
„Hledání nových způsobů informační 
podpory při realizaci Programu 
předcházení vzniku odpadů ČR“ 

Projekt (TB050MZP009/“Hledání nových způsobů informační podpory
při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR“) je řešen s finanční
podporou TA ČR.



Úvod

• Název projektu: „Hledání nových způsobů informační podpory při
realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR“

• Identifikační kód: TB050MZP009

• Zadavatel: ČR – Technologická agentura České republiky

• Počátek řešení projektu: duben 2016

• Délka řešení projektu: duben – prosinec 2016

• Kategorie činnosti: Aplikovaný výzkum

• Cílem projektu je: Zajistit metodicky informační podporu o problematice
předcházení vzniku odpadů včetně zpracování metodiky problematiky
pro vzdělávací proces a postupu uzavírání dobrovolných dohod a
metodiky pro systematické rozvíjení činnosti MŽP a dalších
spolupracujících státních institucí a institucí veřejné správy v oblasti
předcházení vzniku odpadů.



Harmonogram projektu

• 1.4.2016 – počátek řešení

• do 30.4.2016 – obsah metodik

• do 15.10.2016 – uspořádání workshopů

• do 30.11.2016 – zajištění oponentů k certifikaci

• do 30.11.2016 – předání metodik k certifikaci 

• do 31.12.2016 – předání výstupů TAČRu



Řešitelský tým

• PhDr. Vladimíra Cihlářová

• Ing. Terezie Pačesová

• Ing. Eva Picková

• Ing. David Hrabina

• Ing. Jan Pavlíček

• Hana Ansorgová

• Ing. Zdenka Kotoulová

• Mgr. Jiří Remr, Ph.D.

• externí spolupracovníci



Zadání projektu

• Certifikované metodiky (Nmet):
– Metodika pro uzavírání dobrovolných dohod při předcházení vzniku 

odpadů

– Metodika pro začlenění problematiky předcházení vzniku odpadů pro 
jednotlivé stupně škol a mimoškolní výchovu

– Metodika pro systematické rozvíjení činnosti MŽP a dalších 
spolupracujících státních institucí a institucí veřejné správy v oblasti 
předcházení vzniku odpadů

• Ostatní výsledky (O): 
– Databáze povinností při nakládání s odpady 

a prevenci vzniku odpadů pro jednotlivé skupiny 

uživatelů

• Uspořádání workshopů



Zadání projektu

• O – Ostatní výsledky – Příručky/letáky pro jednotlivé 
skupiny uživatelů:
– Příručka pro obce,
– Příručka pro majitele a provozovatele restaurací, hotelů a 

dalších stravovacích zařízení 
– Příručka pro výrobce stavebních materiálů, projektanty, 

investory, stavební firmy,
– Příručka pro občana:

• leták – plýtvání potravin
• leták – obaly
• leták – EEZ
• leták – textil
• leták - stavební

forma on-line a tiskový formát.



Cílové skupiny

Stravování a 
pohostinství

Stavebnictví

Občan

SEV/školy

Veřejná 
správa



Cílová skupina – SEV a učitelé



Metodika pro SEV a učitele

Metodika pro začlenění 
problematiky předcházení 

vzniku odpadů pro jednotlivé 
stupně škol a mimoškolní 

výchovu



Zadání projektu
• Cílem je podpořit rozšíření témat PVO do aktivit SEV, 

ekoporaden/ekocenter, škol samotných, ale i např. činností 
měst a obcí při informační a vzdělávací činnosti. 

• Účelem je předložit základní tematický rámec, který bude 
následně rozvíjen zmiňovanými subjekty.

• Součástí teoretické části (vymezující strategické dokumenty 
a témata PVO) jsou praktické ukázky a souhrn 
realizovaného výzkumného šetření.

• Státní program EVVO a EP na léta 2016-2025 a PPVO
• Přílohy:

o Příklady 4 EVP na téma „Hospodaření potravinami a 
problematika plýtvání potravinami“ 

o Praktické zdroje informací k tématům PVO (rešerše otevřených 
zdrojů)



Průzkum mezi SEV a ŠKOLAMI 



Ekologické výukové programy

- 1. - 2. ročník ZŠ (případně předškoláci; přípravný ročník ZŠ) -
„Letem světem za potravinami“

- 3. - 5. ročník ZŠ - „Potraviny aneb připravme si dětskou 
oslavu“

- 6. - 9. ročník ZŠ, prima - kvarta víceletých gymnázií -
„Letem světem za potravinami aneb připravme si piknik“

- SŠ, gymnázia  - „Zachraň jídlo!!! – aneb prevence plýtvání 
potravinami“ 

- časová dotace 2x45min (SŠ 3x45min)
- popis aktivit, pomůcky, podpůrné informace



Workshop začleňování oblasti PVO do 
vzdělávacích aktivit 



Cílová skupina: sektor stavební



Výstup určený pro sektor stavebnictví

Průvodce předcházení vzniku 
stavebních odpadů



Fáze stavby a její vliv na produkci 
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Vybrané nástroje

Rakousko: Vyhláška 181/2015, Norma 
B 3151 (rozebírání/demolice staveb)

Certifikační systémy (LEED, BREAM, 
SBToolCZ)

EMAS, ISO 14001



Vybrané kapitoly

Role investora

Architekt, projektant a realizace 
stavby

Demontáž a využití recyklátů



Cílová skupina: sektor pohostinství a 
stravování



Výstup určený pro gastrosektor

Průvodce předcházení vzniku 
odpadů v sektoru pohostinství 

a stravování



Opatření v rámci jednotlivých fází 
v procesu logistiky, přípravy a 

konzumace 

 

Monitorování vzniku odpadu a identifikace, v kterých fází 
životního cyklu potraviny ve stravovacím zařízení vzniká nejvíce 

odpadu. 

Aplikace vhodných opatření v jednotlivých fázích životního 
cyklu potraviny ve stravovacím zařízení.

Osvěta zákazníků a zaměstnanců.



Cílová skupina: veřejná správa



Výstupy určené pro veřejnou správu

Metodika pro uzavírání 
dobrovolných dohod při 

předcházení vzniku odpadů

Nástroje veřejné správy pro 
předcházení vzniku odpadů



Příručka pro obce



Opatření

Koordinační aktivity

Koncepční činnost – Program PVO

Informační činnost

Osvěta a vzdělávání

Provoz úřadu

1.

2.

3.

4.

5.



Opatření

Domácí kompostování

Komunitní kompostování

Opětovné použití upotřebených 
výrobků

Akce na veřejném prostranství

Stavební a demoliční činnost

6.

7.

8.

9.

10.



Strauibing Mnichov

Brannau am Inn

Salzburg



Nástroje veřejné správy pro PVO

Nástroje veřejné správy pro 
předcházení vzniku odpadů



K
o

o
rd

in
ac

e
Věcný / odborný úsek (zpravidla 

ochrany životního prostředí)

Koordinace a hodnocení PPVO, 
horizontální a vertikální 

komunikace, rozvoj systému PVO

Úsek vnitřní správy

Zelené úřadování

Veřejné zakázky, zbavování se 
majetku, EMAS

Úsek právní/legislativní
Vnitřní předpisy, Předpisy v 

působnosti úřadu

Úsek komunikace Podpora, propagace, záštity, web

Úsek sociální
Distribuce reuse předmětů-

sociální bydlení

Úsek školství Environementální vzdělávání



Rozdělení odpovědností za plnění 
PPVO

- Začlenění příslušných 
oblastí do vnitřních 
předpisů organizace



Adresát opatření – příslušný úřad

Gesce – příslušný útvar v rámci úřadu

Popis opatření

Právní základ

Návrh postupu

Struktura metodiky



Nástroje aplikovatelné průřezově

Zelené zakázky

Odprodej / předání 
majetku

Záštity Dobrovolné 
dohody

Informační podpora 
programu



Dobrovolné dohody

Metodika pro uzavírání 
dobrovolných dohod při 

předcházení vzniku odpadů



Základní východiska

Vychází se z původní metodiky dle 
VaV/320/1/98 (22 kroků při realizaci Do Do) 

Hledání možnosti aplikace v oblasti PVO

Hledání možnosti aplikace na lokální úrovni



Neustálená forma

Dobrovolná dohoda

Deklarace o porozumění

Memorandum

…. atp.



Slabé stránky dobrovolných dohod

Atraktivita pro 
podnikatelský sektor

Právní závaznost



Modelové možnosti spolupráce

Vyjednání podmínek v oblasti PVO nad rámec zákona při přípravě 
investičního záměru v dané lokalitě

Koncepty spolupráce obcí s charitativními organizacemi při 
budování sociálních podniků

Koncepty spolupráce obcí při propojení gastrosektoru a 
sociální oblasti

Koncepty spolupráce mezi obcemi (svazky obcí) a provozovateli 
tržišť při snižování produkce odpadů z občerstvení



Cílová skupina – občan



Letáky pro občany



Leták - potraviny



Leták - elektrospotřebiče



Letáky - obaly



Leták - textil



Děkuji za pozornost!

Ing. Jan Pavlíček 

pavlicek@gsolution.cz


