem 134 2 4393 180

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

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 21.04.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou
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