
  
 

Český cirkulární hotspot zahájil svou činnost, garantem je CzechInvest 

V Praze, 9. 10. 2019 – Včera v odpoledních hodinách byla oficiálně zahájena činnost Českého 

cirkulárního hotspotu, jehož cílem je zajistit Česku účast na globálním dění v oboru a zároveň umožnit 

českým nápadům růst od prvotní myšlenky až po expanzi na zahraniční trhy. Tímto aktem se Česká 

republika dostává na úroveň zemí proaktivně podporujících změnu při přechodu z lineárního 

ekonomického modelu na cirkulární. Celý koncept a i jeho činnost byla představena na mezinárodní 

konferenci Česko jako cirkulární hotspot v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) v Brně, 

který tento týden probíhá.  

„Cirkulární ekonomika má velký potenciál pro zlepšení nejen životního prostředí, ale i ekonomické 

výkonnosti firem. Proto je toto téma pro aktivity CzechInvestu klíčové. CzechInvest dlouhodobě 

podporuje malé a střední podniky v různých fázích rozvoje podnikání – od start-upů po zavedené 

společnosti a velké investory. Principy cirkulární ekonomiky ve firmách přinášejí inovativní řešení, což 

jsou přesně ty činnosti, na které cílíme,“ říká Patrik Reichl, pověřený řízením agentury CzechInvest.  

Iniciativa založit Český cirkulární hotspot vznikla ve spolupráci Agentury pro podporu podnikání a 

investic CzechInvest s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN) a Nizozemským velvyslanectvím 

v České republice. Koncept hotspotu také proto oficiálně na MSV představil Holanďan Hans Van Ek, 

poradce pro veřejně-soukromou iniciativu Holland Circular Hotspot koordinující její aktivity ve střední 

a východní Evropě. Kromě nizozemského velvyslanectví, INCIENu a CzechInvestu jako oficiálních aktérů 

se zahájení činnosti hotspotu zúčastnila i široká veřejnost, která o tuto akci projevila enormní zájem.  

Posláním platformy je také inspirovat české firmy k implementaci principů cirkulární ekonomiky do 

jejich podnikání. I z tohoto důvodu došlo k spojení těchto hlavních aktérů. „Česká republiky je atraktivní 

díky kreativním lidem, rozvinuté R&D infrastruktuře a čím dál větší otevřenosti akademického výzkumu 

pro spolupráci s firmami za účelem progresivních inovací. Další vývoj je potřeba založit také na 

hospodářských trendech spojených s Průmyslem 4.0, cirkulární ekonomikou a energetickou efektivitou. 

K tomu se hlásíme v naší nové Strategii 2019+, dodává Patrik Reichl z CzechInvestu.  

 

„Česko je plné firem, které se cirkulární ekonomice věnují, aniž by o tom samy věděly. Pro nás je ale 

důležité, abychom vytvořili systém, kde jsou ekoinovativní a cirkulární nápady podporovány od samého 

počátku. Pro tento ekosystém je důležitá spolupráce všech stran, a proto jsme se rozhodli spojit síly s 

CzechInvestem, který má již vybudovanou silnou regionální infrastrukturu, do které stačí dostat nová 

témata s velkým potenciálem, a tím cirkulární ekonomika bezesporu je,“ vysvětluje důvody vzájemné 

spolupráce Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky. 

 

Know-how a kontakty získané v rámci svých aktivit využije CzechInvest i v rámci Českého 

cirkulárního hotspotu. Agentura plánuje rozšířit mapování podnikatelského prostředí o 

aspekty spojené s cirkulární ekonomikou a identifikovat tak mj. potřeby firem v této oblasti. 

V neposlední řadě plánuje CzechInvest další podporu inovačních nápadů zaměřených na 

cirkulární ekonomiku a ekoinovace, a to prostřednictvím svých stávajících programů, tak i 

prostřednictvím těch připravovaných.  
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O INCIEN 

Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., je nezisková organizace pracující na šíření myšlenky cirkulární ekonomiky 

(oběhového hospodářství) v České republice. INCIEN byl založen v roce 2015 a od té doby vzdělává, pořádá 

diskuzní večery, semináře i konference zabývající se problematikou odpadového hospodářství a cirkulární 

ekonomiky. Současně realizuje vlastní projekty ve spolupráci s firmami, školami, obcemi i veřejnou správou. 

Aktivně přenáší a aplikuje know-how v tomto oboru z ostatních evropských zemí. Cirkulární ekonomika je 

základním stavebním kamenem pro přechod z lineární spotřeby surovin a prosazuje vnímání odpadů jako zdroje, 

jenž šetří finance i životní prostředí. Více informací najdete na www.incien.org. 

O MSV 

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více 

než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50 % vystavovatelů a 10 % návštěvníků. 

Návštěvnost je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina 

patří k vrcholovému managementu. Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického 

průmyslu. Letošním hlavním tématem je Průmysl 4.0 a digitální továrna. 

CzechInvest 

Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. 

Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost 

propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je 

přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou 

Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. 

O MSV 

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více 

než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50 % vystavovatelů a 10 % návštěvníků. 

Návštěvnost je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina 

patří k vrcholovému managementu. Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického 

průmyslu. Letošním hlavním tématem je Průmysl 4.0 a digitální továrna. 
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