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• Cirkulární ekonomika jako priorita České republiky.  

• Potřeba formulovat komplexní vizi cirkulární ekonomiky pro ČR a stanovit prioritní oblasti.

• Česká republika doposud nedisponuje komplexním dokumentem k cirkulární ekonomice.

• Řada strategií a politik s oběhovým hospodářstvím souvisí.

• Evropská komise vyzvala Českou republiku k přípravě takového strategického dokumentu.

• Na úrovni Evropské unie řada strategií a důležitých dokumentů v období 2018 – 2021 k 
cirkulární ekonomice.

• Akční plán pro oběhové hospodářství 2015.

• Nový akční plán pro oběhové hospodářství 2020.

• Spolupráce s OECD v rámci projektu financovaného Evropskou komisí.

• Fungující pracovní skupina k projednávání připravovaných dokumentů. 

STRATEGICKÝ RÁMEC - VÝCHODISKA



• Úvod

• Strategické okolí - vazby na ostatní strategie a politiky.

• Identifikace prioritních oblastí.

• Analytická část – situace v prioritních oblastech – ČR a EU.

• Vize.

• Globální cíl a strategické cíle.

• Prioritní oblasti – relevantní politické dokumenty ČR a EU, cíl, zásady a opatření.

STRATEGICKÝ RÁMEC – STRUKTURA



• Vize – V roce 2040 přináší oběhové hospodářství České republice podstatné
environmentální, ekonomické a společenské přínosy. Česká republika v rámci přijatých
opatření systematicky podporuje oběhové hospodářství jako model pro zlepšení ochrany
životního prostředí, posílení konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti, tvorbu
nových pracovních míst, zvýšení surovinové bezpečnosti, a získávání nových kompetencí
obyvatel.

• Globální cíl - Méně odpadu a více hodnoty pro Českou republiku.

• Strategické cíle

1. Zlepšení ochrany životního prostředí.
2. Snížení produkce odpadů a lepší nakládání s odpady.
3. Posílení konkurenceschopnosti.
4. Tvorba nových pracovních míst.
5. Zvýšení surovinové bezpečnosti.
6. Zlepšení technologické vyspělosti a inovací.
7. Podpora inovativních forem spotřeby.
8. Získávání nových kompetencí, znalostí a dovedností.
9. Prostředí bez toxických látek. 
10. Rozšiřování oběhového hospodářství na regionální a komunální úrovni.

STRATEGICKÝ RÁMEC – VIZE A CÍLE





STRATEGICKÝ RÁMEC – STAV PŘÍPRAVY

Březen 2021 Rozeslání návrhu Strategického rámce pracovní skupině Splněno

Duben 2021 Jednání pracovní skupiny Splněno

Duben/ květen 2021 Veřejná konzultace Splněno

Červen 2021 Seminář s OECD k představení Strategického rámce 17. 6. 2021

Podzim/zima 2021 Schválení vládou

2. pol. 2021 Zahájení přípravy Akčního plánu pro období 2022 - 2027



STRATEGICKÝ RÁMEC – KE STAŽENÍ

Strategický rámec (verze duben 2021) – ke stažení na stránkách 
MŽP
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odpady_podrubrika
/$FILE/OODP-Strategicky_ramec_CC_2040_verze-20210426.pdf
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