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Tisková zpráva 

Praha začne uplatňovat principy cirkulární ekonomiky 

 

Hlavní město učinilo důležitý krok k přechodu na cirkulární ekonomiku. Pražští zastupitelé 

schválili zásadní dokument - Strategii hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku, 

kterým se česká metropole hlásí k průběžnému snižování ekologické a uhlíkové stopy.  

 

„Krátce po dnešní půlnoci byla jednomyslně schválena strategie hlavního města pro oběhové 

hospodářství. Praha tak mimo jiné získá možnost opakovaně využít materiály a snížit spotřebu 

primárních surovin. Místo způsobu, kdy se suroviny vytěží, zpracují, využijí a zahodí, klade důraz 

na prevenci vzniku odpadu a co nejdelší udržení surovin a výrobků v oběhu. Vzniká tak velká 

příležitost pro vznik nových služeb, výrobků, pracovních míst, postupů a inovací,“ uvedl náměstek 

primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.  

 

Cirkulární ekonomika představuje nový přístup k zacházení se surovinami, materiály a výrobky. 

Strategie Prahy obsahuje celkem sed tematických cílů s návrhy 73 opatření a 34 konkrétními 

projekty.  

 

„Principy oběhového hospodářství chceme zavést především ve čtyřech oblastech, které mají 

největší potenciál materiálových i emisních úspor - stavebnictví, nakládání s odpady, nakládání 

s vodou, zemědělství a potravinami. Například se jedná o svoz gastroodpadu ze školních jídelen, 

stavbu bioplynová stanice, multikomoditní sběr, technologicky vyspělou dotřiďovací linku a 

škvárové hospodářství. Všechny tyto trendy již využívá řada moderních západních metropolí jako 

Amsterdam, Londýn, Paříž, Kodaň, Glasgow,“ dodal náměstek primátora Hlubuček.  

 

Praha se touto strategií hlásí k průběžnému snižování své ekologické a uhlíkové stopy (zdrojové 

náročnosti spotřeby) a směřování k uhlíkové neutralitě v roce 2050. Pro naplnění této vize chce 

Praha motivovat pražské aktéry, včetně soukromého sektoru a veřejnosti, k odpovědnému 

nakládání se zdroji a odpovědné spotřebě. 

 

Strategie navazuje na Klimatický plán Prahy do roku 2030, připravil ji Pražský inovační institut 

v úzké spolupráci s magistrátním odborem ochrany prostředí, společnostmi Pražské služby a 

Pražská vodohospodářská společnost a dále s ČVUT UCEEB, FSV ČVUT, Crea-Tura, 

nizozemskou konzultační společností Circle Ekonoma a řadou dalších expertů, kteří se účastnili 

individuálních či skupinových konzultací. 
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