
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 Sb. hl. m. Prahy, 

kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob 

využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně 

na území hlavního města Prahy 

 

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 28. 1. 2016 vydat podle § 44  

odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a podle § 10a odst. 2 zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona  

č. 314/2006 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

§ 1 

Předmět a působnost vyhlášky 

Touto vyhláškou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití 

zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území hlavního města Prahy (dále 

jen „město“). 

 

§ 2 

Základní pojmy 

Pro účely této vyhlášky se rozumí: 

a) kompostováním - proces, při němž se biologicky rozložitelný materiál přeměňuje 

činností mikro a makro organismů za přístupu vzduchu na stabilizovaný výstup – 

kompost; 

b) rostlinnými zbytky - biologicky rozložitelný materiál rostlinného původu z údržby 

zeleně a zahrad na území města vhodný ke kompostování (např. listí, tráva, seno, drny 

se zeminou, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané křoviny, ořezané části 

stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, ovoce, zelenina, dřevo, odděleně sebrané 

rostlinné zbytky ze hřbitova), za rostlinné zbytky se ve smyslu této vyhlášky  

nepovažují rostlinné zbytky z domácností; 

c) sběrným dvorem - zařízení, ve kterém mohou fyzické osoby odkládat vytříděné složky 

komunálního odpadu, případně stavební odpad. 

 

§ 3 

Sběr a shromažďování rostlinných zbytků 

(1) Pro sběr a shromažďování rostlinných zbytků v rámci komunitního kompostování 

slouží pouze tato místa, případně nádoby, za podmínky, že byly k tomuto účelu městskou částí 

nebo městem určeny: 

a) sběrné dvory městských částí, a to i když jsou provozovány jiným provozovatelem, 

b) sběrné dvory města, které jsou provozovány městskou částí, 

c) sběrné dvory města, provozované jiným provozovatelem než dle písmena b), 
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d) velkoobjemové kontejnery, sběrné nádoby a pytle určené městskou částí, 

e) velkoobjemové kontejnery, sběrné nádoby a pytle určené městem, 

f) komunitní kompostárny města, 

g) komunitní kompostárny městských částí. 

 

(2) Městské části, které mají zavedený systém komunitního kompostování, podávají 

potřebné informace o provozu tohoto systému způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

případně i jiným vhodným způsobem. 

 

§ 4 

Způsob využití zeleného kompostu 

(1) Městské části, které mají zavedený systém komunitního kompostování, využívají 

zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně na území své městské části. 

  

(2) Městské části, které provozují komunitní kompostárnu, mohou poskytnout zelený 

kompost fyzickým a právnickým osobám za podmínek stanovených jinými právními předpisy1). 

 

§ 5 

Společná a závěrečná ustanovení 

(1) Na místech uvedených v § 3 odst. 1 písm. a), b), d) a g) mohou být fyzickými 

a právnickými osobami předávány pouze rostlinné zbytky pocházející z údržby zeleně  

a zahrad na území městské části, která dané sběrné místo provozuje, není-li dále stanoveno 

jinak. 

 

(2) Na místech uvedených v § 3 odst. 1 písm. c), e) a f) mohou být fyzickými  

a právnickými osobami předávány rostlinné zbytky pocházející z údržby zeleně a zahrad  

na celém území města. 

 

(3) Jednotlivé městské části se mohou vzájemně dohodnout, že na sběrná místa  

podle § 3 odst. 1 písm. a), b), d) a g) mohou být předávány i rostlinné zbytky pocházející 

z údržby zeleně a zahrad na území jiné městské části, než která dané sběrné místo provozuje. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích 

a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),  

ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 6 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2016. 

 

 

 

 

 

Adriana Krnáčová, v. r. 

primátorka hlavního města Prahy 

 

Petr Dolínek, v. r. 

  náměstek primátorky hlavního města Prahy 


