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Hlavní téma – CIRKULÁRNÍ ZAKÁZKY 

CIRKULÁRNÍ SOUKROMÉ & VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

AKTIVITY ROKU 2021
o Memorandum o cirkulárním veřejném a soukromém 

zadáváním
o Kurz cirkulárního zadávánís

o Kulaté stoly na dílčí témata 
o Exkurze & Press tripy na příklady dobré praxe
o Publikace s příklady dobré praxe 
o Mezinárodní spolupráce s evropskými platformami pro 

zajištění hlubokého know-how
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Připojte se k přechodu na cirkulární ekonomiku s ohledem 
na ekonomické, dodavatelské řetězce, sociální, 
technické, manažerské a environmentální aspekty.

Podepište Memorandum, kterým dáváte trhu 
signál, že ve Vaší firmě či organizaci pilotně 
aplikujete principy cirkulární ekonomiky 
do nákupních procesů.

Základní představení projektu 



Inspirace z Holandska 

• Inspirací pro české Memorandum je koncept tzv. 
„Green Deal“ konceptů dobrovolných dohod, které v 
Nizozemí fungují již zhruba 10 let a uzavřeno jich bylo 
více než 250. 
• Green Deal (shoda s Evropskou zelenou dohodou je 

jen v názvu) na konkrétní téma cirkulárních zakázek 
byl uzavřeno na dobu mezi lety 2013 – 2016• Na startu bylo 16 účastníků, průběžně se přidalo 
dalších 30 
• Společně zrealizovali více než 80 pilotních projektů, 

u kterých vyzkoušeli aplikaci principů cirkulární 
ekonomiky do praxe • Memorandum se těšilo podpoře nizozemské vlády a 
veřejných institucí a pomohlo zpropagovat celé téma 
na mnoha úrovních

Veškeré informace ke konceptu, který vychází z nizozemské inspirace najdete na 
webu: https://www.greendeals.nl/english

https://www.greendeals.nl/english


Základní principy 

• Aktivita “od spoda” 
• Cílem je implementace environmentálně inovativních 
řešení do konkrétních zakázek

• Partnerství více institucí s cílem sdílet si know-how a 
zkušenosti při zadávání dílčích projektů

• Důležitá role škálování: inspirovat ostatní, sdílet příklady 
dobré praxe, přinést podklady pro změnu legislativy, 
vytváření nových platforem pro spolupráci… 

• Silnou stránkou je společné řešení problémů 
• Cirkulární aspekty v zakázkách a nákupech pomáhají 
řešit environmentální výzvy a stimulují ekonomický 
růst! 

Více informací najdete na webu https://incien.org/memorandum/ 



Fungování platforem 

•Spolupráce s nizozemských cirkulárním 
hotspotem
•Nastavování funkčních platforem dle

Jacqueline Cramer



Co je naším cílem

1) Aktivizace poptávky po lokálních a druhotných 
surovinách (významná pomoc lesnictví, papírenství, 
recyklaci plastů), aktivní podpora vzniku nových 
pracovních míst (opravy), podpora sdílené ekonomiky a 
nových cirkulárních byznys modelů. 

2) Vytvoření aktivní platformy pro sdílení praxe založené na 
chuti spolupracovat

3) Vyzkoušení nizozemského konceptu Green Deal jako 
první stát střední a východní Evropy 

4) Aktivně zahrnout do přechodu na cirkulární fungování 
hospodářství široké spektrum aktérů - být vpřed před 
legislativou (zákon o odpadech atd.)  

Více informací najdete na webu https://incien.org/memorandum/ 



Kdo už se k nám připojil? 

ASIO NEW, spol. s r.o.

BIC Brno

CIRA Advisory

CYRKL zdrojová platforma

Česká rada pro šetrné budovy

KROUPAHELÁN

JRK Česká republika

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Rekáva

Stabilplastik

Impact Hub

Institut cirkulární ekonomiky

Inštitút cirkulárnej ekonomiky (Slovensko)

Podporující organizace: Velvyslanectví Nizozemského království v ČR

Více informací najdete na webu https://incien.org/memorandum/ 



Jak se připojit? 

Připojit se k memorandu můžete opravdu 
jednoduše. Stačí vytisknout Memorandum na 
webu https://incien.org/memorandum/ a 
zaslat sken na email recepce@incien.org

Jedná se o dobrovolnou dohodu, proto věříme, že 
stačí Vaše dobré slovo a Vaše logo umístíme na 
web k dalším signatářům. 

Pro signatáře budeme pořádat pravidelné 
semináře, na kterých si mezi sebou budou sdílet 
příklady dobré praxe a zkušenosti. 

Více informací najdete na webu https://incien.org/memorandum/ 

mailto:recepce@incien.org


Nová publikace o cirkularitě ve veřejných zakázkách
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Připojte se k přechodu na cirkulární ekonomiku s ohledem 
na ekonomické, dodavatelské řetězce, sociální, 
technické, manažerské a environmentální aspekty.

Studujte kurz, který Vás naučí základům, 
ale i konkrétním krokům, díky kterým 
můžete své nové znalosti uplatňovat 
v praxi obratem.

Základní představení kurzu 



Základní oblasti přínosu 
kurzu
Kurz je sestaven tak, aby i přes online prostředí měli účastníci dostatek prostoru pro odbornou 

diskuzi i navazování byznysových i znalostních forem spolupráce.  

Upskylling aktuálních znalostí a dovedností Příležitost pro networking s dalšími členy kurzu Znalost legislativního i odborného rámce pro 
cirkulární ekonomiku. 

Přihlásit se můžete i po zahájen kurzu na webu incien.org/kurz-cirkularni-zadavani/ 



Obsah kurzu 
Základy cirkulární ekonomiky

Proč zadávat cirkulárně?

Definice kritérií cirkularity pro vlastní podnik

Jak, kde a kdy se (ne)hodí cirkulární kritéria v konkrétních 
zakázkách

Kde se cirkulární a sociální aspekty setkávají a doplňují v 
odpovědném veřejném zadávání?

Jak a kde začít s aplikací cirkularity do praxe vlastních 
zakázek?

Funkční spolupráce v procesu zadávání

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY

Jak vypadá cirkulární kancelář?

Jak vypadá cirkulární energie budoucnosti?

Pozitivní externality přechodu na obnovitelné zdroje energie

EU Green Deal & Akční plán pro cirkulární ekonomiku

Cirkulární ekonomika v gastronomii a cateringu

Cirkularita ve stavebních projektech z pohledu práva

CE & demolice a re cyklace stavebního odpadu

Cirkularita při nákupu nábytku / Druhý život nábytku

Nákup vlastního vs. produkt jako služba / Tisk jako služba

Cirkularita jako příležitost pro inovace

+ další konkrétní příklady praxe ze Slovenska díky 
partnerství s INCIEN SK

Přihlásit se můžete i po zahájen kurzu na webu incien.org/kurz-cirkularni-zadavani/ 



DŮLEŽITÉ INFORMACE 

KAM PRO VÍC INFO?

• Portál www.zajimej.se

• Kurz CE na VŠCHT 

• Sekce publikace na webu

INCIEN 

• Podcasty Budoucnost R

JAK SI  NENECHAT NIC 

UNIKNOUT? 

• Kalendář akcí 

• Páteční newsletter 

zajimej.se

• Další webináře

• Sociální sítě

WEBOVÉ STRÁNKY

• www.incien.org

• www.zajimej.se

• hub.cirkularnicesko.cz

• www.ciraa.eu



www.incien.org

www.zajimej.se


