
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 2832 
ze dne  16.12.2019 

k zavedení opatření respektujících principy předcházení vzniku odpadů a minimalizace 
používání jednorázových obalů a výrobků 

 

Rada hlavního města Prahy   

I .   s e  z t o t o ž ň u j e  

se zněním Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2019/904 ze dne 5. 6. 2019          
o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí dle přílohy             
č. 1 tohoto usnesení 

I I .   d e k l a r u j e  

potřebu zavádění principů a opatření pro předcházení vzniku odpadů a minimalizaci 
používání jednorázových, především plastových obalů a výrobků v dotčených oblastech 
fungování a aktivit města dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  radním HMP 

1.  v rámci svých kompetencí a v souladu s Programovým prohlášením Rady HMP 
vyžadovat zavádění opatření a principů dle bodu II. tohoto usnesení ve 
svěřených oblastech dle usnesení Rady HMP č. 610 ze dne 8. 4. 2019, zejména 
při pořádání kulturních, sportovních, společenských aj. akcí, při jednáních, 
udělování dotací, grantů aj. finanční podpory hl.m. Prahy apod 

Termín: průběžně 

2.  udělovat záštitu či partnerství hl.m. Prahy výhradně akcím, jež dodržují principy 
pro předcházení vzniku odpadů a minimalizaci používání jednorázových obalů      
a výrobků, přičemž toto žadatel o záštitu prokazatelně doloží jako součást 
žádosti 

Termín: průběžně 

2.  MHMP - RED MHMP 

1.  vydat Nařízení ředitele Magistrátu hlavního města Prahy pro jednotlivé sekce       
a odbory MHMP týkající se respektování principů předcházení vzniku odpadů       
a minimalizace používání jednorázových obalů a výrobků v rámci veškerých 
dotčených činností jednotlivých sekcí a odborů MHMP (dále jen "Nařízení") 

Termín: 17.12.2019 

2.  kontrolovat plnění Nařízení vydaného dle bodu III.2.1. tohoto usnesení 

Termín: průběžně 

3.  předložit 1x ročně vždy nejpozději do 31. 12. Radě HMP výčet zavedených 
opatření v rámci jednotlivých sekcí a odborů MHMP na základě Nařízení 
vydaného dle bodu III.2.1. tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2020 



3.  MHMP - SLU MHMP 

1.  zajistit realizaci konkrétních opatření naplňujících principy v úředních budovách 
MHMP, které HMP vlastní či užívá, ve spolupráci a za metodické podpory odboru 
OCP MHMP 

Termín: 30.06.2020 

4.  MHMP - OCP MHMP 

1.  vydat metodický pokyn shrnující principy a opatření pro předcházení vzniku 
odpadů a minimalizaci používání jednorázových, především plastových obalů, 
pro účely aplikace těchto principů na územích městských částí hl.m. Prahy          
a v příspěvkových organizacích 

Termín: 30.6.2020 

5.  Příspěvkovým organizacím 

1.  zavedení opatření respektujících principy předcházení vzniku odpadů                    
a minimalizaci používání jednorázových především plastových obalů a výrobků, 
například, nikoliv však výlučně, v provozu a při činnosti jednotlivých organizací, 
při pořádání kulturních, sportovních, společenských aj. akcí 

I V .   v y z ý v á  

1.  MČ hl.m.Prahy, akciové společnosti v majetkovém portfoliu hl.m. Prahy 

1.  k zavedení opatření respektujících principy předcházení vzniku odpadů                 
a minimalizaci používání jednorázových především plastových obalů a výrobků, 
například, nikoliv však výlučně, ve svých administrativních budovách, při 
pořádání kulturních, sportovních, společenských aj. akcí 

Termín: průběžně 

2.  veřejné i soukromé instituce a organizace působící na území hl.m. Prahy, aby 
zaváděly opatření pro předcházení vzniku odpadů a minimalizovaly používání 
jednorázových především plastových obalů a výrobků ve svém provozu a při své 
činnosti 

3.  obyvatele a návštěvníky Prahy k podpoře a respektování těchto principů a opatření 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Ing. Petr Hlubuček  
Tisk: R-33141  
Provede: radní HMP, MHMP - RED MHMP, MHMP - SLU MHMP, MHMP - OCP MHMP, 

Příspěvkové organizace  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  









































Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2832 ze dne 16. 12. 2019 
  R - 33141 

Přehled konkrétních opatření pro předcházení vzniku odpadů a pro minimalizaci 

používání jednorázových především plastových výrobků a obalů 
 

• Nahrazení všech plastových nápojových lahví (PET) džbánky/karafami na vodu 

(sekretariáty odborů, kanceláře, zasedací místnosti ...) 

• Nahrazení jednorázového plastového nádobí (kelímky, talíře, příbory, míchátka apod.)  

keramickým, porcelánovým či skleněným nádobím, klasickými příbory apod. 

(sekretariáty odborů, kanceláře, zasedací místnosti, bufety ...) 

• Nahrazení balených smetánek do kávy rozlévaným mlékem/smetanou v konvičkách 

(sekretariáty odborů, kanceláře, zasedací místnosti, bufety …) 

• Nahrazení kapslových kávovarů kávovary na zrnkovou kávu (sekretariáty odborů, 

zasedací místnosti, kanceláře, bufety ...) 

• Nahrazení separátně baleného cukru cukrem sypaným v cukřenkách, případně 

kostkovým (sekretariáty odborů, kanceláře, zasedací místnosti, bufety ...) 

• Zákaz používání plastových brček (bufety,..) 

• Zbytečně nepoužívat mikrotenové a jiné plastové sáčky a nahradit je papírovými, 

popř. plně kompostovatelnými bioplastovými 

• Nápojové automaty, bufety – při akvizici či repasi stroje zavést plně kompostovatelné 

/ recyklovatelné papírové kelímky, umožnit nákup do vlastního hrnečku (se slevou) 

• Na akcích pro veřejnost využívat vratné (zálohované) nádobí, omezit nabízení balónků 

• Nabídka zaměstnancům objednávek obědů ve vratných obalech, krabičkách, 

jídlonosičích. Tyto nádoby dát k dispozici k zapůjčení na odborech a sekretariátech. 

• Catering zajišťovaný pro MHMP, příspěvkové organizace HMP musí splňovat stejné 

nároky jako na ně samotné 

• Umožnit zaměstnancům a motivovat je v třídění odpadu. Kontrola správného 

nakládání s odpadem odpadovou firmou 

• Vánoční balíčky pro zaměstnance přizpůsobit principům předcházení odpadů (sáčky 

na ovoce či zeleninu, síťovka, bambusový kartáček, kovové brčko apod.) - odbor 

OMM MHMP 

• Osvěta dětí a mládeže o principech předcházení odpadů (aktivity oddělení udržitelné 

energetiky OCP MHMP – oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) 

• Osvěta, vzdělávání a motivace zaměstnanců úřadu formou vzdělávacích akcí, 

workshopů (např. workshop pro zaměstnance na šití látkových sáčků na ovoce, 

zeleninu a pečivo), pravidelný „EKO“ sloupek či soutěž v newsletteru MHMP  

• Příprava metodiky pro potřeby městských částí, příspěvkových organizací HMP, 

dalších organizací v majetku HMP  

• Ekologicky odpovědné nákupy a uvedené principy uplatňovat při realizaci veřejných 

zakázek 



  R - 33141 

 

• Udělovat záštitu či partnerství pouze akcím, které dodržují výše uvedené principy  

• Implementace myšlenek do dotačních a grantových programů města 

• Rozšíření sítě veřejných pítek ve městě 

• Soukromoprávní subjekty v nájmu HMP či příspěvkových organizací - obchody, 

restaurace a další provozovny musí zamezit plastovým a vícemateriálovým 

jednorázovým odpadům a omezit jednorázové papírové odpady; bistra všechny nápoje 

k volnému prodeji musí nabídnout také ve vratném nebo skleněném obalu, 

maloobchody musí u všech druhů nápojů nabídnout alternativu ve vratném, skleněném 

nebo kovovém obalu, lahůdky a pečivo smí balit jen do ekologicky šetrného papíru a 

plně odbouratelných bioplastů 

 



Důvodová zpráva         R - 33141 

Plasty dle údajů Evropské komise tvoří více než 80 % odpadu ve světových mořích. Proti 

jednorázovým plastům se proto postavil Evropský parlament, který v červnu 2019 schválil 

zákaz jednorázových plastových výrobků od roku 2021 (Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady EU 2019/904 ze dne 5.6.2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní 

prostředí). Cílem je omezit objem plastového odpadu, který se hromadí v oceánech. Přestat by 

se tak měly prodávat jednorázové plastové příbory, talíře, úchyty k nafukovacím balónkům, 

polystyrenové obaly na potraviny a hrnky na nápoje určené k okamžité spotřebě a také další 

produkty z plastů, které mohou přispívat ke znečištění takzvanými mikroplasty. 

Hlavní město Praha proto nyní deklaruje potřebu zavádění principů a opatření pro předcházení 

vzniku odpadů a minimalizaci používání jednorázových obalů a výrobků ve všech dotčených 

oblastech fungování a aktivit města.  

Opatření pro předcházení vzniku odpadů a pro minimalizaci používání jednorázových 

především plastových výrobků a obalů navazuje na koncepční dokumenty a koncepční kroky, 

učiněné hl. m. Prahou. Město tak pomocí těchto opatření plní cíl zavedení principů cirkulární 

ekonomiky do svého fungování, a přispěje zároveň k naplňování klimatického závazku HMP 

přijatého Radou HMP v červnu 2019. 

Realizací vhodných opatření, šířením dobré praxe, informovaností a osvětou bude Praha 

patřičně naplňovat také Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty (EVVO) hlavního města Prahy.   

Praha těmito opatřeními dále plní cíle a zásady Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy, 

či cíle Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.  Praha, jakožto hlavní 

město, tak chce jít v problematice hospodaření s odpady a předcházení jejich vzniku ostatním 

obcím a krajům v Česku příkladem. 

Některá opatření týkající se omezení spotřeby jednorázových především plastových obalů a 

výrobků již Praha realizovala, nicméně tato problematika se prolíná mnoha oblastmi působení 

města, a proto bude nezbytné přistoupit k řešení problému ve více úrovních.  

Usnesení radním HMP ukládá, aby v rámci svých kompetencí a v souladu s Programovým 

prohlášením Rady HMP vyžadovali zavádění opatření respektujících principy 

předcházení vzniku odpadů a minimalizace používání jednorázových výrobků a obalů ve 

svých svěřených oblastech včetně poskytování dotací a grantů dalším subjektům.  

Usnesení dále radním HMP ukládá povinnost udělovat záštitu či partnerství pouze nad 

akcemi, které dodržují výše uvedené principy, a toto prokazatelně doloží jako součást žádosti 

o záštitu. 

Dále považujeme za nutné do problematiky zahrnout odbor RED MHMP, aby mohly být 

nastaveny funkční interní mechanismy k dodržení principů předcházení vzniku odpadů a 

minimalizaci používání jednorázových, především plastových obalů a výrobků. Pro tento účel 

bude vydáno Nařízení ředitele Magistrátu HMP, které bude jednotlivým odborům a sekcím 

úřadu vymezovat nutné kroky pro uvedení udržitelných principů v rámci chodu úřadu do praxe. 

Odbor ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP) bude ve spolupráci s dalšími odbory MHMP 

motivačně komunikovat tuto problematiku dovnitř úřadu MHMP spolu s ostatními principy a 

opatřeními tzv. zeleného úřadování. Aby tyto principy mohly být aplikovány i v rámci 

městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací, odbor OCP MHMP pro tyto účely 

sestaví a vydá metodický pokyn. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm


Opatření zavedená v hl. m. Praze by se měla týkat předcházení vzniku odpadů a minimalizace 

používání jednorázových výrobků a obalů v rámci interních mechanismů Magistrátu hl. m. 

Prahy, městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací, ale také při pořádání 

nejrůznějších akcí apod.  
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