
         

POZVÁNKA 
na krizový kulatý stůl klíčových stakeholderů k tématu 

„ Cirkulární ekonomika a její role v aktuální krizi“, 

který se koná z iniciativy České asociace oběhového hospodářství a pod záštitou Výboru pro životní 

prostředí, Sněmovna Parlamentu ČR 

v úterý 21. června 2022 od 13:00 do 16:00 hod. 

v zasedací místnosti výboru pro životní prostředí 

Sněmovní 1/1, místnost č. K49 / přízemí 

 

Klíčová témata k diskusi a důvody svolání: 

1. SUROVINOVÁ A ENERGETICKÁ BEZPEČNOST z pohledu klíčových stakeholderů 

2. Brzdy CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY - překážky, které stojí v cestě „oběhovým” řešením 

3. DOPADY A PŘÍLEŽITOSTI – dopady na segmenty průmyslu - odpadové hospodářství a 

vodárenství, přenesené na občany. Situace a možnosti v oblasti využití odpadů, konkrétní 

návrhy cirkulárních řešení pro surovinovou a energetickou bezpečnost. 

 

Zvýšené náklady na energie a pohonné hmoty výrazně zvyšují rozdíl mezi náklady na recyklaci nebo 

energetické využití odpadu a na druhé straně „levné“ skládkování odpadů. Tento trend ohrožuje 

plnění cílů České republiky v cirkulární ekonomice (CE) i cíle Green Deal EU. Z nákladových 

důvodů může začít docházet k odklonění odpadu z jeho dalších úprav a využití vyšším skládkováním. 

 

Ekonomické souvislosti cirkulární ekonomiky (CE) jsou klíčové i z hlediska nárůstu cen např. 

odpadových služeb pro občany, města a obce. 

 

Ceny paliv a energií se projevují v odpadovém sektoru a sektoru vodárenství. Tyto sektory jsou 

specifické tím, že jejich náklady se přímo přenášejí na obce a jejich občany. Současně platí, že jak 

ceny odpadových služeb, které jsou výrazně závislé na ceně motorových paliv v části svozu a ceně 

elektřiny při dotřídění a recyklaci, tak i ceny vody, které jsou velmi závislé na ceně elektřiny, se plošně 

promítají do nákladů prakticky všech hospodářských subjektů. 

 

Tato situace však může být brána jako výzva pro rychlejší zavádění principů cirkulární ekonomiky, 

rychleji v ČR sladit požadavky větší surovinové a energetické bezpečnosti s požadavky na ochranu 

klimatu. 



Hlavní diskutující: 

Za spolu pořádající ČAObH vystoupí předseda výkonného výboru Michal Stieber a výkonný ředitel 

Miloš Kužvart. Účast přislíbili i místopředseda výkonného výboru ČAObH Zdeněk Horsák a člen 

výkonného výboru ČAObH Zbyněk Kozel. 

 

Zváni jsou zástupci Vlády České republiky a jejich náměstci: 

 Marian Jurečka – ministr práce a sociálních věcí ČR 

 Anna Hubáčková – ministryně životního prostředí 

 Simona Zikmundová – náměstkyně pro řízení sekce ochrany životního prostředí, MŽP 

 Jan Kříž – náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP 

 Tomáš Tesař – náměstek člena vlády, MŽP 

 Josef Síkela – ministr průmyslu a obchodu ČR 

 René Neděla – náměstek, sekce energetiky, MPO 

 Eduard Muřický – náměstek, sekce průmyslu, MPO 

 

K recyklaci plastů vystoupí ředitel Petr Špičák, RECOVERA Využití zdrojů, a.s., 

 

K potenciálu chemické recyklace výkonný ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ivan Souček. 

 

K potenciálu využití čistírenských kalů Vilém Žák, ředitel SOVAK, 

 

K energii z odpadů a využití bioplynových stanic ředitel Energy Financial Group Tomáš Voltr.  

 

Další pozvaní účastníci krizového kulatého stolu:  

Svaz průmyslu a dopravy ČR – viceprezident Radek Špicar 

Hospodářská komora ČR - prezident Vladimír Dlouhý 

Teplárenské sdružení ČR – předseda výkonné rady Mirek Topolánek 

ČEZ a.s. – ředitel ČEZ ESCO, a.s., generální ředitel Kamil Čermák 

SVPS – člen představenstva Richard Blahut 

Svaz měst a obcí ČR – místopředseda Pavel Drahovzal 

Sdružení místních samospráv – předsedkyně Eliška Olšáková 

 Ing. Jana KRUTÁKOVÁ 

 předsedkyně výboru pro životní prostředí 

 

 

 

 

 

Z důvodu omezené kapacity místnosti prosíme o nahlášení Vaší účasti do pondělí 20. června 2022 

na vzp@psp.cz. 

mailto:vzp@psp.cz

