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ÚVOD 
 

Oběhové hospodářství (circular economy, CE) je přirozený systém fungování přírodních a donedávna 

i antropogenních systémů, na rozdíl od aktuálního, lineárního způsobu hospodaření. CE představuje 

nejnovější politiku EU zaměřenou na účinnější využívání přírodních zdrojů na základě co nejdelšího 

uchování přidané hodnoty produktů v ekonomickém systému při současném snižování objemu 

odpadu a negativních dopadů na životní i sociální prostředí. 

Projekt vznikl na základě definovaných potřeb obcí a ve spolupráci s nimi, propojuje problematiku 

CE s běžnou praxí obcí a tvorbou dlouhodobých strategií na jejich úrovni. Zlepší podmínky pro obce 

dostupností nejnovějších informací a metodik k zavádění CE, včetně aplikace v rámci veřejných 

zakázek, a tvorbě dlouhodobého konsenzu v rámci obce.  

Řešený projekt si kladl za cíl definovat a ověřit kroky k přechodu obcí na CE, a to v různých skupinách 

dle počtu obyvatel a dalších specifických aspektů, což se mu podařilo. Výsledkem projektu je 

metodika a interaktivní webová aplikace pro zástupce obcí a měst, která pomůže s řešením 

konkrétních a běžných problémů v principu oběhového hospodářství i s naplněním občanských a 

obecních iniciativ – v oblasti nakupování produktů a služeb, nakládání s odpady a s vodou, udržitelné 

dopravy a energetiky, údržby zeleně atd. Aplikace uživatele metodicky provede realizací 

dlouhodobých konsenzů v obcích, principy ocenění a důsledky jednotlivých způsobů řešení, včetně 

vhodných příkladů dobré praxe.  

Součástí řešení je nová webová platforma, kde je k nalezení interaktivní rozhraní poskytující základní 

přehled o principech oběhového hospodářství, interaktivní vyhledávač různých typů opatření pro 

obce a města či orientační kalkulačka pro odpadové hospodářství.  
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ZPRÁVA ZA ROK 2020 

 

ZPŮSOB A PRŮBĚH ŘEŠENÍ 
 

Průběh řešení v roce 2020 zahrnoval především finalizační aktivity v rámci dokončení a precizace 

Metodiky oběhového hospodářství měst a obcí. Metodika byla předložena k nahlédnutí 

spolupracujícím zástupcům měst. Zpětná vazba byla poskytnuta z měst Rakovník, Semily a Litomyšl, 

resp. dalších obcí (Černošice, Kamýk nad Vltavou), kdy zaslané připomínky a návrhy na změny 

(srozumitelnost textů, připomínky ke správnímu procesu schvalování změn v rámci obce, reálnost 

uplatnění a podobně) byly postupně zapracovávány. Dále byly využity zkušenosti spolku AgEnDa z.s. 

či České technologické platformy pro biopaliva. Interní ověřování ve spolupráci s různými obcemi a 

subjekty působícími v komunálním prostředí prováděli také členové řešitelského týmu. 

Dále byla metodika uplatněna v rámci pilotních aplikací (případových studiích), kde se ověřila 

platnost metodického postupu správního schvalovacího řízení, resp. vybraná řešení. Aplikace 

proběhly ve městě Litomyšl (jednalo se o využití dešťové vody a šedé vody v domově pro seniory) 

nebo v obci Doksy u Kladna, kde hodnocení metodiky bylo zaměřeno na využití odpadních vod.  

Následně byli v polovině roku 2020 osloveni oponenti Metodiky, a to Ing. Marek Jetmar, Ph.D. (AMBIS 

College, Oddělení regionálního rozvoje) a Ing. Přemysl Růžička (Středočeské inovační centrum, 

zástupce aplikačního garanta), kteří vypracovali nezávislé posudky. Tyto byly společně s Metodikou 

odevzdány dne 05. 10. 2020 k oficiální certifikaci na Krajský úřad Středočeského kraje.  

Metodika byla certifikována 01. 12. 2020 Odborem regionálního rozvoje Středočeského kraje. 

Druhým stěžejním dokumentem projektu je Katalog typových řešení cirkulární ekonomiky 

(oběhového hospodářství) jako součást výše uvedené metodiky a zároveň podklad pro webovou 

aplikaci. V rámci tohoto dokumentu probíhalo po celou dobu roku 2020 vylepšování, precizování a 

finalizování jednotlivých karet, ze kterých se skládá. Především byly vyhledávány další příklady a 

novinky z praktického uplatnění principů oběhového hospodářství v obcích. Katalog typových řešení 

finálně obsahuje celkem 8 základních tematických sekcí: Biologicky rozložitelné odpady – Doprava – 

Inovace – Nakupování – Odpady – Opětovné využití – Podnikání – Voda. Každá z uvedených sekcí 

obsahuje karty s jednotlivými návrhy řešení. Řešitelskému týmu se povedlo vytvořit celkem 40 typů 

těchto karet, každá z nich obsahuje podrobnější informace v rámci navrženého řešení.  

Konečná verze Metodiky oběhového hospodářství vychází z jednotlivých výsledků výzkumu v rámci 

realizace projektu. Zástupcům obcí a měst přibližuje principy i konkrétní způsoby přechodu 

stávajícího (lineárního) způsobu hospodaření na oběhové (cirkulární) hospodářství.  
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Metodika uvádí důvody a způsoby přechodu na oběhové hospodářství, včetně jednotlivých kroků 

řešení, projednávání a rozhodování v rámci obecních/městských zastupitelstev. 

Třetím výstupem, kterým se v roce 2020 řešitelský tým zabýval, je webová aplikace (software), jež 

obsahuje v elektronické podobě návody na přechod na oběhového hospodářství, dále samotnou 

Metodiku, dovoluje interaktivně nahlížet do Katalogu typových řešení. Další funkcí je zobrazení 

schvalovacího postupu pro jednotlivé návrhy v rámci zastupitelstev obcí a měst. Zajímavou a 

přínosnou se jeví odpadová kalkulačka, kde si obce mohou srovnat své materiálové toky i 

nákladovost v rámci ČR i jednotlivých krajů. 

Během roku 2020 došlo k upřesnění obsahu webové aplikace, jejích funkcionalit, bylo kompletně 

změněno a modernizováno uživatelské rozhraní, které je nyní komfortní a plně využitelné i na 

mobilních zařízeních. V průběhu tohoto procesu se uskutečnilo několik vln testování, ověřování a 

zapracování zpětné vazby, a to jak od členů řešitelského týmu, tak od externích expertních subjektů 

a spolupracovníků. 

Celý projekt a jeho výstupy byly prezentovány kromě dílčí publicity na různých akcích a v článcích 

zejména na závěrečném semináři s tématem Chytrý venkov, který se uskutečnil ve virtuální podobě 

(s ohledem na vládní opatření a nemožnost shromáždění účastníků v rámci protiepidemických 

opatření) dne 19. 11. 2020 a měl pozitivní odezvu od účastníků. 

Z projektu vyplynula též řada odborných článků, z nichž nejdůležitějším výstupem je recenzovaný 

článek do impaktovaného časopisu: Waste Management, který uvádí Impact Factor (2019) 5,448  

(více u výsledku recenzovaný článek). 

Všechny výstupy či odkazy na ně jsou k nalezení také na webu příjemce www.ecotrend.cz. 
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CÍLE PROJEKTU a KONEČNÉ VÝSLEDKY 
 

Výstup TL01000217-V001 Metodika oběhového hospodářství měst a obcí  

V roce 2020 probíhalo především testování a ověřování metodiky, zapracování připomínek a 

finalizace dokumentu. Na konci roku 2020 tak byla připravena a následně certifikována finální verze 

metodiky zahrnující následující sekce: obecná část metodiky, schematický popis rozhodovacích 

procesů v obcích v rámci přijetí opatření patřících do CE, metodický manuál kroků pro starosty a 

zájemce o problematiku cirkulární ekonomiky – oběhového hospodářství a jako závěrečná část 

(příloha) Katalog typových řešení cirkulární ekonomiky pro města a obce. Finální podoba výstupu je 

přiložena. 

 

Aktivity 

• Metodika a ověření výstupů 

Proběhlo konečné sestavení finální verze metodiky na základě výsledků výzkumu a zpětné vazby 

z dalších aktivit projektu (publikace, prezentace, workshop). Následně byla metodika 

předložena k ověření využitelnosti a srozumitelnosti metodiky ze strany zástupců obcí a měst 

na konkrétních případech (především města Rakovník, Semily, Litomyšl, obce Mutějovice (okres 

Rakovník), Družec (okres Kladno), Obříství (okres Mělník), Divišov (okres Benešov), Lány (okres 

Kladno), Velké Přílepy, Mníšek pod Brdy, Černošice (okres Praha-západ)). V poslední fázi byly 

zapracovány připomínky vzešlé ze zpětné vazby, a to nejen od těchto obcí a měst, ale také od 

dalších expertních subjektů a spolupracovníků (např. AgEnDa z.s., ČTPB), proběhla finalizace 

dokumentu a následné předání k oponentuře a certifikaci metodiky (05. 10. 2020).  

Metodika byla certifikována dne 01. 12. 2020 Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Středočeského kraje, o čemž bylo vystaveno potvrzení podepsané vedoucím odboru, PhDr. 

Stanislavem Dvořákem. Odborné posudky k Metodice a dokument o certifikaci jsou v příloze této 

zprávy. 

Ostatní činnosti v rámci přípravy Metodiky: 

• Probíhala komunikace s firmami, které budou mít možnost doplnění katalogu – rozesíláme 

v rámci dalších aktivit pozvání, zaregistrovaní partneři pak budou mít možnost uvést jako 

příklad svůj produkt či činnost, jež mohou nabídnout obcím/městům, nebo vyplnit celý nový 

katalogový list a zaslat k revizi (alternativně bude tato funkce k dispozici na webu, včetně 

autorizace) 

• Case Studies - Využití odpadních vod v obci Doksy u Kladna (byl testován schvalovací proces 

navržený v rámci Metodiky – výsledky a zpětná vazba byla v roce 2020 zapracována), 

podobně byly rozpracovány případy v obcích Kamýk a Černošice. Iniciováno a moderováno 

bylo jednání o strategii odpadového hospodářství a cirkulární ekonomiky obecně v městě 

Litomyšl. 
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Výstup TL01000217-V002 Webová platforma cirkulární ekonomiky 

Plně funkční aktuální webová platforma je umístěna na doméně www.obcevkruhu.cz. 

V uplynulém roce patřilo k základním krokům především: 

• KROK A: Od 4/2019 – do 03/2020 probíhala činnost s názvem Vytvoření a testování pracovní 

verze webové platformy. Milníkem je Funkční webová aplikace - včetně odborného obsahu a 

funkcí. 

• KROK B: Od 4/2020 – do 12/2020 probíhala činnost s názvem Zpracování a testování finální 

verze webové aplikace. Tato činnost zahrnovala zpracování finální verze webové aplikace, s 

kompletním obsahem a funkcemi; interní a externí testování; prezentace práce s aplikací 

během workshopu a konference; zapracování zpětné vazby z workshopu. 

Během roku 2020 došlo k upřesnění obsahu webové aplikace, jejích funkcionalit, bylo kompletně 

změněno a modernizováno uživatelské rozhraní, které je nyní komfortní a plně využitelné i na 

mobilních zařízeních. V průběhu tohoto procesu se uskutečnilo několik vln testování, ověřování a 

zapracování zpětné vazby, a to jak od členů řešitelského týmu, tak od externích expertních subjektů 

a spolupracovníků. 

V rámci roku 2020 došlo k dopracování a odladění všech funkcionalit. Pro kontrolu nabízíme přílohu 

s názvem: Vysledek-SocialniSitproCE(12-2020), kde je dostupný rozpis všech modulů a funkcionalit. 

Na úvodní straně má uživatel k dispozici navigaci (viz obr. A), která uživatele provede aplikací. Klik 

na odkaz „Jsem občan“ a „Jsem starosta“ navede uživatele na informační okénko, kde mu budou 

představeny důvody, jak mu může aplikace pomoci. 

Následuje tematický formulář, kde jsou k výběru témata, která mohou uživatele zajímat (viz obr. B). 

Po jejich výběru a označení jsou vylistovány výsledky jednotlivých typových řešení v přehledové 

tabulce, ve které lze i filtrovat (viz obr. C) a chodit na detail jednotlivých typových řešení (viz obr. D). 

Uživatel má možnost stahovat si jednotlivá typová řešení v PDF, a to samostatná řešení i vybranou 

skupinu či rovnou celý katalog typových řešení (viz obr. C a obr. D). 

Odpadová kalkulačka po zadání dat odpadového hospodářství za cílovou Obec porovnat tyto vstupy 

s výsledky krajského a republikového průměru. Stačí na hlavní navigaci zadat odkaz „Chci 

porovnávat“ (viz obr. A) a následně vyplnit formulář. Výsledky se pak zobrazí na přehledové stránce 

a je možné je stáhnout do PDF (viz obr. E).  

Uživatel může pomocí odpadové kalkulačky porovnávat 15 údajů. Níže je uveden celý seznam:  

• Náklady na Odpadové hospodářství (OH) (Kč/obyvatele),  

• Přijmy z OH (Kč/obyvatele), Náklady na tříděný sběr (Kč/t),  

• Náklady na tříděný sběr (Kč/obyvatele),  

• Náklady za Směsný komunální odpad (SKO) (Kč/t),  

• Náklady za SKO (Kč/obyvatele),  

http://www.obcevkruhu.cz/
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• Produkce odpadů - celková (kg/obyvatele),  

• Produkce ostatních (O) odpadů (kg/obyvatele),  

• Produkce nebezpečných (N) odpadů (kg/obyvatele),  

• Produkce komunálních odpadů (skupina 20) (kg/obyvatele),  

• Produkce SKO (kg/obyvatele),  

• Produkce plast (kg/obyvatele),  

• Produkce papír (kg/obyvatele),  

• Produkce sklo (kg/obyvatele),  

• Produkce kovy (kg/obyvatele). 

 

 

 

Obr. A: Navigace 

 

Obr. B: Tematický výběr 
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Obr C: Tabulka s přehledem vybraných typových řešení 

 

Obr. D: Detail typového řešení 
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Obr E: Vzorové výsledky odpadové 
kalkulačky 

 

Obr F: Sekundární navigace hlavní stránky 

 

Sekundární navigace webu (viz obr. F) obsahuje odkaz na celý katalog typových řešení, výslednou 

Metodiku, informační sekci projektu, odkaz na kontakty na projektový tým a odkaz „přihlásit se“, kde 

se uživatel dostane na sociální síť. 

V rámci sociální sítě mohou uživatelé kontaktovat další uživatele sociální sítě. Mohou přispívat na 

společná nástěnky, vyměňovat si soukromé zprávy. Sociální síť je sama upozorňuje pomocí notifikací 

přímo v aplikaci. Obr. G zobrazuje pohled do aplikace sociální sítě. 



 

Strana 11 / 18 

V rámci sociální sítě je také dostupný katalog typových řešení a v detailu listu typového řešení mohou 

uživatelé přikládat sami příklady dobré praxe z jejich obcí. Pokud je administrátor sociální sítě 

povolí, pak budou tyto příklady dostupné ve spodní části detailu daného typového řešení.  

 

Obr. G: Pohled do sociální sítě 

Uživatelé mají k dispozici i sekci pro administraci vlastních podaných příkladů dobré praxe. Zde 
mohou sledovat, jestli jejich příklad byl podán, schválen, zamítnut či byli požádání o přepracování 
příkladu (viz obr. I). 
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Obr. I: Detail administrace podaných typových řešení 
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Výstup TL01000217-V003 Analytický workshop 

Splněn v roce 2019. 

 

Výstup TL01000217-V004 Seminář pro obce a města 

Řešitelský tým v roce 2020 uspořádal ve spolupráci s aplikačním garantem seminář pro zástupce 

obcí a měst s názvem CHYTRÝ VENKOV. Tento seminář byl z důvodu vládních opatření v rámci 

pandemie COVID-19 konán v online verzi.  

V rámci semináře byla oblast oběhového hospodářství/cirkulární ekonomiky představena 

v dopoledním bloku v širokých souvislostech (je totiž jednou z klíčových oblastí konceptu SMART 

City), v odpoledním bloku potom podrobněji, vždy však s ohledem na situaci ve venkovském 

prostoru/malých obcích.  

Přihlašovací formulář byl distribuován cílové skupině z řad místních akčních skupin, starostů, 

pracovníků státní správy a také v rámci Krajského úřadu Středočeského kraje, a to ve spolupráci s 

Regionální stálou konferencí a Odborem regionálního rozvoje. Na seminář, který proběhl 19. 11. 

2020, bylo přihlášeno 66 účastníků.  

Seminář byl realizován on-line formou, prostřednictvím platformy ZOOM, a proběhl dle programu 

(připojen), a to včetně využití prostoru pro diskuzi s účastníky semináře. Následně byla poptána 

formou dotazníkového šetření zpětná vazba. Odpovědělo 9 respondentů, kteří hodnotili průběh 

semináře velmi pozitivně (9 respondentů je počet mírně nad běžnou mírou návratnosti tohoto typu 

šetření, které je obvykle kolem 10 %). 

Na doporučení aplikačního garanta byl seminář rozšířen i o související témata pro obce a o města, 

především se jednalo o propojení s problematikou SMART city. Cílem bylo představení kompletních 

výsledků výzkumu a využití zpětné vazby ze semináře pro optimalizaci metodiky a webové aplikace 

před jejich finalizací. Byla probírána i prioritních témata dle potřeb a zájmů obcí, konzultace 

realizovatelnosti jednotlivých opatření - sesbírání dalších námětů pro metodická a modelová řešení. 

Prezentace je k dispozici na webu www.ecotrend.cz. 
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Výstup TL01000217-V005 Cirkulární ekonomika v obci - předpoklady a 

důsledky (recenzovaný odborný článek) 

V rámci projektu byly v roce 2020 připraveny a uveřejněny následující články, z nichž nejprestižnější 

je uveřejnění příspěvku do impaktovaného vědeckého časopisu Waste Management. Cíl byl tedy 

naplněn na podstatně vyšší úrovni a v násobném rozsahu (i vzhledem k dalším článkům v roce 2019). 

 

Články publikované: 

1) Lucie NENCKOVÁ, Iva PECÁKOVÁ, Petr ŠAUER (2020): Disposal behaviour of Czech consumers 

towards textile products, Waste Management 106: 71–76; Impakt faktor na WoS 5,448 (2019), 

časopis též ve SCOPUS. 

2) Petr SAUER, Antonín DVORAK, Jan PRASEK, Alena HADRABOVA, Lucie NENCKOVA (2020): 

Introducing Circular Economy in Small Municipalities: Methodology and a Case of Sewage Sludge 

Composting, Journal of Environmental Protection and Ecology, No 3: 1127–1135; Impakt faktor 

časopisu na WoS 0.692 (2019), časopis též ve SCOPUS. 

3) Lucie NENCKOVÁ (2020): Jaký je vztah českých spotřebitelů k textilním výrobkům blížícím se 

konci svého životního cyklu? Odpady 07/2020; recenzovaný časopis. 

 

Připravovaný článek vyplývající z projektu: 

V lednu 2021 potvrzeno přijetí článku do časopisu ve SCOPUS, vydání cca 1 kvartál 2021. 

Jan PRÁŠEK, Petr ŠAUER, Karolína KEPRTOVÁ (forthcoming): Persistent Water Pollutants: Case of 

Ethylenediaminetetraacetic Acid in the Czech Republic, International Journal of Global Environmental 

Issues; časopis ve SCOPUS.  

 

Další publicita projektu (kromě semináře jako přímého výstupu projektu – viz výše): 

a) příspěvek na konferenci v Brně (přednesla Lucie Nencková): 

Petr ŠAUER, Jan PRÁŠEK, Pavel JIRÁŇ, Lucie NENCKOVÁ: Cirkulární ekonomika v obcích: případová 

studie využívání dešťové a šedé vody. XVI. ročník mezinárodní konference „Účetnictví a reporting 

udržitelného rozvoje“, Brno, 2. září 2020  
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Práce týmu v roce 2020 na projektu 

Z důvodu pandemické situace byl snížen počet kontrolních dnů, řešitelský tým se osobně sešel pouze 

ve dvou termínech, a to 18. 06. a 15. 09. Mezi stěžejní témata patřily postup prací na Metodice, zadání 

a stav certifikace na Krajském úřadě, plánování závěrečného on-line semináře projektu (zajištění 

techniky, oslovování skupin, příprava prezentací). Dále byla testována a připomínkována funkčnost 

webové platformy, doplňován obsah a vylepšováno uživatelské a grafické rozhraní. Ostatní 

komunikace v rámci řešitelského týmu probíhala v rámci individuálních jednání či návštěv, nebo 

v rámci e-mailové, telefonické či on-line komunikace.  

ECO trend Research centre při realizaci postupoval dle původního projektového plánu pro r. 2020 (a 

to včetně pracovní náplně všech pozic), čemuž odpovídaly jak výsledky, tak čerpání rozpočtu. Díky 

vysoké mzdové inflaci byly celkové mzdové prostředky opět navýšeny o cca 5 %, což bylo 

kompenzováno v rozpočtu na úkor režijních nákladů (v přiložené účetní sestavě jsou nepřímé 

náklady ve dvou položkách – přeúčtování a penzijní připojištění). V týmu nedošlo k žádným změnám. 

Při realizaci prací na projektu VŠE byla zachována dotace hodin na dané pozice. Práce ale byla 

rozdělena mezi větší počet pracovníků, aby mohlo dojít k lepšímu odbornému pokrytí všech 

souvislostí problematiky, kterým se projekt věnuje. Rozdělení prací v rámci pozice „odborný 

analytik“ ve skupině „ostatní osoby podílející se na řešení projektu“ mezi větší počet odborníků 

představoval velké pozitivum, protože problematika CE prostupuje napříč celou ekonomikou a všemi 

materiálovými toky v rámci ekonomiky. Díky rozdělení prací mohlo dojít k bohatší diskuzi a 

kvalitnějšímu pilotnímu ověřování připravované metodiky. 

 

Osoby podílející se na projektu na VŠE: 

Jméno: prof. Ing. Petr ŠAUER CSc., dr. h. c. 

Role: Další řešitel za VŠE 

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení 

projektu: 

Ekonomická a environmentální analýza možnosti 

zpětného užívání, finanční analýza, management 

projektu  

Úvazek pro rok 2020: 0,1 

Komentář k práci za 2020: Dotace hodinová dle projektu byla zachována.  

Vedl tým a dohlížel na realizací prací týmu na VŠE. 

Realizoval analýzy za účelem specifikace principů CE 

v obcích. Účastnil se na tvorbě a finalizaci metodiky 

pro realizaci CE v obcích. 
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Jméno: Ing. Šimon Buryan, Ph.D. 

Role: Další řešitel za VŠE 

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení 

projektu: 

Ekonomická analýza, finanční analýza, 

programování webových aplikací za použití 

běžných programovacích jazyků, administrace 

projektu. 

Úvazek pro rok 2020: 0,2 

Komentář k práci za 2020: Dotace hodinová dle projektu byla zachována.  

Realizoval analýzy využití bioodpadu v obcích CE. 

Realizoval návrh zadání pro vývoj aplikace 

prostřednictvím rozhovorů s členy týmu na VŠE a v 

ECO trend Research centre a i s potencionálními 

uživateli budoucí aplikace. Realizoval prvotní 

demoverzi aplikace, která slouží pro ověření 

konceptu, i samotnou finální podobu výsledku 

implementovanou na veřejném webu v 2020. 

 

 

Ostatní osoby podílející se na řešení 

projektu: 

Návrhář a editor 

Specifikace činností na projektu 

 

- Návrh grafické podoby webové aplikace 

- Testování funkčnosti webové aplikace 

- Aktivní práce na řešení možných chyb ve webové 

aplikaci 

- Úprava textů  

Úvazek pro rok 2020: 0,1 

Jméno: Ing. et Ing. Petr Buryan, PhD. 

Komentář k práci za 2020: Dotace hodinová dle projektu byla zachována 
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Ostatní osoby podílející se na řešení 

projektu: 

Odborný analytik 

Specifikace činností na projektu 

 

- Analýza možných řešení zpětného užívání 

předmětů, statků a látek 

- Ekonomická a finanční analýza jednotlivých řešení 

- Sběr a vyhodnocování dat 

- Tvorba případových studií  

Úvazek pro rok 2020 0,2 

Jména: Ing. Lucie Nencková, Ph.D. (principy a definice CE, 

testování a ověřování metodiky), Doc. Ing. Alena 

Hadrabová, CSc., Doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc., 

Ondřej Kolínský, MSc. (návrh metodiky, upravování 

katalogu), Ing. Přemysl Růžička, prof. PhDr. Karel 

Müller, Ph.D.,  

Ing. Eva Bobková (případové studie) 

Komentář k práci za 2020: Dotace hodinová dle projektu byla zachována 
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SHRNUTÍ 

V průběhu řešení projektu v roce 2020 bylo postupováno dle plánu daného v návrhu projektu, bylo 

dosaženo stanovených cílů a výsledků.  

 

• Metodika oběhového hospodářství pro obce a města, finální verze (součástí jsou obecné 

formulace, termíny, legislativní ukotvení, principy, návody, rozhodovací schéma pro 

schvalovací procesy v obcích a městech ČR a Katalog typových řešení pro cirkulární 

ekonomiku).  

 

• Certifikace Metodiky Krajským úřadem Středočeského Kraje ze dne 01. 12. 2020 

 

• Webová platforma cirkulární ekonomiky (primární popis a charakteristika webu o 

cirkulární ekonomice – oběhovém hospodářství, interaktivní procházení Katalogu typových 

řešení a možností pro schvalování principů v rámci správního procesu, finální verze 

Metodiky). Webová platforma je umístěna na doméně www.obcevkruhu.cz.  

 

• Řešitelský tým v roce 2020 uspořádal ve spolupráci s aplikačním garantem seminář pro 

zástupce obcí a měst s názvem CHYTRÝ VENKOV 

 

• V rámci projektu bylo v roce 2020 připraveny/uveřejněny 4 odborné články, z nichž 

nejdůležitější je recenzovaný článek do prestižního impaktovaného časopisu s názvem: 

Waste Management, který uvádí Impact Factor (2019) 5,448  

 

http://www.obcevkruhu.cz/

