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Zapsaný ústav, ustaven ZHMP v prosinci  2019.


Zaměřuje se na podporu inovací a vytváření 
inovačního prostředí v Praze.


Koordinuje krajskou RIS3 strategii a k ní ustavené 
inovační platformy.


Zaměřuje se primárně na 3 oblasti: vzdělávání, 
podnikatelskou sféru a urbánní inovace, včetně  
cirkulární ekonomiky.

 

___Pražský inovační institut

www.prazskyinovacniinstitut.cz

VZDĚLÁVÁNÍ
MĚSTSKÝ  
ROZVOJ

BUSINESS

http://www.prazskyinovacniinstitut.cz/


___Cirkulární ekonomika 

• Přechod od lineárních k cirkulárním postupům - změna 
výrobních i spotřebních vzorců směrem k uzavřené smyčce 
(tzv. closed loop)


• Komplexní, nadresortní téma, vyžaduje změny v systému 
řízení a  větší synergie - spolupráci – koordinaci 

• Příležitosti pro inovace - nové technologie, materiály, 
postupy, využití digitalizace 

• Cirkulární město -  zapojení města a městských organizací, 
ale také  podnikatelského a občanského sektoru – podpora 
iniciativ zdola (vzdělávání a osvěta) a vytváření poptávky po 
nových řešeních (např. prostřednictvím veřejných zakázek)



___Oblasti Strategie 

• Stavebnictví a demolice (reuse a recyklace stavebních 
materiálů a odpadů, využití odpadních zdrojů ve stavebnictví, 
obnovitelné zdroje, modularita staveb, materiálové banky 
apod.) 


• Voda (využití srážkových vod, šedých a recyklovaných 
odpadních vod, využití kalů, tepla z odpadních vod a energie 
vod (např. vodní mikroturbíny, atp.)


• Biomasa a potraviny (příměstské a městské zemědělství, 
uzavírání cyklu organických živin  (kompostárny, bioplynové 
stanice),předcházení vzniku potravinového odpadu), 
komunitní aktivity (zahrady, kompostárny)  


• Odpady – komunální odpad (snižování produkce a 
předcházení odpadu, navyšování míry třídění a recyklace), 
podpora znovuvyužití, opraváren, sdílené ekonomiky   




___Metodika   

• Navazujeme na cirkulární sken a připravovaný klimatický plán města, hledáme opatření 
s největším dopadem z hlediska úspory zdrojů a emisí


• Zaměřujeme se na 4 materiálové toky – stavebnictví, biomasa (včetně jídla), voda a 
odpady. 


• Každý z těchto toků má svoji cirkulární strategii – identifikujeme cíle pro rok 2030, nástroje, 
jak jich dosáhnout a konkrétní opatření realizovatelná v letech 2022 – 2024.  Navážeme 
na již připravené/zamýšlené projekty města, městských organizací či městských částí, PS pro 
CE.  


• Využijeme expertízy zahraničních konzultantů, které chceme oslovit (UNEP, ICLEI, OECD, 
Circle Economy, Metabolic)   


• Zaměříme se na data a indikátory, jak dopady měřit. Systém sběru dat a jejich hodnocení/
využití na různých úrovních města. 


• Strategie bude realizována prostřednictvím Akčních plánů, které budou periodicky 
vyhodnocované v nastavených indikátorech.




___Metodika   
• Participativní přístup   
• Vedení rozhovorů s městskými aktéry, mapování na úrovni 

MČ

• ustavení expertních pracovních skupin (zástupci města, 

městských organizací, privátní sféry, vědy a výzkumu), 

• tematické expertní workshopy -  identifikace cílů, nástrojů 

a opatření realizovatelných v Praze v jednotlivých 
tematických oblastech 


• Analýza stávajících politik a strategií – hledání možných 
překryvů, synergií už ve stávajících závazcích města/
městských organizací/MČ 

• Analýza příkladů dobré domácí i zahraniční praxe 
• Projednání výstupů s městskými aktéry/ výbory 

zastupitelstva/veřejností – sběr a zapracování 
připomínek   



___Harmonogram přípravy Strategie 

duben – červen 2021 červenec – září/říjen 2021

Analýzy (strategických dokumentů, dobré praxe) Rozpracování konkrétních realizovatelných opatření

Analýza aktérů – MČ, městské firmy PS pro implementaci, monitoring a evaluaci (řízení 
implementace, data, indikátory) 

Realizace tematických expertních workshopů  Konzultace se zahraničními experty, zapracování 
zahraniční dobré praxe

Konzultace se zahraničními experty 


Zveřejnění dílčích výstupů k připomínkám, 
projednání na platformách města (výbory, komise)  

Finalizace textu Strategie 


Prezentace(výbory, komise, PS CE) / sběr 
připomínek projednání (Rada města)



___Typy opatření  

• Strategické infrastrukturní projekty města a městských 
organizací (bioplynová stanice, městská kompostárna…)


• Projekty MČ a občanských iniciativ (komunitní zahrady a 
kompostárny , re-use centra)


• Nově nastavené podmínky města ve veřejných 
zakázkách  města, MČ, pražských organizací


• Vzdělávací a osvětové kampaně 

• Pilotní projekty (living labs), zapojení vzdělávacích 

institucí, univerzit, vědy a výzkumu




___Spolupráce a možnosti zapojení

1) Zapojit se do mapování stávajících 
strategií a  projektů s vazbou na CE


2) Přispět svými tipy na dobrou (domácí či 
zahraniční) praxi, s možností zapojení do 
expertních workshopů


3) Připomínkovat dílčí výstupy (červen/
červenec, září/říjen) 


4) Zapojit se do přípravy konkrétních 
opatření (červen-srpen) 




___Spolupráce a možnosti zapojení

Sdílejte s námi projekty, nápady, připomínky


Zašlete nám jméno kontaktní osoby, na 
kterou se můžeme při přípravě Strategie 
obracet na e-mail koordinátorky projektu:  

Veronika Doubnerová 
doubnerova@prahainovacni.eu

mailto:doubnerova@prahainovacni.eu


Máte již zkušenost s realizací či přípravou 
projektů zahrnujících principy cirkulární 

ekonomiky? 

Máte zájem se do přípravy a realizaci 
Strategie CE aktivně zapojit?  

? ??



___děkuji za pozornost 

Zuzana Drhová  
Zástupkyně ředitele Pii 

drhova@prahainovacni.eu  


