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Úvodem:  
Cirkulární kvadratura kruhu

Kvadratura kruhu je notoricky známá antická geometrická úloha. Bylo by možné 
ji definovat jako na první pohled vcelku snadný úkol – narýsovat pomocí kružítka 
a pravítka a v nějakém nikoliv nekonečném počtu kroků k danému kruhu takový 
čtverec, který má stejný obsah jako zadaný kruh.

Je to onen slavný problém s transcendentální podstatou čísla π. Již antičtí mate-
matici došli v podstatě k názoru, že řešení (euklidovské, čili kružítko-pravítkové) 
prostě neexistuje. Modernější matematika nemožnost řešení prokázala s naprostou 
jednoznačností ke konci 19. století, čímž jenom potvrdila podezření sílící již od 
antiky, kdy byl problém zformulován. Koneckonců už koncem 18. století se učené 
společnosti odmítly zabývat nájezdy amatérů tvrdících, že „na to přišli“.

Kvadratura kruhu patří mezi tři klasické antické geometrické úlohy – doplňují 
ji zdvojení krychle a trisekce úhlu (je třeba zopakovat, že k řešení jsou k dispozici 
jenom euklidovské pomůcky, takže kružítko a pravítko). Další podmínkou je ome-
zený počet kroků, tedy nelze problému uniknout odkazem na „nekonečné dělení“. 
A konečně se to celé odehrává v euklidovském prostoru, nikoliv v nějakém jiném 
konstruktu.

Právě kvadratura kruhu se z oněch tří úloh probojovala až do obecného jazyka 
jako označení neřešitelného zadání, podobně jako perpetuum mobile. V pohád-
kovém světě bychom nalezli ekvivalent v zadání „jdi tam, nevím kam, přines to, 
nevím co“. Z dalšího úhlu pohledu bychom objevili něco podobného v oblíbené 
humoristické knize Saturnin,1 kde manžel tety Kateřiny strýc František (v době 
vzpomínání již zesnulý) tráví svůj život snahou vynalézt bez jakéhokoliv odpoví-
dajícího vzdělání univerzální mýdlo vyráběné z bezcenných surovin, ale dokonale 
použitelné jako citlivý prostředek na mytí rukou i jako drsný likvidátor nejhorších 
skvrn.

Ve všech těchto snahách se odráží představa, jak by byl svět krásný, kdyby v něm 
neplatilo „něco za něco“ (a tedy ani takové elementární zákonitosti, jako zákon 
o zachování hmoty a energie). Ekonomové dávných i nedávných časů se zase 
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s oblibou zabývali otázkou konečnosti a nekonečnosti zdrojů – právě to je základní 
představa malthusiánství a neomalthusiánství jakožto interpretací myšlenek ang-
lického klasického ekonoma (a také demografa i sociologa) Thomase Malthuse.2

Co ale mají společného kvadratura kruhu, perpetuum mobile či malthusiánství? 
Každý z těchto pojmů umožňuje společně s jejich významovým okolím, s jejich 
souvislostmi určitý pohled na jeden z nejvýraznějších fenoménů konce 20. a pře-
devším prvních desetiletí 21. století – stále soustavnější a cílevědomější snahu o za-
vádění takzvaných cirkulárních výrobních řetězců. Názory na význam cirkulární 
ekonomie se jistě velmi různí. Mnozí o cirkulární ekonomii hovoří jako o pře-
chodné módě, další zase jako o nové univerzální ekonomické teorii, která jenom 
čeká na důslednější formulování. Jiní zase argumentují tím, že jde o v podstatě 
bezvýznamný detail v realitě, který má svá přirozená vysvětlení, ale který se stal 
politickou ideologií (podobně jako bývá v takové souvislosti používán pojem „en-
vironmentalismus“). A další ji označují velmi prostě za pokus o kvadraturu kruhu, 
neboť podle nich ve skutečnosti důsledná cirkulární ekonomika nemůže existovat, 
protože odporuje fyzikálním (a také matematickým) zákonům.

Tato kniha se pokouší přinést v českém prostředí zatím nepřítomné shrnutí prá-
vě těchto různých pohledů na existenci (nebo naopak na neexistenci) cirkulární 
ekonomiky (jako skutečných postupů, skutečných vztahů a skutečných produkč-
ních a kooperačních vazeb) a případně cirkulární ekonomie (jako rodícího se 
oboru nebo rovnou základního směřování ekonomické vědy). Vedle toho však 
také publikace přináší shrnutí a analýzu legislativních kroků, které se snaží vnést 
cirkulární postupy do reálného života, pokouší se i o kvantifikaci „míry cirkula-
rity“, podle níž by bylo možné z tohoto hlediska vzájemně porovnávat například 
jednotlivé ekonomiky. A v neposlední řadě analyzuje důvody a dynamiku vzestupu 
uvažování o cirkularitě (v ekonomických souvislostech). 

Postupně se k tomu všemu budou hodit i tak neslučitelné či nesrovnatelné poj-
my, jaké byly zmíněny výše.

Neboť pro příklad: Jakkoliv je Malthus s oblibou pomlouván až intelektuálně 
dehonestován jako děsivý a odsouzeníhodný cynik, je třeba se u něj zastavit a po-
dívat se na něj i na ohlasy jeho myšlenek v dobách pozdějších s jistým novým po-
hledem. Pomůže nám to lépe pochopit důvody, proč mohou myšlenky cirkulární 
ekonomiky tak silně ovlivňovat politické rozhodovací procesy. Tyto důvody jistě do 
značné míry souvisejí s novým důrazem na ekologii a takto vnímanou udržitelnost 
lidského života na naší planetě. Jenže myšlenka neustálé obnovitelnosti, soustavné 
a nekonečné recyklace nevychází jen z environmentálního pohledu na svět ve smy-
slu čistoty ovzduší či životního prostředí jako celku. Vychází i z neustále přítomné-
ho strachu z konečnosti zdrojů a z důsledků, jaké by nastaly v případě, že klíčové 
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zdroje „dojdou“. Jinak řečeno: Najdeme pro tento směr uvažování stejně dobře 
pohnutky „humanitární“ (tedy udržitelnost, zachování rodu) i pohnutky, které 
bychom nazvali „sobeckými“ v tom nejlepším smyslu slova s Adamem Smithem3 
(tedy obavu z toho, že napříště nebude možné uspokojovat potřeby lidských jedin-
ců způsobem, na který jsme uvykli).

Dějiny předpovědí na téma vyčerpání zdrojů jsou ostatně neobyčejně barvité. 
A pokud náš pohled jenom trochu zjednodušíme, pak bychom touto dobou měli 
podle mnoha z nich vést zničující války o poslední zbytky ropy a dalších surovin, 
případně o poslední kapky pitné vody.

V řadě případů budou naše analýzy či postoje poměrně kritické k tomu, že by 
bylo možné dosáhnout skutečné absolutní cirkularity. Jak již bylo zmíněno, zdá 
se to být nemožné fyzikálně i z dalších důvodů – už jenom kvůli prostému faktu 
degradace materiálů. Pokusíme se také alespoň v náznacích načrtnout některé dal-
ší možnosti vývoje myšlení o cirkulárních řetězcích i důsledky již přijatých nebo 
zamýšlených opatření. K těmto úvahám se budou velmi dobře hodit některé další 
pojmy, které byly již zmíněny dříve.

První kapitoly knihy se zaměří na spíše obecnější otázky.
Budeme se zabývat mechanismem samotného vzniku cirkulární ekonomiky 

(a pojmovým vztahem k cirkulární ekonomii), především ale problematikou spole
čenského paradigmatu, které můžeme formulovat jako zrod celkové společenské 
poptávky po udržitelných řešeních od otázky exhalací až po surovinové zajištění 
produkce. Pochopitelně se pokusíme alespoň částečně odpovědět na otázku, zda 
tato poptávka existuje reálně (tedy zda je doložitelná i jinak než pouze následnými 
politickými rozhodnutími), nebo zda jde o uměle vyvolaný fenomén.

Velkou pozornost věnujeme zjevnému rozporu mezi požadavkem „udržitelnos-
ti“ a technologickými možnostmi, které jsou v současné době k dispozici. V této 
souvislosti se pečlivěji podíváme na legislativní rámce, které vznikly v minulosti 
nebo v současnosti vznikají a jejichž cílem je prosadit mimo jiné cirkulární ekono-
miku jako obecně používaný přístup k produkčním řetězcům.

Pokusíme se také odpovědět na otázku, zda je cirkularita skutečně historická 
nezbytnost, která je naprosto nutná k zachování lidské existence alespoň v té po-
době, v jaké ji nyní známe, nebo zda jde o pouhý konstrukt pouze vágně vztažený 
k realitě. A v této souvislosti se budeme také zabývat vztahem mezi cirkulární 
ekonomií a neomarxistickými směry ve filozofii, politické ekonomii a nesporně 
i v sociologii.

Důležitou podmínkou uskutečnitelnosti cirkulárních výrobních procesů je jejich 
technologická uskutečnitelnost a s tím spojená skutečná nákladnost. Je třeba si 
pokládat takové otázky, zda si za současného stavu poznání vůbec lze představit 
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rozsáhlejší rozvoj cirkulární ekonomiky nebo zda legislativní kroky (vyvolané 
ať již údajnou, nebo opravdovou společenskou poptávkou) kladou nesplnitelné 
a nerealistické cíle. V této souvislosti je potřebné podívat se také na podporu 
vědy a výzkumu. Klíčová pak je následující otázka: Lze v dohledné době očekávat 
nějaký zásadní průlom v oblasti uskutečnitelnosti cirkulární ekonomiky z techno-
logického pohledu?

Další část knihy se bude věnovat detailněji daňovým, regulatorním a legisla
tivním postupům, které se v oblasti cirkulární ekonomiky využívají k její podpoře 
a prosazování do praxe. Pokusíme se alespoň částečně a rámcově vyhodnotit jejich 
dopady. S tím pak souvisí organizace cirkulárních procesů na podnikové úrovni, 
tedy dopady celého mechanismu prosazování cirkulární ekonomiky do podnikové 
sféry, do organizace práce, kooperačních vazeb a podobně.

Samozřejmě je nutné také zkoumat, jaký je vůbec stav pronikání cirkularity 
do skutečných ekonomických vazeb a vztahů, což vyvolává otázku, jak míru cir-
kularity měřit a mapovat.

Nelze pak zavírat oči před řadou rizik, která s sebou cirkulární ekonomika nut-
ně nese – neboť pokud je prosazována daňovými, regulatorními a dalšími podně-
ty včetně legislativy, nutně musí docházet k nečekaným konfliktům a k tomu, že 
v rámci tohoto procesu budou vznikat významné nerovnováhy.4 Část z nich je 
ekonomického charakteru a může mít dopady na efektivitu produkce a následně 
na konkurenční schopnost producentů. Část z nich pak má charakter vedlejších 
efektů – například potenciální kriminální aktivity a zneužívání systému k jiným 
cílům, než jaké jsou ty původní.

Snažili jsme se nepřistupovat k tématu existence cirkulární ekonomiky a pře-
devším k tématu faktu jejího prosazování politickými rozhodnutími apriori hod-
noticím způsobem, ale spíše z pohledu ekonomického, tedy se snahou analyzovat 
skutečnou efektivitu celé věci. Bránili jsme se hodnoticím postojům, našim výcho-
diskem bylo stanovisko, že cirkulární ekonomika a cirkulární ekonomie nejsou 
primárně ani „dobré“, ani „zlé“. Každopádně jde ale o skutečnosti, které se stále 
více stávají součástí ekonomických vazeb a kooperací, jde o oblast, v níž politická 
rozhodnutí nesporně masivně ovlivňují ekonomiku a tím i finanční stav podniků, 
jejich konkurenční schopnost.

Hledali jsme cesty, jak také zmapovat poměrně složitou problematiku sekundár
ních dopadů celé zkoumané změny. Pro ilustraci lze zmínit prostou skutečnost, že 
pokud tlak na cirkulární postupy vede ke snížení efektivity (například kvůli vyš-
ším nákladům), což je legitimní předpoklad, znamená to pochopitelně za určitých 
předpokladů (především v případě vyšší ceny sekundárních zdrojů než aktuálních 
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cen surovin) pokles globální konkurenční schopnosti ve srovnání s producenty, 
kteří nejsou pod takovým daňovým či regulatorním tlakem. To ale musí vést nutně 
k úvahám, jaké kroky má stát nebo společenství podniknout k ochraně vlastních 
producentů v případě, že v rámci společenské objednávky uměle ovlivní negativ-
ním způsobem jejich efektivitu.

Cirkulární ekonomika (jakkoliv má poměrně hluboké historické kořeny ve vy-
užívání druhotných surovin, především skla a kovů) a cirkulární ekonomie jako 
systém a směr bádání jsou zatím příliš mladé. Obecně trpíme celkovým nedostat-
kem dat k dané problematice. Proto je mnohé v této publikaci založeno na pouhých 
předpokladech. Jsme ale přesvědčeni, že i tak je potřebné se touto problematikou 
zabývat a pokoušet se domýšlet to, co poslední desetiletí zatím pouze naznačují.

Eva Kislingerová a autorský kolektiv

Poznámky
1 Zdeněk Jirotka (1942). Méně vášniví čtenáři jistě zavzpomínají alespoň na televizní seriál 

a film z první poloviny devadesátých let.
2 Thomas Malthus (1766–1834). K jeho základním dílům patří především Esej o principu 

populace (1798), dále pak například Zkoumání povahy a pokroku renty (1815).
3 Adam Smith napsal ve své zásadní knize Pojednání o podstatě a původu bohatství národů: 

„Že se můžeme naobědvat, to není z dobré vůle řezníka, sládka nebo pekaře, nýbrž proto, 
že dbají svých vlastních zájmů. Nedovoláváme se jejich lidskosti, nýbrž jejich sobectví, 
a nikdy jim nevykládáme o svých potřebách, nýbrž o výhodách, které z toho budou mít.“ 
(Smith, 1776)

4 Máme v tomto ohledu vlastní české zkušenosti, související s rozvojem solární energetiky.




