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CIRCULAR ECONOMY V ČESKÉ REPUBLICE 

 
 

Právní rámec balíčku týkajícího se Oběhového hospodářství na úrovni EU bude v budoucnu představovat pro odpadové 

hospodářství řadu výzev. 

 

Do roku 2030 má být dosaženo recyklace 75 % pro plasty a 65 % pro zbytkový odpad. Kromě toho jsou stanoveny 

přísné předpisy pro skládky, jako je snížení skládkování na 10 % pro směsný komunální odpad a zákaz skládkování 

recyklovatelného odpadu nebo odděleně sebraných frakcí. Změny jsou tedy potřebné zejména v oblasti sběru odpadu 

a zpracování. 

  

V Rakousku se pracuje na otázkách nakládání s odpady už od od osmdesátých let. Technický vývoj je do značné míry 

veden rakouskými společnostmi a umožňuje šetrné přístupy k životnímu prostředí a ekonomicky odpovědné nakládání 

s odpady. Na druhou stranu ambiciózní ekologické standardy a předpisy, které převládají v Rakousku, jsou relevantní i 

pro v současné době velmi pozitivní situaci v nakládání s odpady. Zejména v oblasti recyklace (např. sensory řízené 

třídění, vývoj nových procesů a strojů) a opětovného využití materiálů se Rakousko v posledních letech výrazně 

rozvinulo. 

 

Nové cíle však představují i nové výzvy pro jednotlivé společnosti i veřejný sektor v celé Evropě. Mají-li se řešit tyto 

problémy, je potřeba zajistit na jedné straně technické a odpadové know-how, na druhé straně pak spolupráci mezi 

podniky a veřejným sektorem. Plánované setkání má umožnit výměnu poznatků mezi rakouskými a českými firmami a 

institucemi (B2B a B2G rozhovory) a informovat o aktuální a budoucí situaci nakládání s odpady v obou zemích. 
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PROGRAM  

 
Místo konání:  

Staroměstská radnice, Brožíkův sál, Staroměstské náměstí 1/3, 110 00 Praha 1  

 

(Jednací řeč němčina/čeština, simultánní překlad) 

 

  

Středa, 13.03.2019     EKONOMICKÁ MISE NA TÉMA OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

   

09.00 – 09.30 REGISTRACE  

09.30 – 09.40 ZAHÁJENÍ 

 Petr Hlubuček, náměstek primátora hlavního města Prahy 

 Richard Brabec, místopředseda vlády a ministr životního 

prostředí 

 

 

09.40 – 10.40 ODBORNÉ VSTUPY 

 Jan Maršák (oddělení koncepcí a technologií, odbor 

odpadů) Ministerstvo životního prostředí 

 „Současný stav odpadového hospodářství v ČR a 

 nové cíle oběhového hospodářství“ 

 

 Dagmar Vránová (oddělení strategie) a František Kubeš 

(oddělení urbánní politiky), Ministerstvo pro místní rozvoj 

Cirkulární politika v EU programu 2021-2027 a Městské 

agendě pro EU, zaměřeno na Českou republiku 

 

 Ulrich Kremser (Spolkové ministerstvo pro trvalou 

udržitelnost a turismus, oddělení odpady a legislativa pro 

staré ekologické zátěže) 

Prezentace rakouských řešení a příkladů osvědčených 

postupů v oblasti recyklace a řízení zdrojů města Graz 

 

 Josef Mitterwallner (oddělení vodního hospodářstvi, zdrojů 

a trvalé udržitelnosti spolkové země Steiermark) 

Prezentace současného stavu a legislativy v oblasti 

materiálů, zdrojů a řízení recyklace v Rakousku  

 

 

10.40 – 11.00 PŘESTÁVKA NA KÁVU  

11.00 – 12.00 PREZENTACE RAKOUSKÝCH ŘEŠENÍ MATERIÁLŮ 

Krátké prezentace rakouských firem (firemní profily naleznete zde) 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Starom%C4%9Bstsk%C3%A1+radnice/@50.0870471,14.4205023,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb03c01703d568d5!8m2!3d50.0870471!4d14.4205023
https://www.advantageaustria.org/cz/events/Circular_Economy.participants.cs.html


 

12.00 – 12.30 Q&A "QUESTIONS AND ANSWERS" DISKUSE U KULATÉHO STOLU 

Interaktivní panelová diskuze o příležitostech v oblasti získávání 

materiálů a řešení recyklace  

 

 Jan Maršák | Ministerstvo životního prostředí 

 Soňa Jonášová | Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. 

 Ulrich Kremser | Spolkové ministerstvo pro trvalou 

udržitelnost a turismus 

 Josef Mitterwallner | Spolková země Steiermark 

 

Moderátor Christian Miller, rakouský obchodní rada v Praze 

 

 

12.30 – 13.30 PŘESTÁVKA NA OBĚD A NEFORMÁLNÍ NETWORKING 

 

 

13.30 – 16.00 B2G a B2B SETKÁNÍ  

Setkání nabízejí příležitost reagovat na obsah dopoledních 

odborných vstupů a prozkoumat obchodní příležitosti: 

 

 Bunzl & Biach GmbH – http://bunzl-biach.at/en 

 

 EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen  

GmbH – www.erema.com/en/company_profile  

 

 eWASTE Umweltconsulting GmbH – 

www.ewaste.at/englisch-ewaste-umweltconsulting  

 

 FMW Förderanlagen GmbH – 

www.fmw.co.ag/recycling.html  

 

 Green Tech Cluster Styria GmbH - www.greentech.at/en 

 

 M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen 

GmbH – www.m-u-t.at/en  

 

 PROCON DATA Datenverarbeitung GmbH – 

www.procon.co.at  

 

 REDWAVE a division of BT-Wolfgang Binder GmbH - 

www.redwave.com/en  

 

 Saubermacher Dienstleistungs AG / Rumpold s.r.o. – 

www.rumpold.cz/cs/o-nas  

 

 Vecoplan Austria GmbH – www.vecoplan.at  

 

Na požádání Vám domluvíme konkrétní termín s výše uvedenými 

firmami. V případě zájmu kontaktujte Nicole Schejbalovou 

nejpozději do 11.3.2019 (praha@advantageaustria.org). 

 

 

 

Stav: 11.03.2019  
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