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Proč je cirkularita budoucnost
O INCIENu
Vize a hlavní pilíře ČCH
Co nás čeká
Q&A

 
 

Agenda



Jsme na začátku změny k CE

Courtesy: Drift, Erasmus University

 

DON’T WASTE TIME: LEARN FAST, FAIL FAST
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Posílení soběstačnosti 
a odolnosti (resilience)

Ve výrobě potravin, dodávce

zdrojů, hnojiv, lokální výroby

Šetření zdrojů
Stavební materiály, dřevo, lepší

péče o půdu

Tvorba pracovních míst
V opravách, zpracování

druhotných surovin. 

Deglobalizace a regionalita výroby 

a spotřeby

Nové byznys modely 
a synergická spolupráce

Průmyslové synergie, rychlá

adaptabilita na změnu  - nové

pravidla v dodavatelsko

odběratelských řetězcích

Výzvy a příležitosti



Cirkulární
akademie

Cirkulární
konzultace

Think
Tank

Advokacie 
pro

cirkularitu

Český
cirkulární
hotspot

A K T A X

Jak vnímáme cirkularitu v INCIEN

Informuje
Propojuje
Zvyšuje povědomí
o CE
Podporuje výměnu
zkušeností 

 

Vzdělávací témata: 
Cirkulární zadávání
Cirkulární textil 
Green Deal & ESG
Cirk. stavebnictví 
Bioekonomika

Přednášky & workhsopy
o cirkulární ekonomice

Expertní konzultace
Účast na odborných
skupinách & rádach
(měst i firem) 

Výzkumné aktivity
INCIEN 
Projekty rozvíjející
témata cirkularity 
Mezinárodní a
národní  konsorciální
projekty

Aktivní
prosazování
principů
cirkulární
ekonomiky na
legislativní
úrovni 



25 % mediálních
výstupů o CE je
spojeno s INCIEN

6 uspořádaných
konferencí 

>100
konzultací
firmám

>1000
proškolených
profesionálů v
praxi

>100 konzultací obcím,
>70 fyzických analýz
odpadu v obcích

1 Cirkulární
Sken pro
Prahu

Co máme za sebou

>40
odmoderovaných
diskuzí a
workshopů 

1 EKO Oskar za
produkci BioCNG z
odpadních vod



Jak to vzniklo?

Český cirkulární hotspot je
iniciativa Institutu Cirkulární
Ekonomiky, která navazuje na
Memorandum s holandskými
partnery, zakladateli globální
sítě podobných hotspotů -
Holland circular hotspot. 



Síť cirkulárních hotspotů v EU



Vize Českého cirkulárního hotspotu 

ČCH spojuje firmy, vládní a znalostní instituce a
neziskové organizace s ambicí aktivního a expertního
propojení jednotlivých členů s cílem urychlit přechod na
cirkulární fungování českého hospodářství. 

Cílem je vytvoření platformy pro organizace aktivně
zapojené v oblasti cirkulární ekonomiky. 

Cílem je taktéž aktivní komunikace českých příkladů
dobré praxe na národní i mezinárodní úrovni díky široké
síti mediálních a odborných kontaktů INCIEN.
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Firmy
  NGO's 

 

Znalostní
instituce

Státní
sféra 

 



 
Aktivní propojování
jednotlivých členů 

 

 
Sdílení expertních

informací a znalostí 
 

 
Komunikace 

 

Hotspot

kulaté stoly, ad-hoc pracovní skupiny
networking

 

newsletter
prezentace cirkulárních projektů

 

exkurze na místa dobré praxe
workshopy

 



prostor pro
kulaté stoly a

Vaše téma

CIRKULÁRNÍ ZADÁVÁNÍ

Zelená dohoda pro Evropu
Greenwashing
Akční plán pro cirkulární ekonomiku
Cirkulární zadávání s environmentálními a
se sociálními aspekty

BIOEKONOMIKA
Obaly pro potravinářství 
Prevence vzniku odpadů 
Alternativní zdroje produkce potravin  
Strategie z farmy na vidličku
Mapování materiálových toků bioodpadů/biomasy 

CIRKULÁRNÍ PRŮMYSL
Bioplynová stanice
Obnovitelné zdroje
Přehlídka inovativních materiálů & produktů 

CIRKULÁRNÍ TEXTIL
Upcyklace 
Mapování materiálových toků 
Přehlídka inovativních materiálů &
produktů 



10/2019 

12/2021 

01/2022

03/2022

04/2022

Memorandum s
HCH 

 

Pohovory se
zájemci

 

Kick off
1.členská schůze

Framework
definující typ

členství 
 konzultace s
ostaními CH 

 

Tvorba platformy

 konzultace
workshopy

 



Petr Novotný 
manažer programu

Cirkulární bioekonomika

 
Pavel Zedníček
výkonný ředitel

 Stepan Vashkevich
manažer programu

Cirkulární textil

Soňa Klepek Jonášová
zakladatelka & CEO INCIEN

Tým ČCH

Katarina Bakšiová
stážistka

Nina Hromádková
koordinátor ČCH

Veronika Nováčková 
stážistka

Dagmar M. Prášková
manažerka programu
Cirkulární zadávání &

INCIEN Akademie



 
 
 

Zaregistrujte se mezi členy:
https://forms.gle/YVAoC4vrJWJcBn8A9

Nina Hromádková
Koordinátor platformy

nina@incien.org
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Chcete být leaderem v CE? 



Kampus Hybernská jako cirkulární hotspot

Živý přenos 14.12 od 15:30 do 16:30  

Akci organizuje Akci podporuje

Event link: https://www.linkedin.com/events/kampushybernsk-jakocirkul-rn-ho6872463963955703808/about/
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Prostor na diskuzi



We close the loop


