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Program aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací v oblasti 

životního prostředí – Prostředí pro život

Cílem programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, 
stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k 
zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a 
k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizuje negativní dopady 
lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice 
státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním 
kontextu.
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Program aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací v oblasti 

životního prostředí – Prostředí pro život

• schválen usnesením vlády ČR č. 204 ze dne 25. března 2019
• poskytovatelem podpory je Technologická agentura ČR
• gestorem obsahu je Ministerstvo životního prostředí

• Podprogram 1 (PP1) je určen k podpoře operativního výzkumu ve 
veřejném zájmu. Výsledky budou převážně nekomercializovatelné.

• Podprogram 2 (PP2) se zaměřuje na technologické inovace s 
komercializovatelnými výsledky.

• Podprogram 3 (PP3) je zaměřen na orientovaný výzkum, který vyžaduje 
stabilní prostředí výzkumných týmů.
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Prioritní oblasti programu

• klima – opatření k ochraně klimatu, mitigace a adaptace na zvýšenou 
extremitu srážek i teplot, a to v sídlech i ve volné krajině,

• ochrana ovzduší,

• odpadové a oběhové hospodářství,

• ochrana vody, půdy, horninového prostředí a dalších přírodních zdrojů,

• biodiverzita, ochrana přírody a krajiny,

• environmentálně příznivá společnost, bezpečné a resilientní prostředí, 
specifické nástroje ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.
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Organizace konference
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Jsme státní agentura



Jsme hodnotící agentura



Jsme informační 
agentura



Jsme IT agentura



Jsme evaluační agentura



Jsme cetrifikační
agentura



Jsme mezinárodní 
agentura



Jsme environmentální 
agentura



Jsme CENIA

Jsme Česká informační agentura 
životního prostředí



Plast
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King Midas with his daughter, from A Wonder Book for Boys and Girls by Nathaniel Hawthorne; wikimedia comons; public domain
Orion Lawlor; Plastics_Summary.svg; Wikimedia Commons; Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en


17
Plastic waste at the Thilafushi waste disposal site, Maldives - by Mohamed Abdulraheem

Geyer, R., Jambeck, J. R., & Law, K. L. (2017). Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances, 3(7), e1700782. DOI: 10.1126/sciadv.1700782

8 miliard tun plastu za celou historii lidstva

Zhruba 400 milionů tun plastu v roce 2020

50 % tohoto množství za posledních 19 let

https://doi.org/10.1126/sciadv.1700782
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Osud veškerých dosud vyrobených
plastů

Recyklováno
9%

Spáleno
12%

Skládky a prostředí
79%

19Production, use, and fate of all plastics ever made; ROLAND GEYER JENNA R. JAMBECKAND KARA LAVENDER LAW; SCIENCE 
ADVANCES; 19 Jul 2017; Vol 3, Issue 7;  DOI: 10.1126/sciadv.1700782
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Teze: V tržní ekonomice recyklace funguje, 
pokud generuje profit



Recyklace
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Nové PET pelety 1,02 USD/kg

Recyklované PET pelety 1,26 USD/kg

Data k roku 2017
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+ Cena +/- Cena - Cena
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Waste being processed at HKS, Amsterdam © Kadir van Lohuizen/NOOR
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Jak tohle mohlo fungovat?
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Zákaz dovozu plastů 

• HS: Plastic waste from living sources: 

• 3915100000 (polyethylene); 

• 3915200000 (polystyrene); 

• 3915300000 (poly vinyl chloride); 

• 3915901000 (PET); 

• 3915909000 (other plastics); 

38



Důvody
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Po započtení externalit není systém 
ekonomický
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Waste being processed at HKS, Amsterdam © Kadir van Lohuizen/NOOR



42Pohyb zboží přes hranice (PZpH), ČSÚ

Export plastů



43Zdroj: EKOKOM 26. 3. 2021

Materiálové využití plastů



Recyklace
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Dvě centra
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SEEPIA



Děkuji za pozornost
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