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Status QUO





Co přináší cirkulární ekonomika?
• Jedna z prioritních oblastí rozvoje EU

i nového evropského Green Dealu
• V souladu s globálními megatrendy (tlak

na zdroje, urbanizace, růst populace aj.)
• Důraz na EKODESIGN, prevenci vzniku

odpadů, opětovné použití materiálů
a maximalizace doby jejich užití v
oběhu.

• Zajištění surovinové bezpečnosti.
• Ukončení skládkování a plýtvání

se surovinami.
• Důraz na prevenci vzniku odpadů.
• Nové byznys modely (pronájmy

namísto vlastnictví aj.)
• V souladu s Cíli udržitelného rozvoje.
• Součást adaptačních opatření na změnu

klimatu.
• Posílení konkurenceschopnosti lokálních

firem a organizací díky novým formám
mezisektorové spolupráce.

• Cílem cirkulární ekonomiky není
recyklace, ale změna nastavení
systému od samého začátku.



Proč cirkulární ekonomika? 

• Od první průmyslové revoluce fungujeme lineárně. 

Vytěžit, vyrobit, vyhodit. 

• Společnost setrvává v představě, že všeho máme dostatek. 

• Což vedlo k současnému stavu, kdy ve světě jen 9 % materiálů vracíme 

zpět do oběhu (V ČR to je 7,6 % dle aktuálních dat MPO).

• Jen 9 % z 92,8 miliard tun nerostů, kovů, biomasy a fosilních paliv. 

• Sledovat množství odpadů je ale přežitý koncept. 

• Nastupuje trend digitalizace a transparentnosti materiálových toků. 

• Ten začíná již na začátku:

U volby materiálů a ekodesignu produktů či služeb. 

• A pokračuje zefektivněním využívání všech zdrojů 

(ať už je o materiály, energii, vodu, čas či prostor nebo pracovní sílu). 





















Nutnost provázání jednotlivých segmentů

a respekt regionálním specifikům (multiplikační

efekt při podpoře synergií

mezi obory a resorty). 

Cirkulární ekonomika a příležitosti:

• Náhrada primárních surovin

• veřejné zadávání

• Nové business modely

• Příklady dobré praxe

• nízkouhlíková ekonomika

• podpora regionů

• nová pracovní místa

• boj se suchem

• snižování potřeby těžby uhlí

• reakce na klimatickou krizi ... 

Efektivní využívání zdrojů = omezení plýtvání
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