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Věc: Vyjádření zájmu o výsledek projektu „Plánování OH na municipální 

úrovni" a stanovisko odboru odpadů k možnosti být certifikačním orgánem 

pro certifikaci metodiky vypracované v rámci projektu   

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů (dále jen „OODP MŽP“) vyjadřuje 

zájem o plánovaný výsledek typu Nmet - certifikovaná metodika, v daném případě 

„Certifikovaná metodika pro zpracování POH obce“ (projekt „Plánování odpadového 

hospodářství na municipální úrovni“, Program na podporu aplikovaného 

společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje Omega, Technologická 

agentura České republiky, příjemce ARTEZIS s.r.o., řešitel Ing. Pavel Novák). 

V současné době ovšem nelze předjímat, zda odbor odpadů bude výše uvedenou 

metodiku v době ukončení projektu certifikovat. Při posuzování metodiky bude MŽP 

postupovat v souladu s aktuálně platnou „Metodikou hodnocení výsledků 

výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů“ a dalšími 

příslušnými právními předpisy.  

OODP MŽP potvrzuje potřebnost a přínos metodiky pro zpracování POH obcí. Nová 

metodika bude určena k náhradě stávajícího Metodického návodu OODP MŽP 

pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce – obce (MŽP, říjen 2004, 

Věstník MŽP). 

Nová metodika by měla být nástrojem efektivního rozvoje odpadového hospodářství 

obcí a také nástrojem dosažení cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky 

(dále jen „POH ČR“). Je předpoklad, že nová metodika může významně pomoci 



 
 

 

2/2 

 

 

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz 

obcím při splnění jejich zákonné povinnosti vypracovat POH a přispět k řízení, 

uplatňování strategie a plnění cílů v oblasti odpadového hospodářství v České 

republice.  

 

S pozdravem   
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