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ČESKÁ ASOCIACE
OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

EDITORIAL – PF 2022
Vážení čtenáři,
rok 2021 byl prvním rokem, kdy vychází elektronický Newsletter
ČAObH, který stručně informuje o tom hlavním, co se nedávno
dělo či co plánujeme.
Rok 2021 byl složitý, jeho konec je poznamenán návratem
pandemie Covidu 19 a obrovským nárůstem nejen cen energií a
paliv, ale i dalších komodit (ceny potravin, stavebních
materiálů). Je pravděpodobné, že již příští rok prověří odhodlání
České republiky jít cestou přechodu na oběhové hospodářství. K
tomu je však nezbytná politická vůle a vědomí odpovědnosti
vůči budoucím generacím. Zůstat stát jen v půli cesty by vedlo
jen a jen ke škodám - hlavně v myslích našich spoluobčanů.
Zatím jsou s tímto procesem totiž spojeny spíše negativní
souvislosti - zvyšování (i když nikoli velké) poplatků za odpady a
podobně. Naopak předpokladem rozvoje oběhového
hospodářství je zavedení systému, který povede k ekonomické
výhodnosti všech zúčastněných se chovat odpovědně, ne vršit v
naší malé zemi další a další kopce odpadu.
ČAObH od ledna 2021 pomocí webinářů seznamuje odbornou
veřejnost s novou legislativou, s možnými jejími úskalími, a díky
účasti zástupců MŽP jsou tyto webináře diskusního charakteru,
kde je možné online pokládat otázky. Celkem se účastnilo 1211
účastníků na 6 webinářích, které byly kladně hodnoceny.
Naše plány souvisí s relativně novými aktivitami – s činností
Klastrů ČAObH (Klastr energetika, Klastr obaly, Klastr
stavebnictví).

Spolek Česká asociace oběhového
hospodářství, z.s., (ČAObH) je dobrovolný
nepolitický svazek občanů a korporací, které
spojuje zájem o šetření primárních zdrojů,
snižování nákladů v průmyslových podnicích
a snižování negativních dopadů na životní
prostředí a lidské zdraví prostřednictvím
snižování množství odpadu.
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Úplně novou aktivitou jsou komunikační platformy zaměřené na
obalovou problematiky Platforma Obaly 21+ a Iniciativa21.
Za celou ČAObH Vám hlavně pevné zdraví v novém roce přeje
Miloš Kužvart, výkonný ředitel.

AKTUALITY
KALENDÁŘ AKCÍ 2022

Náš podíl na přípravě zeleného zadávání zakázek

Systémy rozšířené odpovědnosti

Ocenění generálního ředitele EKO KOM a.s., Ing.
Zbyňka Kozla medailí ministra průmyslu a obchodu

•

•

Akcelerace využití BIOODPADŮ

Waste to Energy

•

Odpadové předpisy 2022

•

Nebát se Zeleného zadávání

Budoucnost recyklace

•

Uhlíková neutralita

•

STAVEBNÍ ODPADY cirkulárně

Návrh vyhlášky MŽP o tuhých alternativních palivech
(TAP)

Skvělá recyklovatelnost obalu nemusí být nutně ideální

výrobce (EPR)

(případové studie)
•

PLASTY cirkulárně (případové studie)

•

ENERGETIKA a OBH (případové studie)

•

SMART: Chytře na odpady v obcích a
městech

•

Dotace a finanční nástroje pro ObH

„Nechcete-li od nás dostávat aktuální informace, odhlaste se, prosím, zasláním e-mailu na info@caobh.cz s textem NEZASÍLAT.“

