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• Hledáme a rozvíjíme kroky systematické koordinace

• Spolupracujeme na poli chytrých řešení → TVOŘÍME SÍŤ PARTNERŮ 

• Poskytujeme služby pro obce našeho kraje

• Poskytujeme přehledné informace

• Inspirujeme příklady dobré praxe

• Síťujeme obce s firmami

• Hledáme dotace pro obce

• Spravujeme databázi projektů

• Tvoříme strategii Chytrého regionu

Vytváříme Chytrý region

Cílem je pomáhat vytvářet optimální podmínky pro 
smysluplné zavádění chytrých technologií a chytrých 
přístupů v Královéhradeckém kraji



III. Podpora 
SMART řešení

I. Budování 
sítě 

partnerů

II. Podpora 
znalostí

Budování sítě a posilování 
partnerství Chytrého 

regionu

Vyhledáváme, propojujeme 
a iniciujeme klíčové aktéry 
v regionu a koordinujeme 

vzájemnou spolupráci. Navázali 
jsme spolupráci s hlavními aktéry 

veřejné, státní správy, 
akademického a podnikatelského 

sektoru.

Posilování smart přístupů, publicita, osvěta, know-how

Usilujeme o zvýšení zájmu o SMART řešení, technologie a inovace v 
našem regionu. Poskytujeme kompletní informační servis v oblasti 
chytrých řešení. Inspirujeme příklady dobré praxe. Konzultujeme, 
iniciujeme a napomáháme konceptům chytrých přístupů na svět.

Podpora zavádění SMART 
technologií

Napomáháme obcím 
a regionálním partnerům 

s orientací v chytrých přístupech, 
pobízíme je k zavádění chytrých 

řešení a přístupů v regionu. 
Vyhledáváme chytrá řešení pro 

potřeby našeho regionu 
i našich partnerů. 

Cíle Chytrého regionu



Dílčí klíčové oblasti v rámci oblasti životní prostředí

Koncepce Chytrého regionu - Podpora chytrých řešení
Témata pro zavádění SMART přístupů a technologií

Doprava

Životní prostředí

Energie a energetika

Veřejný prostor a bydlení

Veřejná správa

Služby: e-zdraví, e-kultura, e-cestovní ruch

Další témata relevantní pro Chytrý region

Znalostní ekonomika (progresivní obory RIS3)

Cirkulární ekonomika

Kreativní průmysly

Precizní zemědělství

Nakládání 
s odpadní 

vodou

Systém 
nakládání 
s pitnou 
vodou 

Odpadové 
hospodářství 

Zelená 
infrastruktura

…
Měření 
kvality 

prostředí



Co zde najdete:

• Chytrá řešení – Nejnovější trendy v oblasti moderních technologií a chytrých řešení, inspirace dobrou praxí, produkty a firmy

• Dotační rozcestník – Aktuální informace o současných dotacích pro obce

• Informace o chytrém  regionu KHK – Na jednom místě vše, co v Chytrém regionu probíhá

Provozujeme webový portál www.chytryregion.cz



• Tematické „příběhy“ jako inspirace pro obce

• Aktuality, novinky, příklady dobré praxe z ČR i ze světa

• Nabídka chytrých produktů a řešení

• Prezentace firem, které nabízejí chytrá řešení

Sekce Chytrý region a SMART řešení

www.chytryregion.cz/cs/smart-reseni

http://www.chytryregion.cz/cs/smart-reseni


Víte o zajímavých příkladech dobré 
praxe z oblasti odpadového 
hospodářství?

PODĚLTE SE O NĚ S NÁMI!

Nabízíte zajímavé produkty či 
technologie v oblasti 

odpadového hospodářství?

DEJTE NÁM O NICH VĚDĚT!

chytryregion@chytryregion.cz

mailto:chytryregion@chytryregion.cz


WWW.CHYTRAAKADEMIE.CZ

Akademie Chytrého regionu

http://www.chytraakademie.cz/


WWW.CHYTRAAKADEMIE.CZ

Akademie Chytrého regionu

http://www.chytraakademie.cz/


• Snadná orientace v nabídce dotací
• Evropské, národní i krajské dotace na jednom místě
• Členění dle témat, možnost vyhledávání
• Stručně a přehledně s odkazy na podrobné informace

Dotační rozcestník – kde vzít na chytrá řešení

www.dotacnirozcestnik.cz

http://www.dotacnirozcestnik.cz/


Cíl programu: 
 realizovat koncepci Královéhradecký kraj – Chytrý region
 podpořit chytré technologie a přístupy v obcích Královéhradeckého kraje
Předmět podpory:
• Účel 1: Podpora zpracování strategických a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových dokumentací
• Účel 2: Pořízení chytrých technologií za účelem podpory konceptu Chytrého regionu
Výše alokovaných prostředků:
• Odhadovaná celková částka podpory KHK: 2 mil. Kč, maximální podíl dotace 70 %
• Dotace na účel 1: 20 – 200 tis. Kč
• Dotace na účel 2: 20 – 500 tis. Kč
Vymezení okruhu žadatelů o dotace – subjekty musí být z KHK:
• Obce s počtem obyvatel méně než 3 000 obyvatel
Podpořené projekty:
Výsledky:
• Již druhým rokem, 2 kola výzvy
• Celkem 9 projektů za skoro 2,5 mil. Kč (za výzvu I a II)

Dotační program Královéhradeckého kraje Chytrý region



Proč by i odpadové hospodářství mělo být chytré...






Hlavní teze a otazníky nad odpady

Žádná skládka není bezedná...

Ale co tedy s odpady?

Likvidace odpadů neexistuje, jen jejich přeměna!

Slovo "ODPAD" bude mít vždy negativní význam! A oprávněně...

Cílem proto musí být:

 MINIMALIZACE VZNIKU ODPADŮ souběžně s HLEDÁNÍM IDEÁLNÍHO ZPŮSOBU NAKLÁDÁNÍ S NIMI



Podstatné změny legislativního rámce odpadového hospodářství v ČR

Zákon č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech) - účinný od 1. 1. 2021
+ jeho prováděcí vyhláška (v přípravě)

Zákon č. 542/2020 Sb. (zákon o výrobcích s ukončenou životností) - účinný 
od 1. 1. 2021 (část od 1. 7. 2023)

 Zákon č. 545/2020 Sb. - novelizace zákona č. 477/2001 Sb. o obalech... -
s účinností od 1. 1. 2021

… A CO NA TO OBCE, KDE VŠE FUNGOVALO "DOBŘE" JIŽ NYNÍ?



Srovnání způsobů nakládání s komunálním odpadem
v Královéhradeckém kraji, ČR a EU (%)

Územní rámec / stát

Materiálové 
využití 

(recyklace, 
kompostování)

Energetické 
využití Skládkování Chybí 

informace

Královéhradecký kraj (2019) 38,8 0,32 35,4 -
ČR (2019) 41,0 11,7 45,9 1,0
ČR (2018) 38,6 11,7 46,0 3,7
EU (2018) 47,2 28,0 23,0 2,0
Německo (2018) 67,1 31,0 1,0 1,0
Slovinsko (2018) 58,9 10,0 10,0 21,0
Rakousko (2018) 57,7 39,0 1,5 1,5
Nizozemí (2018) 55,9 43,0 1,0 0
Belgie (2018) 54,4 43,0 1,0 1,0
Litva (2018) 52,5 13,0 25,0 10,0
Dánsko (2018) 49,9 49,0 1,0 0
Švýcarsko - mimo EU (2018) 52,5 47,5 0 0

Zdroj: Statistická ročenka ŽP ČR 2019 (MŽP, CENIA) + Vyhodnocení plnění POH KHK za rok 2019 + Eurostat 2018



Spalovna může být dobrý sluha, ale i zlý pán...

Spalovna odpadu Amager Bakke v Kodani - stav 2018;          
v roce 2019 byla po obvodu pláště zprovozněna sjezdovka

 Spalovny musí být jen "postranním východem" 
z řetězce CE, pro energetické využití pouze 
zbytkového, dále již nerecyklovatelného 
materiálu!

 Jsou spalovny (ZEVO) vůbec součástí cirkulární 
ekonomiky?



ODPADY NEJSOU O ODPADECH, ALE O NÁS!

PROBLÉM VZNIKU A VYUŽITÍ ODPADŮ PŘESAHUJE SFÉRU 
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

JE ZDE PŘÍMÁ SPOJITOST S FUNGOVÁNÍM A PRIORITAMI CELÉ NAŠÍ 
SPOLEČNOSTI, POTAŽMO LIDSKÉ CIVILIZACE!

KLÍČ K IDEÁLNÍMU PŘÍSTUPU K ODPADŮM A HMOTĚ JAKO TAKOVÉ 
NÁM NEDÁ ŽÁDNÝ ZÁKON NEBO JEHO PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA, 
ALE MUSÍME HO NAJÍT KAŽDÝ V SOBĚ!



DĚKUJEME ZA 
POZORNOST

www.chytryregion.cz
chytryregion@chytryregion.cz
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