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Green-Tech Cyrkl

Evropský leader v oblasti Cirkulárního odpadového 
hospodářství.

Tým 25 profesionálů v 8 zemích Evropy s tržištěm v 60 
zemích světa.

Největší digitální odpadové tržiště v Evropě a unikátní 
poradenské služby založené na datech, kapitálové 
efektivitě a udržitelnosti.

Oceněni cenami SDGS a výběrem TOP European 
green-tech startups dle IDC pro rok 2021.

8 000 obchodních partnerů jako jsou LIDL, BASF, 
Siemens a nebo IKEA.
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Obecné principy

Vedlejší produkt = není hlavní produkt, něco nechtěného - konflikt s definicí odpadu



Odpad

Věc, která podléhá přísnějšímu režimu

● Předání jen oprávněným osobám = menší spektrum odbytu/nutnost mít 
povolení

● Zařazování podle katalogu odpadů, povinnost vedení evidence, roční hlášení, 
elektronická evidence přepravy nebezpečného odpadu, přeshraniční přeprava

● Specifické podmínky shromažďování

● Negativní konotace, potenciál snížení ceny



Vedlejší produkt

Naplnění následujících kritérií:

● vzniká jako nedílná součást výroby,

● využití je zajištěno,

● využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní 
praxe

● využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým 
účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví



Právní jistota

§ 4 odst. 4 zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech

“V pochybnostech, zda je movitá věc odpadem, rozhoduje krajský úřad na žádost 
vlastníka této movité věci nebo osoby, která prokáže právní zájem, nebo z moci 

úřední.”

§ 3 odst. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

“Pro konkrétní způsoby použití vedlejších produktů podle odstavce 5 a výrobků z 
odpadů podle odstavce 6 musí být splněna kritéria pro využití odpadů, pokud jsou 

stanovena.”
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Namleté sklo do 
betonu



Pryž do komponentů 
pro zemědělské 

stroje



Kaly z výroby jedlých 
olejů - výroba 

biopaliv



Cigaretové filtry pro 
výrobu sorbentů a 

izolace



Voda z výplachu 
trubek do 

bioplynové stanice



Dolomit z výroby 
korálků do hnojiv a 

sádrokartonu



Pryž z kabelů pro 
výrobu gumových 

komponent



Slévárenské písky 
pro výrobu 

omítkových směsí



Vápenec z lakovny –          
čištění emisí z 

teplárny



Plastová drť zpět do 
výroby plastových 

desek



Plechové výseky 
rovnou do slévárny



Zmetkové 
cementové desky do 

cementárny



Další materiály k tématu

● Study to assess member states (MS) practices on by-product (BP) and end-of 
waste - IMPEL

● Guidance document k interpretaci některých ustanovení rámcové směrnice o 
odpadech
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