
VÍTE JTE NA 5 .  ROČNÍKU KONFERENCE

Akce se koná pod záštitou

Kterou pro Vás opět pořádá INCIEN & CIRA Advisory

... aneb zavádění principů cirkulární ekonomiky do regionů. 

2.  - 3.  ZÁŘÍ 2020 V BRNĚ 



2. 9. 2020
Program konference  - dopoledne  

Pro svět, kde odpad je zdrojem 

5 CIRKULÁRNÍCH LET
NA OBCÍCH

CIRKULÁRNÍ SKEN

PRAHA 

nejlepší příklady praxe

výsledky prvního českého

cirkulárního skenu

výsledky projektu Obce na

cestě k méně odpadu

klíčová data a trendy pro

správné nastavení systémů
nakládání s odpady na obcích 

Ohlédnutí za 5 lety na obcích:  Aneb kde věda potkává praxi. 

Výsledky výzkumného projektu

Odpad zdrojem neboli uplatnění
nových metod výzkumu pro rozvoj

cirkulární ekonomiky v ČR, kde

INCIEN spojil síly s holandskou

organizací Circle Economy

Amsterdam. Výsledkem je nejen

první český sken, ale i metodika

pro jeho replikaci. 

GALERIE TOP

ČESKÝCH PŘÍKLADŮ
CIRKULARITY V PRAXI

To nejlepší z Česka

Město Zábřeh začíná být čím dál

častěji skloňováno v souvislosti

s cirkularitou, re-use centry i

novým přístupů k využití odpadů.

Pozadu není ani farma Choťovice,

která umí proměnit odpady na

teplo i elektřinu a firma Nafigate

pro změnu mění oleje na

bioplasty nové generace. 

NOVÉ PŘÍSTUPY K

PŘÍPRAVĚ A FINANCOVÁNÍ
CIRKULÁRNÍCH PROJEKTŮ

Příprava cirkulárních projektů,

které mohou navazovat na

strategické plány měst, přínáší
celou řadu výzev. Cirkulární
ekonomika je velmi mezioborové
téma a žádá si vytvoření konsorcií,
která tvoří zástupci firem a

organizací řešících energetiku,

vodohospodářství, odpadové
hospodářství, projektování a
realizaci staveb. 

CIRKULÁRNÍ MĚSTA VS.
OBCE: KDO JE DÁL?

Cirkulární radnice: utopie nebo

skutečnost?

Jaké jsou nejlepší a nejhorší
praktiky a příklady dobré praxe?

Na co by se obce měly připravit

v dalších deseti letech?



Nejlepší příklady praxe. Data, fakta a klíčové výzvy, které
jsou před námi. 

Výsledky projektu Obce na cestě k méně odpadu.

Cirkulární radnice: utopie nebo skutečnost?

Jaké jsou nejlepší a nejhorší praktiky a příklady dobré
praxe?

Na co by se obce měly připravit v dalších deseti letech?

A také s Vámi nasdílíme to, co se nepovedlo...

9:30 - ÚVOD: SHRNUTÍ 5 CIRKULÁRNÍCH LET NA OBCÍCH 

ředitelka INCIEN 

SOŇA

JONÁŠOVÁ

Pro pokládání dotazů bude připravena online aplikace SLI.DO



Pro pokládání dotazů použijte online aplikaci SLI.DO./ Překlad bude zajištěn. 

První skutečně cirkulární sken v České republice aneb kde

věda potkává praxi.

Přednáška Maxe Russela představí výsledky výzkumného

projektu ODPAD ZDROJEM aneb nové výzkumné metody v

praxi, a česko-holandskou spolupráci mezi INCIEN a Circle

Economy Amsterdam. Cirkulární skeny jsou výbornou cestou,

jak zmapovat současný stav, nastavit priority a vytvořit
konkrétní akční plán pro realizaci cirkulárních projektů.

Výsledky skenu doplní informace o aktuálním stavu realizace

rok po představení jeho výsledků. Na příspěvek navazuje

diskuze s účastníky. 
MAX RUSSEL
Circle Economy 

Amsterdam

9:45 - CIRKULÁRNÍ SKEN PRAHA  

PAVEL
ZEDNÍČEK
INCIEN

Pro pokládání dotazů bude připravena online aplikace SLI.DO



Pro pokládání dotazů použijte online aplikaci SLI.DO.

Kdy Brno začalo témat cirkulární ekonomiky vnímat a proč?

Kam Brno posouvá projekt autobusů jezdících na bioCNG z

čistírenských kalů? 

Jak se rozvíjí projekt re-use center a jak na něj reagují občané?

Co dalšího cirkulární město Brno plánuje? 

První příspěvek konference  nemůže patřit nikomu jinému než zástupci

města Brna - panu náměstku Hladíkovi, který v rámci svých aktivit

věnuje velkou část pozornosti rozvoji projektů v oblasti životního

prostředí. Odpoví na základní otázky, které si  kladou ti, kteří cestu Brna

k cirkulární ekonomice sledují dlouhodoběji: 

PETR HLADÍK
náměstek primátora

města Brna

10:45 - CIRKULÁRNÍ MĚSTA VS. OBCE: KDO JE DÁL?  

Pro pokládání dotazů bude připravena online aplikace SLI.DO



Pro pokládání dotazů použijte online aplikaci SLI.DO.

Příprava cirkulárních projektů, které mohou

navazovat na strategické plány měst, přínáší
celou řadu výzev. Cirkulární ekonomika je

velmi mezioborové téma a žádá si vytvoření
konsorcií, která tvoří zástupci firem a

organizací řešících energetiku,

vodohospodářství, odpadové hospodářství,
projektování a realizaci staveb. Takové
komplexní projekty si potřebují nové přístupy

v řízení projektů, ale i při jejich realizaci. Na

konkrétních příkladech uslyšíte trendy i nové
způsoby nezbytné pro implementaci

cirkulárních inovací do praxe. 

11:00 - NOVÉ PŘÍSTUPY K PŘÍPRAVĚ A FINANCOVÁNÍ

CIRKULÁRNÍCH PROJEKTŮ 

Pro pokládání dotazů bude připravena online aplikace SLI.DO

LAURA
MITROLIOSOVÁ
jednatelka CIRA Advisory

DITA
TESAŘOVÁ
ředitel Národního centra

energetických úspor

PAVEL
BERAN 
poradce speciálního

financování / KB



Pro pokládání dotazů použijte online aplikaci SLI.DO.

11:45 - CIRKULÁRNÍ POČIN ROKU - TOP PŘÍKLADY ČESKÉ PRAXE  

Re-use centra, která pomáhají
 i lidem v nouzi. 

Skutečně cirkulární farma a

obec Choťovice. 

Sběr a upcyklace odpadních

olejů z vývařoven i domácností
a projekty excelentní evropské
úrovně. MILAN

DOUBRAVSKÝ
jednatel společnosti

EKO servis Zábřeh

starosta obce Žehuň a

majitel farmy Choťovice

Hotelu Na Farmě

KAREL HORÁK LENKA
MYNÁŘOVÁ
jednatelka firmy

NAFIGATE CORPORATION

Pro pokládání dotazů bude připravena online aplikace SLI.DO



12:30 - 13:30 - PAUZA NA OBĚD 



Program konference - odpoledne (2. blok)  

TRENDY DALŠÍHO DESETILETÍ 
A LEGISLATIVA

Cirkulární & odpadová legislativa a nová
Zelená dohoda pro Evropu aneb na co je

třeba se připravit.

Dotace v oblasti

Odpadové hospodářství (od

prevence po  re-use a recyklaci) 

Vodní cykly v budovách i v krajině
Zkušenosti z reálných projektů

Cirkulární ekonomika perspektivou pohledu

do budoucnosti:

OZVĚNY
KONFERENCE ODPAD
ZDROJEM VE SVĚTĚ

Majo Lemo ze slovenského

ENJOY LIFE rozdává radost a

cirkularitu dětem v Indonésii.

Přrekvapit může, že inspiraci

získal právě na prvním ročníku

konference ODPAD ZDROJEM. 

Co rodák ze Žiliny dělá ve světě
pro cirkulání ekonomiku a co si

připravil pro hosty konference

za překvapení? 

CIRKULÁRNÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY

Představení konceptu

cirkulárních veřejných zakázek. 

Skutečná udržitelnost stojí na

třech pilířích. Na efektivním
využívání veřejných prostředků a

zahrnutí environmentálních i

sociálních faktorů. Výsledkem

snahy o změnu bude i podpis

Memoranda pro cirkularitu ve

veřejných zakázkách. 

PRO CIRKULÁRNÍ
REGIONY 

Křest publikace a nové
platformy Pro Cirkulární
Regiony, která se stává
průvodcem pro každého, kdo

chce začít implementovat

principy cirkulární ekonomiky

do své obce či města! 



Majo Lemo ze slovenského ENJOY LIFE

rozdává radost a cirkularitu dětem v

Indonésii. Přrekvapit může, že inspiraci

získal právě na prvním ročníku konference

ODPAD ZDROJEM.

Co rodák ze Žiliny dělá ve světě pro

cirkulání ekonomiku a co si připravil pro

hosty konference za překvapení? 

13.30 - OZVĚNY ODPADU ZDROJEM VE SVĚTĚ

MAJO LEMO
Zakladatel projektu ENJOY LIFE

Pro pokládání dotazů bude připravena online aplikace SLI.DO



Pro pokládání dotazů bude použita online aplikaci SLI.DO

Co se chystá v Evropském Green Dealu a

na co by se měly české firmy připravit? 

A jak mohou obce přizpůsobit svoje

systémy tak, aby synergie mezi firmami 

a obcemi fungovala do maxima? 

Diskuzi doplní kompletní přehled

možností financování  nových cirkulárních

projektů.  

13:45 TRENDY DALŠÍHO DESETILETÍ A CO NA TO LEGISLATIVA? 

FILIP HLOUŠEK
advokát Deloitte Legal 

MARTIN
VEVERKA
senior konzultant

oddělení Advisory / EY

Pro pokládání dotazů bude připravena online aplikace SLI.DO



Pro pokládání dotazů použijte online aplikaci SLI.DO.

Co přináší evropský Green Deal

v oblasti veřejného zadávání? 

Transformace stavebních

zakázek na cirkulární.

Sociální a environmentální
odpovědnost na jedné
cirkulární lodi. 

14:30 CIRKULÁRNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

manažer udržitelnosti

SKANSKA / předseda

CZCBC

KAREL FRONK LEONA
GERGELOVÁ
ŠTEIGROVÁ
vedoucí oddělení
veřejných zakázek MPSV

ředitelka odboru politiky

ŽP a udržitelného

rozvoje MŽP

ANNA PASKOVÁ

Pro pokládání dotazů bude připravena online aplikace SLI.DO



15:30 - 16:00 - PAUZA NA

KÁVU A NA NETWORKING

MEZI ÚČASTNÍKY  

Komerční banka

INISOFT

CIRA Advisory 

KROUPAHELÁN

Baterkáreň
EY 

NCEU 

I zde je prostor využít čas a navázat kontakty 

s partnery a vystavujícími konference ODPAD

ZDROJEM. Letos na akci můžete důkladně
prohlédnout a prodiskutovat inspirativní řešení
a projekty těchto vystavujcích a partnerů: 



Pro pokládání dotazů použijte online aplikaci SLI.DO.Pro pokládání dotazů bude připravena online aplikace SLI.DO

16:00 PRO CIRKULÁRNÍ REGIONY 

JIŘÍ 
HELÁN 
partner ve společnosti

KROUPAHELÁN 

místopředseda

Kompostářské asociace

MARTIN ŠMÍDA SOŇA
JONÁŠOVÁ
ředitelka INCIEN

Cílem INCIEN je zvyšovat povědomí o cirkulární
ekonomice a pomáhat takovým projektům, které
umožní neustále posilovat využívání druhotných

surovin v praxi. Začínat hledat řešení v

odpadovém hospodářství se ale jeví jako slepá
cesta. Pozornost je třeba věnovat již na začátek

- na design systémů a vazeb tak, aby se

odpadům předcházelo. 

Proto na závěr konference bude představen

projekt PRO CIRKULÁRNÍ REGIONY, který stojí
na myšlenkách neřešit následky, ale příčiny. 

Při této příležitosti bude pokřtěna i nová
publikace o cirkulární ekonomice ve veřejných

zakázkách. 



NA SEKCI NAVAZUJE PROSTOR PRO NETWORKING 

Během přestávek a i po skončení
konference před společenským večerem

budete mít příležitost navštívit

doprovodný program konference, který
tvoří výstava technologických řešení i

cirkulárních řešení, které by neměly

uniknout Vaší pozornosti. Vystavující však

představí svoje řešení v krátkosti i na

konci konference, abyste měli jasnou

představu, jaké technologie nemůžete

minout! 

16:45 TRH INOVAČNÍCH ŘEŠENÍ 



Srdcem každé konference je dostatek prostoru pro propojování, navazování nových

partnerství a zejména - dobrá zábava, kde si každý po dni nabitém informacemi

odpočine a bude mít dostatek prostoru nabitou inspiraci prodiskutovat s ostatními

účastníky. A to je přesně koncept našich společenských večerů. Těšit se můžete na

cirkulární kvíz, dobrou náladu a skvělé občerstvení! 

17:30- 23:00 SPOLEČENSKÝ PROGRAM



3. 9. 2020 -  Workshopy 

CIRKULÁRNÍ VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY
- JAK NA NĚ? 

ROLE EVO V
CIRKULÁRNÍ
EKONOMICE

Cirkulární veřejné zadávání
jasně a prakticky - průvodce jak

aplikovat prvky cirkulární
ekonomiky do veřejných

zakázek 

Pavel Kroupa, Maroš Sovák a

Žaneta Kozubíková
(KROUPAHELÁN) 

V rámci cirkulární ekonomiky je

absolutní priorita věnována

ekodesignu produktů  a procesů
tak, aby odpad nevznikal.

Následuje snaha o skutečnou

recyklaci, nicméně i tak je celá
řada stále nerecyklovatelných

odpadů. Je energetické využívání
dobrou volbou? 

Petr Novotný (INCIEN) 

Pro svět, kde odpad je zdrojem 

9.30 - 11.00 11.15 - 12.45 15.00 - 16.30

JAK SE SNOUBÍ
SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ A
CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

Re-use centrum Zábřeh

Nábytková banka České
Budějovice

Cirkulární dílna Hybernská
Re-use centra a sociální
aspekty

Úspěšné příklady české praxe: 

Markéta Vinkelhoferová 

&  Petra Francová TESSEA

13.15 - 14.45

CIRKULÁRNÍ SKENY
REGIONŮ 

Od pražského cirkulárního

skenu po skeny pro každou

obec. Jak na ně, kde začít 

a koho do procesu

nezapomenout zapojit? 

Soňa Jonášová 

& Pavel Zedníček  INCIEN



Společně si ukážeme, že to jde!

Zákon o zadávání veřejných zakázek

nabízí množství vyzkoušených

možností, jak už dnes zadávat

veřejné zakázky

cirkulárně. Účastníkům workshopu

budou představeny zajímavé případy

dobré praxe cirkulárního zadávání,
zasazené do kontextu české právní
úpravy veřejných zakázek.  Právě
obava z porušení zákona o zadávání
veřejných zakázek je často

důvodem, proč zadavatelé váhají se

zohledňováním cirkulárních aspektů
ve svých veřejných zakázkách. Na

workshopu zjistíte, že k takovým

obavám není důvod.

9: 30 Cirkulární veřejné zakázky - jak na ně?

PAVEL KROUPA, MAROŠ SOVÁK, ŽANETA KOZUBÍKOVÁ
KROUPAHELÁN 

Workshop povede partner advokátní
kanceláře KROUPAHELÁN Pavel

Kroupa, společně s advokáty

Marošem Sovákem a Žanetou

Kozubíkovou, kteří tvoří základ týmu

KROUPAHELÁN specializovaného na

cirkulární ekonomiku a odpovědné
veřejné investování. Maroš a Žaneta

se tématu zelených veřejných

zakázek věnují dlouhodobě a jsou

spoluautory připravované publikace

Cirkulární veřejné zakázky.

Partnerem workshopu je advokátní kancelář KROUPAHELÁN. Více o činnostech advokátní
kanceláře se dozvíte na webových stránkách www.kroupahelan.cz. 



"V rámci workshopu si

představíme aktuální stav

odpadového hospodářství
v České republice  a

ukážeme si, jakou roli v něm

bude do budoucna hrát

energetické využití odpadu.

Budoucnost nám přinese

velký tlak na předcházení
vzniku odpadu, recyklaci a

také zákaz skládkování.
Energetické využití odpadu

je důležitou součástí
odpadového hospodářství,
protože dokáže využít
nerecyklovatelné odpady a

zamezit tak jejich ukládání
na skládky."

11:15 Role energetického využití odpadu v cirkulární ekonomice

PETR NOVOTNÝ
expert na OZE / INCIEN

Medailonek lektora: Petra již od raného

studentského věku zajímaly především 2
oblasti – finance a ochrana životního

prostředí. Vystudoval 2 obory v oblasti

financí a podnikového managementu na

Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy

Univerzity. Zkušenosti nabíral i na studiích

v zahraničí - na ročním studiu programu

European Business na University of

Huddersfield ve Velké Británii a Finsku na

University od Jyväskylä, kde se detailně
seznámil  s technologiemi na energetické
využití bioodpadu – tyto zkušenosti nyní
používá v rámci INCIEN, kde se věnuje

energetice a energetickému využívání
odpadů obecně. Petr se dále zajímá o

udržitelné zemědělství, rozvoj biodiverzity

a zadržení vody v krajině.

PAVEL BERAN 
poradce speciálního

financování / KB

Workshop doplní 
o příklady dobré
praxe a zkušenosti 

z oblasti financování
inovativních projektů
energetických řešení
poradce speciálního

financování a člen

týmu Energy

Komerční banky,

Pavel Beran. 



Sociální podnikání postavené
na principech cirkulární
ekonomiky je funkčním
příkladem podnikání pro lidi a

planetu: vytváří důstojné
živobytí pro znevýhodněné
osoby a je šetrné k životnímu

prostředí. A jedná se o

mnohem víc než re-use dílny,

které přijdou na mysl jako

první. Lektorky Petra Francová
a Markéta Vinkelhoferová z

Tématické sítě pro sociální
ekonomiku (TESSEA) Vám

představí, jaký má tento zatím
u nás málo známý koncept

potenciál do budoucna včetně
příkladů dobré praxe z ČR,

evropské sítě REUSE i zemí
globálního jihu.

Medailonek lektorky:

Markéta je

spoluzakladatelka sociálního

podniku Fair & Bio pražírna a

členka správní rady TESSEA.

Dlouhodobě se zabývá
zaváděním principů
udržitelnosti do podnikání a
tématem důstojné práce. Je

školitelkou

environmentálního

sociálního podnikání, kam

spadají i sociální podniky

založené na principech

cirkulární ekonomiky.

Poskytuje konzultace na

rozjezd a rozvoj

environmentálně šetrných

podniků po celé ČR.

13:15 Jak se snoubí sociální podnikání a cirkulární ekonomika

MARKÉTA
VINKELHOFEROVÁ

PETRA
FRANCOVÁ

Medailonek lektorky: 

Petra je dlouholetá
konzultantka, mentorka,

školitelka a expertka na

sociální podnikání, kterému 

se věnuje od roku 2004.

Založila a vedla několik

neziskových organizací, mezi

jinými  P3 – People, Planet,

Profit a TESSEA. Pracuje jako

expertka pro MPSV a jiné
instituce pro nastavování
ekosystému sociálního

podnikání v ČR (včetně
dotazníkových šetření).

Účastnila se příprav zákona 

o sociálním podniku a

poskytuje poradenství
začínajícím sociálním
podnikatelům.

Partnerem workshopu je TESSEA - Tematická síť pro sociální ekonomiku. Lektorky jsou k dispozici i k individuálním
konzultacím, které je možné si domluvit v předstihu na emailu marketa.vinkelhoferova@tessea.cz. Více o

činnostech TESSEA se dozvíte na webových stránkách organizace www.tessea.cz. Workshop se koná i díky

podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí. 



První český cirkulární sken bude

na konfernci ODPAD ZDROJEM

představen jeho spolutvůrcem

Maxem Russelem v  rámci prvního

dne. V rámci workshopů je však

cílem podpořit rozvoj těchto

přístupů i v dalších (nejen)

českých městech a regionech

tím, že budou vysvětleny

souvislosti s novými evropskými

trendy a zejména Green Dealem.

Ten je příležitostí nejen k realizaci

ambiciozních projektů na lokální
úrovni, ale i pro budování
mezinárodních partnerství
například díky evropskému

projektu Climate KIC, pro něž je

INCIEN partnerem pro Českou

republiku. Účastníci si tak

odnesou znalost konkrétních

souvislostí i příležitostí pro

aplikaci cirkulárních principů do

svého města či regionu.
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SOŇA
JONÁŠOVÁ
ředitelka INCIEN

Medailonek lektora: Soňa vede

několik výzkumných projektů, je

zodpovědná za rozvojové
aktivity INCIEN a spolupráci s

klíčovými zainteresovanými

stranami a partnery v ČR i v

zahraničí. Mezi hlavní témata,

kterým se věnuje, patří uzavírání
biologických a technických cyklů
v rámci udržitelného rozvoje

společnosti. Současně je

členkou poradních sborů a

pracovních skupin souvisejících

s využíváním druhotných surovin

a rozvoje chytrých měst a

regionů (MŽP / MPO / MMR). Je

také členkou Komise pro

problematiku Klimatu, poradního

orgánu Rady vlády pro výzkum,

vývoj a inovace.

PAVEL
ZEDNÍČEK
INCIEN

Medailonek lektora: Pavel

inicioval za INCIEN vznik

Climate-KIC Hub pro ČR

spolu s partnery z

akademické, firemní i
komunální sféry. Budování
partnerství pro klíčové
projekty INCIEN je také
jedna z jeho hlavních

činností a zájmů.  V rámci

nástrojů udržitelnosti má
zkušenosti hlavně s

analýzou materiálových

toků (MFA) a s posuzováním
životního cyklu (LCA). Na

aspekty udržitelnosti se

snaží pohlížet systémově,

baví ho tak mezioborovost

mezi technickým a spíše

sociálním pohledem.
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