
Podpora  
oběhového hospodářství

(Nový akční plán pro oběhové hospodářství –  

Čistší a konkurenceschopnější Evropa)

SKUPINA ČEZ
PARTNER PROJEKTU

Zelená dohoda 
pro Evropu

Green 
Deal

CÍL

Připravit ekonomiku na „zelenou budoucnost“, zlepšit její 
konkurenceschopnost a zároveň chránit životní prostředí  

a spotřebitelům poskytnout nová práva. 

KONKRÉTNÍ CÍLE

Zajistit, že výrobky budou navrženy tak, aby vydržely déle, daly se snadněji opětovně použít,  
opravit a recyklovat, a aby místo primárních surovin obsahovaly co nejvíce recyklovaného materiálu.

Poskytnout informace o opravitelnosti a trvanlivosti výrobků.

Zaměřit se na odvětví, která spotřebovávají největší množství zdrojů – baterie, obaly, plasty, stavebnictví, 
textilní výrobky, elektronika.

Zaměřit se na zabránění vzniku odpadů.

Cílem je, aby bylo ve spotřebitelských a produktových předpisech EU do roku 2021  
začleněno „právo na opravu“.
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PARTNER PROJEKTU

PENÍZE 

Využití několika fondů EU – Fond soudržnosti, 
Evropský fond pro regionální rozvoj, program 
LIFE, prostředky v rámci sociálních, výzkumných  
a inovačních programů. 

Aktivace soukromého financování na podporu 
oběhového hospodářství prostřednictvím finan
čních nástrojů EU (např. InvestEU).

stavebnictví  
a budovy

obaly
baterie  

a vozidla
potraviny

textilní  

výrobky
plasty

OBLASTI

Očekává se, že celosvětová spotřeba materiálů, jako je biomasa, fosilní paliva, kovy a nerostné 

suroviny, se během příštích 40 let zdvojnásobí, zatímco roční produkce odpadu se má do roku 

2050 podle prognóz zvýšit o 70 %. 

elektronika  
a informační  

a komunikační  
technologie (IKT)

V EU se každoročně vyprodukuje:
    500 kg komunálního odpadu, 173 kg obalů  
a téměř 200 kg plastů na osobu

    20 % potravin se v EU vyhodí
    průměrný Evropan spotřebuje  
každý rok zhruba 26 kg textilu

Snaha posunout se od modelu vytěžit-vyrobit-použít-vyhodit k šetrnějšímu  
a efektivnějšímu zužitkování zdrojů a k prodloužení životnosti výrobků. 
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NEVÝHODY

  zvýšení nákladů
  nutnost použití nových výrobních postupů
  menší konkurenceschopnost proti výrobcům mimo EU
  potřeba zajistit vysoce kvalitní recyklaci
  nutnost zastavit vývoz odpadů

KONKRÉTNÍ MOŽNOSTI PRO ČR 
     ČR nemá zásadní problém s recyklací, a nebudou potřeba takové změny
     zlepšení kvality vod a ovzduší ve znevýhodněných regionech
     další náklady na zpracování odpadů (ukončení skládkování)

  výrobky uváděné na trh EU budou navrženy 

tak, aby měly delší životnost a daly se snad-

něji opravit a modernizovat, recyklovat  

a opětovně použít

  výrobky na jedno použití budou všude tam, kde 

to bude možné, postupně stahovány z trhu

 nová pracovní místa

 funkční a bezpečné výrobky

  předcházení vzniku odpadů a snižování 

jejich množství

  úspora vody – opětovné využívání vody 

v zemědělství

  zvýšení obsahu recyklovaných materiálů

  bezpečnější a čistší toky odpadů

  nižší náklady na zpracování odpadů

  podpora inovací

  růst HDP a tvorba pracovních míst – cíl do roku 2030 zvýšit HDP EU  

o 0,5 % a vytvořit přibližně 700 000 nových pracovních míst

VÝHODY

OBČANÉ MĚSTA

PODNIKY, SPOLEČNOSTI A FIRMY
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