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Organizační záležitosti – chodníky + místní komunikace 

• Představení společnosti 

• Průběh semináře 

• Nové OPŽP 

• Diskuse 

 
Lektor: 

Ing. Vladimír Neškudla 



Centrum evropského projektování a.s. 

Představení společnosti: 

• Poskytujeme služby v oblasti dotací od roku 2007. 

• Jsme akciová společnost královéhradeckého kraje.  

• Máme certifikované a profesionální projektové manažery a manažery veřejných 

zakázek.  

Oblasti poskytování našich služeb: 

• Dotace – konzultace k projektovým záměrům, zpracování žádosti o dotaci, řízení 

projektů v době realizace i v době udržitelnosti. 

• Veřejné zakázky – konzultace podmínek, příprava zadávací dokumentace, 

vyhlášení zakázky, posouzení a vyhodnocení nabídek, vedení kompletní 

dokumentace. 

 



Centrum evropského projektování a.s. 

• Školení – manažer projektu, finanční řízení, aktuální dotační příležitosti, kurzy na 

míru klientům. 

• Dotační audit – mapování investičních záměrů a vhodných dotačních příležitostí, 

vyhodnocení a priority, příprava podkladů. 

• Projekční činnosti – zpracování projektové dokumentace k pozemním, dopravním, 

vodohospodářským stavbám i inženýrským sítím. 

• Strategický rozvojový plán – zpracování rozvojových plánů, aktualizace i zpracování 

nových. 

 



Nové OP 2021 - 2027: 

  

Jednotlivé OP 2021 – 2027 – 7 OP a 5 přeshraničních programů: 

 

• OP Integrovaný regionální operační program  

• OP Životní prostředí 

• OP Konkurenceschopnost 

• OP Výzkum a vzdělávání 

• OP Lidské zdroje 

• OP Doprava – není součástí prezentace 

• OP Technická pomoc a kvalita správy 

• OP ČR-PL (další OP SK-ČR, A-ČR, Bavorsko-ČR, Sasko – ČR) 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP Životní prostředí 2021+ 

https://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/ 

 
 

 

 

 

 



Nové OPŽP 2021 - 2027: 

 
• Specifický cíl 1.1: Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových 

plynů   

 

• D.2 Specifický cíl 1.2: Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí 

(EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici 

 

• D.3 Specifický cíl 1.3: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika 

katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům 

 

• D.4 Specifický cíl 1.4: Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou  

 

• D.5 Specifický cíl 1.5: Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje 

 

• D.6 Specifický cíl 1.6: Posilování ochrany a zachování přírody, biologické 

rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech 

forem znečištění 

 

 

 

 



Odpady v datech: 

  

 
Odpady v ČR: 

 

• V současnosti produkuje výrazně více zbytkových komunálních odpadů oproti průměru 

EU (asi o 70 kg/ob/rok)  

• V důsledku toho více odpadu skládkujeme 

• Přestože je vysoká úroveň třídění obalů, celková úroveň recyklace máme nižší.  

 

 

 



Odpady v datech: 

 Odpady v ČR: 

 
 

• V současnosti skládkováno 46% odpadů, energie 12%, materiál 41% 

 

 

 



Odpady v datech: 

 Odpady v ČR 

 
 

• Specifikem ČR je, že správa v oblasti odpadů byla přenesena na obce (jinde jsou to 

větší celky). Po obcích proto i nová legislativa požaduje, aby v letech 2025, 2030 a 2035 

dosáhli určité míry třídění.  

• V roce 2025 mají obce povinnost vytřídit 60 % komunálních odpadů (v roce 2019 to 

bylo cca 40 %). Aby tohoto cíle bylo dosaženo, je třeba změnit nastavení systému 

nakládání s odpady v cca 80 % obcí. 

• V roce 2035 bude moci být skládkováno a spalováno max. 35 % komunálních odpadů. 

Jde o cca 200 kg komunálních odpadů na 1 obyvatele a rok - odpad z obcí a firem 

 

Cíle oběhového hospodářství:  

• 55 % úrovně recyklace komunálních odpadů v roce 2025 (obce vytřídit 60 %)  

• 60 % úrovně recyklace komunálních odpadů v roce 2030 (obce vytřídit 65 %)  

• 65 % úrovně recyklace komunálního odpadu v roce 2035 (obce vytřídit 70 %)  

• Neskládkovat využitelné odpady od roku 2030 (týká se i směsného odpadu), redukovat 

skládkování komunálních odpadů na úroveň max. 10 % v roce 2035, povinné třídění 

nebezpečných komunálních odpadů od roku 2022, povinné třídění bioodpadů (i 

živočišného původu) od roku 2024, povinné třídění textilu od roku 2025, dosáhnout 70 % 

úrovně recyklace obalů v roce 2030  

• omezit produkci výrobků na jedno použití, zvýšit recyklovatelnost obalů a opravitelnost 

výrobků 

 

 

 



Odpady v datech: 

 Odpady v ČR 

 Produkci směsného odpadu lze snížit. Lidé v malých obcích jsou schopni produkovat i 

méně než 50 kg směsného odpadu na 1 obyvatele a rok. Ve větších městech (nad 5000 

obyvatel) se nejlepší výsledky pohybují kolem 100 kg. Úspěšné obce vytřídí více než 50 

% svých odpadů k dalšímu využití 

 Jak naplnit tyto cíle?  

• Snižování produkce směsného odpadu - zlepšení dostupnosti nádob (zaváděním 

systému door to door)  

• Osvěta občanů a zastupitelů a zavedení i motivačního systému. Osvěta - první krok při 

snižování produkce směsného odpadu – příklad z KHK obec Mokré 

https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/priklady-dobre-praxe/obec-mokre  

• Motivace domácností ke snižování produkce směsného odpadu - obce s nejnižší 

produkcí směsného odpadu potřebují jen 1 litr nádoby na směsný odpad na osobu a den, 

jsou obce, kde tento objem dosahuje 10 litrů. Doporučená hodnota jsou 4 litry  

• Hlavní motivací je zavedení ceny za svoz dle množství vyprodukovaného odpadu. V 

zásadě jde o dvě možnosti, které souvisí se způsobem platby za odpady (dle zákona 

543/2020 Sb.). Při platbě na hlavu (poplatku za obecní systém) je nutno regulovat objem 

nádob či frekvenci jejich svozu (lze doplnit motivačními slevami na podporu třídění). Při 

zavedení poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci, je regulace objemu popelnic 

zajištěna tím, že výše poplatku se odvíjí od velikosti přistavené nádoby (případně objemu 

či množství odpadu). 
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Odpady v datech: 

 Příklady dobré praxe: 

 Odpadový Oscar za minulý rok v KHK vyhrál v kategorii měst nad 5000 obyvatel 

Třebechovice pod Orebem, obce 1001 – 5000 Častolovice, obce menší než 1000 

obyvatel obec Mokré - ve všech jmenovaných sídlech funguje motivační systém plateb 

za skutečný objem PAYT. Domácnosti tak přesně ví cenu odpadů. Tento systém využívá 

v ČR zhruba 15 % měst a obcí. Díky tomu zpravidla produkují méně odpadů než obce s 

platbou na hlavu. https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/odpadovy-oskar 

  

• Návod na snížení produkce, prevence vzniku odpadů, příklady dobré praxe např. 

https://arnika.org/images/Odpady/Osveta_PDF/publikace_prevence.pdf  - úkolem tohoto 

dokumentu je zprostředkovat obcím informace a materiály, které mohou využít v rámci 

osvěty pro své občany v oblasti prevence vzniku odpadu, zlepšení třídění. 

  

• Jak si vypracovat jednoduchou analýzu odpadové hospodářství - Příručka seznámí s 

důležitými indikátory, které charakterizují stav odpadového hospodářství obce jako jsou 

produkce směsného odpadu, úroveň recyklace, náklady obce na odpadové 

hospodářství, výše příjmu od EKO-KOMU, úroveň osvěty – https://arnika.org/jak-udelat-

jednoduchou-analyzu-stavu-odpadoveho-hospodarstvi-obce  

 

• Analýzu produkce odpadů zpracovává EMPLA Ing. Vladimír Bláha, blaha@empla.cz, 

tel. 606069930 
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Nové OPŽP 2021 - 2027: 

  

 
Zásady prezentace: 

 

• Přesný výčet žadatelů bude uveden v konkrétních výzvách (možnost zúžení, výjimky) 

• Prezentace vychází z návrhu Pokynů pro žadatele z aktuální verzi červen 2022 

• Prezentace uvádí přehled dotačních titulů a způsobilých výdajů, není vyčerpávající 

• CZV, jejich minimální a max. výše, % dotace – upřesnění ve výzvě.  

 

Způsobilí žadatelé - obecně platí: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní 

instituce, státní příspěvkové organizace, organizační složky státu, veřejné výzkumné 

instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve 

znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a 

školská zařízení a školské právnické osoby, nestátní neziskové organizace (nadace, 

nadační fondy, ústavy, spolky, obecně prospěšné společnosti), církve a náboženské 

společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní či národní podniky, 

obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem. 



Nové OPŽP 2021 - 2027: 

  

 
 

D.5 Specifický cíl 1.5  Podpora přechodu na oběhové 

hospodářství účinně využívající zdroje  



Nové OPŽP 2021 - 2027: 

 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

D.5.1 Opatření 1.5.1 kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů  

Typy podporovaných projektů a aktivit: Jedná se o projekty zaměřené na předcházení vzniku 

biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím pořízení domácích kompostérů 

pro občany, kteří žijí v rodinných domech se zahradou, a dále o projekty komunitního 

kompostování pro občany žijící v bytových domech. Do opatření je zařazena i forma 

komunitního kompostování v rámci komunitních zahrad, či kompostéry do škol, školek atd.  

Projekty mohou být kombinovány s projekty RE-USE center pro opětovné použití výrobků, 

včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, s projekty prevence vzniku odpadů 

z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů a s projekty odděleného sběru a svozu 

včetně sběrných dvorů.  

Specifické způsobilé výdaje:  

• Výdaje na pořízení kompostérů.  

• Štěpkovač přiměřeného výkonu, který bude používán pouze v souvislosti s předmětem 

projektu. Štěpkovač nemůže být hlavním předmětem projektu, ale pouze dodatkovým 

zařízením, který nevytváří vlastní kapacitu. Náklady na pořízení štěpkovače nesmí přesáhnout 

100 % ostatních přímých realizačních nákladů.  

• Pořízení drobného příslušenství k promíchávání materiálu v kompostéru (např. kovové háky 

apod.).  

 

   

 



Nové OPŽP 2021 - 2027: 

 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

D.5.1 Opatření 1.5.1 kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů  

Specifické nezpůsobilé výdaje manipulační a svozová technika  

 

Oprávnění žadatelé: obce 

• městské části hl. města Prahy 

• dobrovolné svazky obcí 

• kraje 

• veřejnoprávní instituce 

• příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC 

• obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem 

 

 Forma a výše podpory: Výše podpory (Kč) minimální 500 tis. Kč, maximální bez omezení, míra 

podpory (% CZV) 70 % 

 

 

 

  

  

  

 



Nové OPŽP 2021 - 2027: 

 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

D.5.1 Opatření 1.5.1 kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů  

Obecná kritéria přijatelnosti: 

 

• Žádost je v souladu s aktuální výzvou OPŽP a textem Pravidel pro žadatele 

• Součástí podkladů je Analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů (materiálů), 

jejichž vzniku se bude v rámci projektu předcházet. Analýza obsahuje všechny předepsané 

kapitoly. Včetně přehledného výpočtu celkové potenciální produkce biomasy kompostovatelné 

v kompostérech a zároveň výpočet dokládající schopnost pořizovaných kompostérů pokrýt tu 

část biomasy, k jejímuž zpracování se žadatel zavazuje. Jako maximální roční kapacita 

kompostérů bude akceptována nejvýše hodnota 0,6 t biomasy (na vstupu) na 1 m3 

kompostéru.  

• Údaje uvedené ve formuláři žádosti jsou v souladu s relevantními doklady předkládanými jako 

přílohy k žádosti, zejména s PD, a projekt lze na základě uvedených údajů posoudit.  

• Projekt je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a plánu 

odpadového hospodářství daného kraje a zapadá do celkového konceptu nakládání s 

biologicky rozložitelnými odpady a rostlinnými zbytky v daném území. Tato skutečnost vyplývá 

z vyjádření příslušného krajského úřadu.  

 

 

 

 



Nové OPŽP 2021 - 2027: 

 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové 

hospodářství účinně využívající zdroje  

D.5.1 Opatření 1.5.1 kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů  

Povinné přílohy: 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

  

 



Nové OPŽP 2021 - 2027: 

 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

D.5.1 Opatření 1.5.1 kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů  

Analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů (materiálů): 

1.  Identifikace žadatele, 2. Charakteristika spádové oblasti  

3.  Popis současné produkce relevantních  odpadů vznikajících  ve spádové  oblasti 

4.  Popis stávajícího stavu nakládání s odpady  

5.  Odhad vývoje do  budoucna pro  odpovídající druhy odpadů - Množství bio odpadu z 

domácností, Množství kompostovatelného odpadu ze zahrad – tráva, Produkce dřevního 

odpadu ze zahrad, Celkové množství BRKO, Celkové množství kompostovaného odpadu 

6.  Popis projektového  záměru - Cíl a přínos projektu, místo realizace, Financování projektu, 

Analýza potřebnosti, Specifikace dodávky zařízení 

7. Rozpočet projektu  

8. Charakteristika dodavatelů  odpadů (obyv.), 9. Charakteristika potenciálních  odběratelů  

10. Odůvodnění  projektované  kapacity zařízení  

11. Uvedení  procenta materiálového nebo  energetického  využití  odpadů  

12. Výstup  z CBA – pokud relevantní, 13.  Informace o  režimu  podpory, 14. %  žádané  

dotace, 15. Stručné  shrnutí  
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 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

D.5.2 Opatření 1.5.2 RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a 

prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu  

Typy podporovaných projektů a aktivit Jedná se především o projekty zaměřené na vybudování 

míst, kam mohou občané přinést jakékoli předměty, domácí, zahradní, opravárenské vybavení, 

sportovní vybavení, oblečení, textil, knihy, elektrozařízení atd., které již oni nevyužívají, ale 

stále mohou sloužit svému původnímu či jinému účelu. Projekty mohou být kombinovány s 

pořízením kompostérů, s projekty prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo 

jednorázových obalů a s projekty odděleného sběru a svozu včetně sběrných dvorů.  

Specifické způsobilé výdaje  

• Výdaje na stavební práce, dodávky a služby, Nákup nemovitosti do výše 10 % z celkových 

ostatních realizačních nákladů.  

• Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména pořízení zařízení 

nezabudovaného do stavby vybavení skladu, vybavení na jednoduché čištění a opravy (pračky, 

sušičky); software apod. Výdaje na edukační a osvětovou činnost do výše 5 % z celkových 

ostatních realizačních nákladů.  

• Pořízení přiměřené svozové a manipulační techniky 
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 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

D.5.2 Opatření 1.5.2 RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a 

prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu  

Specifické nezpůsobilé výdaje 

Jako manipulační, svozový nebo energetický prostředek nelze podpořit traktor, traktorbagr, 

malotraktor, rypadlo/rypadlo-nakladač, pásový stroj a obdobné multifunkční stroje určené 

primárně k jiným činnostem. 

Oprávnění žadatelé:  

• obce včetně městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí 

• kraje, veřejnoprávní subjekty 

• příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC 

• společnosti a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti 

• církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby 

• obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem 

 

Forma a výše podpory: Výše podpory (Kč) minimální 500 tis. Kč. Maximální bez omezení, míra 

podpory (% CZV) 85 %  
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 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

D.5.2 Opatření 1.5.2 RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a 

prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu  

 

Obecná kritéria přijatelnosti:  

• Žádost je v souladu s aktuální výzvou OPŽP a textem těchto Pravidel.  

• Součástí podkladů je Analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů (materiálů), 

jejichž vzniku bude v rámci projektu předcházeno. Analýza obsahuje všechny předepsané 

kapitoly a projekt lze na základě uvedených údajů posoudit.  

• Údaje uvedené ve formuláři žádosti jsou v souladu s relevantními doklady předkládanými jako 

přílohy k žádosti, zejména s projektovou dokumentací, a projekt lze na základě uvedených 

údajů posoudit.  

• Maximální nákladovost vzhledem ke kapacitě je 70 000 Kč/t za rok.  

• Součástí projektu bude popis provozu RE-USE centra (prostorové řešení, příjem výrobků, 

princip jejich úpravy, čištění, opravy, odbyt, výčet re-use komodit, evidence, návrh provozního 

řádu apod.). Dále bude uvedena organizační struktura RE-USE centra (vč. finančních toků).  

 

  

  

  

 

  



Nové OPŽP 2021 - 2027: 

 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

D.5.3 Opatření 1.5.3 budování infrastruktury potravinových bank  

 

Typy podporovaných projektů a aktivit: Jedná se především o projekty zaměřené na rozšíření 

infrastruktury potravinových bank, které shromažďují potraviny od potravinových řetězců, z 

potravinových sbírek, v rámci evropského programu potravinové a materiální pomoci, od 

pěstitelů, producentů a jednotlivců a zajišťují jejich distribuci odběratelským charitativním a 

dobročinným organizacím. Součástí projektu může být i edukační a osvětová činnost zaměřená 

na omezení plýtvání s potravinami směřovaná k potravinovým řetězcům a veřejnosti.   

Specifické způsobilé výdaje 

• Výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů projektu a 

nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci, Nákup nemovitosti.  

• Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména pořízení zařízení 

nezabudovaného do stavby, vybavení skladu, software apod.  

• Výdaje na edukační a osvětovou činnost, a to maximálně do 5 % ostatních způsobilých 

realizačních výdajů.  

• Pořízení přiměřené svozové a manipulační techniky (paleťák).  
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 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

D.5.3 Opatření 1.5.3 budování infrastruktury potravinových bank  

 

Specifické nezpůsobilé výdaje - Nerelevantní.  

Oprávnění žadatelé (příjemci podpory)  

• Zapsaný spolek, který je členem České federace potravinových bank (registrována na 

Ministerstvu vnitra ČR).  

• Česká federace potravinových bank, z.s.  

 

Forma a výše podpory Výše podpory (Kč) minimální 500 tis. Kč maximální bez omezení, míra 

podpory (% CZV) 95 %  
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 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

D.5.4 Opatření 1.5.4 podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo 

jednorázových obalů  

Typy podporovaných projektů a aktivit Jedná se o projekty zaměřené na vybudování a rozšíření 

infrastruktury pro předcházení vzniku odpadů z jednorázového nádobí a jednorázových obalů 

podporou pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů, infrastruktury pro jejich uskladnění 

a mytí. Projekty mohou být kombinovány s pořízením kompostérů, s projekty RE-USE center 

pro opětovné použití výrobků  

Specifické způsobilé výdaje  

• Výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů příslušného 

projektu a jsou nezbytné jeho pro úspěšnou realizaci v rozsahu podporovaných opatření.  

• Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména nové zařízení 

nezabudované do stavby vybavení skladu, vybavení na jednoduché čištění a opravy 

(gastromyčka, skladovací vybavení); software apod.  

• Pořízení vlastního vratného nádobí.  

Forma a výše podpory: Výše podpory (Kč) minimální 500 tis Kč, maximální bez omezení, míra 

podpory (% CZV) max. 85 %  
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 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

D.5.4 Opatření 1.5.4 podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo 

jednorázových obalů  

Oprávnění žadatelé  

• obce včetně městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, státní podniky  

• kraje a veřejnopráv. instituce, přísp. organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu  

• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty  

• vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby 

• nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti  

• církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby 

• zájmová sdružení právnických osob  

• obchodní společnosti a družstva  

• společenství vlastníků jednotek, společenství vlastníků  

• fyzické osoby podnikající  
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 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

D.5.4 Opatření 1.5.4 podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo 

jednorázových obalů  

Obecná kritéria přijatelnosti  

• Žádost je v souladu s aktuální výzvou OPŽP a textem těchto Pravidel.  

• Součástí podkladů je Analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů (materiálů), 

jejichž vzniku bude po realizaci projektu předejito. Analýza obsahuje všechny předepsané 

kapitoly a projekt lze na základě uvedených údajů posoudit.  

• Údaje uvedené ve formuláři žádosti jsou v souladu s relevantními doklady předkládanými jako 

přílohy k žádosti, zejména s projektovou dokumentací, a projekt lze na základě uvedených 

údajů posoudit.  

• Maximální nákladovost vzhledem ke kapacitě je 150 000 Kč/t za rok.  

• Součástí popisu projektu v Analýze je koncept systému, kterým bude omezeno používání 

jednorázového zboží ve prospěch zboží opakovaně použitelného.  

• Projekt obsahuje popis způsobu motivace spotřebitele ke zpětnému odevzdání použitého 

obalu a navrácení použitého nádobí (odpovídající záloha; jednoduchá forma odevzdání - např. 

prostřednictvím automatů atd.).  
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 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

D.5.4 Opatření 1.5.4 podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo 

jednorázových obalů  

 

Specifické způsobilé výdaje  

Výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů projektu a 

nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci.  

• Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména nové zařízení 

nezabudované do stavby vybavení skladu, vybavení na mytí nádobí a obalů (gastromyčka, 

skladovací vybavení); software apod.  

• Pořízení vlastního vratného nádobí.  

 

Specifické nezpůsobilé výdaje Nerelevantní 
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 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

Opatření 1.5.5 výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému 

odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů 

Typy podporovaných projektů a aktivit: Výstavba a modernizace sběrných dvorů. Zavedení a 

rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz zejména komunálních odpadů, včetně door to door 

systémů a systémů PAYT (nadzemní, polopodzemní i podzemní kontejnery, nádoby k 

rodinným domům, pytlový sběr). Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz 

gastroodpadů z gastroprovozoven. Projekty lze kombinovat mezi sebou a s projekty 

předcházení vzniku odpadů (re-use, kompostéry, prevence vzniku odpadů z jednorázového 

nádobí). 

Specifické způsobilé výdaje  

• Výdaje na stavební práce, dodávky a služby, nákup nemovitosti do výše 10 % z celkových 

ostatních realizačních nákladů, nákup hmotného a nehmotného majetku (zařízení – lis, 

čtečky,sowtware- nikoliv manipulační technika), u projektů systému odděleného sběru lze 

podpořit pouze nové nádoby, které nenahrazují stávající funkční nádoby,  

• U projektů systému odděleného sběru a svozu lze podpořit svozovou techniku, která je 

uzpůsobena výhradně pro sběr odpadů, spolu s adekvátním počtem sběrných nádob.  
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 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

Opatření 1.5.5 výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému 

odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů 

  

Oprávnění žadatelé (příjemci podpory)  

• obce + městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce  

• příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, státní podniky  

• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty  

• vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby 

• nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti  

• církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby 

• zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti a družstva  

Forma a výše podpory Výše podpory (Kč) minimální 500 tis. Kč maximální bez omezení, míra 

podpory (% CZV Max. 85 % (max. 40 % v případě projektů, jejichž součástí je pořízení 

svozového prostředku)  
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 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

Opatření 1.5.5 výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému 

odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů 

Obecná kritéria přijatelnosti  

• Žádost je v souladu s aktuální výzvou OPŽP a textem Pravidel pro žadatele.  

• Součástí podkladů je Analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů, u kterých bude 

po realizaci projektu zajištěno jejich využití. Analýza obsahuje všechny předepsané kapitoly a 

projekt lze na základě uvedených údajů posoudit.  

• Údaje uvedené ve formuláři žádosti jsou v souladu s relevantními doklady předkládanými jako 

přílohy k žádosti, zejména s projektovou dokumentací, a projekt lze na základě uvedených 

údajů posoudit.  

• Projekt je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu 

odpadového hospodářství daného kraje. Tato skutečnost vyplývá z vyjádření příslušného 

krajského úřadu.  

• Maximální nákladovost vzhledem ke kapacitě je 25 000 Kč/t za rok.  

• Součástí popisu projektu v Analýze je koncept sběru a svozu v daném území.  

• U projektů typu sběrných dvorů je zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, 

kovů, objemného odpadu, nebezpečných složek KO a místo zpětného odběru elektrických a 

elektronických zařízení.  
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 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

Opatření 1.5.5 výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému 

odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů.  

 Specifické způsobilé výdaje  

• Výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů projektu a 

nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci. Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného 

majetku, zejména pořízení nového zařízení nezabudovaného do stavby atd.  

• U projektů systému odděleného sběru lze podpořit pouze nové nádoby, které nenahrazují 

stávající funkční nádoby.  

• U projektů sběrných dvorů a systému odděleného sběru odpadů lze pořídit i technologie, které 

zjednodušují přepravu odpadů (např. lis), nikoliv nakládací a manipulační techniku.  

• Mezi způsobilé výdaje projektů patří rovněž pořízení SMART prvků (IT vybavení, čipy, čtečky, 

digitální prvky, software související s provozem apod.)  

• U projektů systému odděleného sběru a svozu lze podpořit svozovou techniku, která je 

uzpůsobena výhradně pro sběr odpadů, spolu s adekvátním počtem sběrných nádob. Pro 

podrobně zpracované projekty systému pytlového sběru lze pořídit svozový prostředek bez 

nádob (jednorázové pytle jsou nezpůsobilým výdajem).  

• Nákup nemovitosti do výše 10 % z celkových ostatních realizačních nákladů.  
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 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

Opatření 1.5.5 výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému 

odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů.  

  

Specifické nezpůsobilé výdaje  

• Jako manipulační, svozový nebo energetický prostředek nelze podpořit traktor, traktorbagr, 

malotraktor, rypadlo/rypadlo-nakladač, pásový stroj a obdobné multifunkční stroje určené 

primárně k jiným činnostem, než je manipulace s odpadem.  

• Pro svoz odpadů není možné podpořit nákladní vozidla s nástavbou pro sběr uličních smetků 

či vysávání hrubých nečistot atd.  

• Jako svozovou techniku nelze podpořit vozidla s hákovými natahováky velkoobjemových 

kontejnerů a podobné.  

Jako svozovou techniku lze podpořit pouze vozidla specificky upravená pro svoz separovaného 

odpadu (např. vozidla se speciální hydraulickou rukou s hákem pro manipulaci s kontejnery, či 

vozidla s úpravou pro natahování maloobjemových kontejnerů atd.)  
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Opatření 1.5.5 výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému 

odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů.  

 Analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů 
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Opatření 1.5.6 podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci 

ostatních odpadů  

Typy podporovaných projektů a aktivit. Typovým projektem jsou především technologie třídicích 

a dotřiďovacích linek, které jsou poloautomatické/automatické, vybavené technikou pro zvýšení 

kvality třídění s cílem zlepšit využitelnost vytříděných odpadů. Primárním záměrem je podpora 

vysoce účinných technologií pro třídění a dotřiďování již přetříděných složek odpadu.  

Specifické způsobilé výdaje  

• Výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů příslušného 

projektu a jsou nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci v rozsahu podporovaných opatření.  

• Nákup nemovitosti do výše 10 % z celkových ostatních realizačních nákladů.  

• Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména nové zařízení 

nezabudované do stavby, technologie, software atd.  

• Manipulační zařízení přiměřeného výkonu a parametrů.  

Forma a výše podpory. Výše podpory (Kč) minimální 500 tis. Kč maximální bez omezení, míra 

podpory (% CZV) max. 70 %  , Bonifikace 15 % v případě vysoce účinných technologií   
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Opatření 1.5.6 podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci 

ostatních odpadů  

Oprávnění žadatelé 

• obce, městské části hl. města Prahy, kraje, veřejnoprávní instituce, organizační složky státu  

• příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC  

• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 

souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty  

• vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby 

• nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti 

• církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby 

• státní podniky, zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti a družstva  
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Opatření 1.5.6 podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci 

ostatních odpadů  

Obecná kritéria přijatelnosti  

• Žádost je v souladu s aktuální výzvou OPŽP a textem těchto Pravidel.  

• Součástí podkladů je Analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů (materiálů), u 

kterých bude po realizaci projektu zajištěno jejich využití. Analýza obsahuje všechny 

předepsané kapitoly a projekt lze na základě uvedených údajů vyhodnotit.  

• Údaje uvedené ve formuláři žádosti jsou v souladu s relevantními doklady zejména s PD 

• Projekt je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a plánu 

odpadového hospodářství daného kraje. Vyjádření příslušného krajského úřadu.  

• Maximální nákladovost vzhledem ke kapacitě je 25 000 Kč/t za rok. Toto kritérium neplatí pro 

vysoce účinná zařízení.  

• Žadatel v rámci žádosti o podporu projektu zařízení na třídění a dotřídění odpadů předloží 

potvrzení o záměru dodávek budoucích dodavatelů odpadů (pokud se nejedná o vlastní 

odpad), v rozsahu pokrytí minimálně poloviny roční kapacity podporovaného zařízení 

uvažované pro všechny přijímané odpady.  

• Zařízení musí být vždy provozováno dle § 21 zákona 541/2020 Sb., o odpadech.  
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Opatření 1.5.6 podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci 

ostatních odpadů  

Specifické způsobilé výdaje  

• Výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů příslušného 

projektu a jsou nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci v rozsahu podporovaných opatření.  

• Nákup nemovitosti do výše 10 % z celkových ostatních realizačních nákladů.  

• Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména nové zařízení 

nezabudované do stavby, technologie, software atd.  

• Manipulační zařízení přiměřeného výkonu a parametrů, odpovídající charakteru projektu.  

 

Specifické nezpůsobilé výdaje  

• Jako manipulační nebo energetický prostředek nelze podpořit traktor, traktorbagr, malotraktor, 

rypadlo/rypadlo-nakladač, pásový stroj a obdobné multifunkční stroje určené primárně k jiným 

činnostem, než je manipulace s odpadem.  

• Náklady na pořízení vybavení pro transport odpadu do zařízení či výstupního materiálu ze 

zařízení.  
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Opatření 1.5.7 budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z 

čistíren odpadních vod včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání  

Typovými projekty jsou technologie na úpravu kalů z ČOV, které zajistí plnění podmínek 

uvedených ve vyhlášce č. 273/2021Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Jedná se 

zejména o následující typy projektů:  

• Výstavba zařízení na sušení kalů, umožňující následné energetické či materiálové využití,  

• Technologické dovybavení stávajících kompostáren umožňující příjem kalů z ČOV za účelem 

jejich následného materiálového využití  

• Pořízení technologií pro zpracování kalů z ČOV, které umožní surovinové využití kalů (fosfor) 

Specifické způsobilé výdaje  

• Výdaje na stavební práce, dodávky a  

• Nákup nemovitosti do výše 10 % z celkových ostatních realizačních nákladů.  

• Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména pořízení nového 

zařízení nezabudované do stavby, technologie, software atd.  

• Manipulační zařízení  

Forma a výše podpory Výše podpory (Kč) minimální 500 tis. Kč, maximální100 mil. Kč, míra 

podpory (% CZV) max. 85 %  
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Opatření 1.5.8 výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů  

Typy podporovaných projektů a aktivit Zařízení na materiálové využití odpadů, vyjma skupiny 

odpadů 16 a skupiny odpadů 17 dle Katalogu odpadů. Projekty mohou být kombinovány s 

projekty na třídění a dotřiďování odpadů a s projekty energetického využití odpadů.  

Specifické způsobilé výdaje  

• Výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů příslušného 

projektu a jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci v rozsahu podporovaných opatření.  

• Nákup nemovitosti do výše 10 % z celkových ostatních realizačních nákladů.  

• Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména pořízení nového 

zařízení nezabudovaného do stavby, technologie, software atd.  

• Manipulační zařízení přiměřeného výkonu a parametrů.  

• Min. 60 % odpadů vstupujících do zařízení musí být materiálově využito. Maximální 

nákladovost vzhledem ke kapacitě jsou 30 000 Kč/t za rok.  

 

Forma a výše podpory Výše podpory (Kč) minimální 500 tis. Kč maximální bez omezení, míra 

podpory (% CZV) max. 85 % 

 

 

 

 

 



Nové OPŽP 2021 - 2027: 

 D.5 Specifický cíl 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně 

využívající zdroje  

D.5.9 Opatření 1.5.9 výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů, včetně 

bioplynových stanic pro zpracování odpadů  

Typy podporovaných projektů a aktivit  

• Výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k 

materiálovému využití vyjma energetického využití směsného komunálního odpadu.  

• Výroba paliv z ostatních odpadů, v rámci aktivity lze podpořit zařízení MBÚ (mechanicko-

biologická úprava odpadů), pokud budou splněny podmínky dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., 

součástí projektu může být pořízení předřazen logistické infrastruktury.  

• Výstavba/modernizace bioplynových stanic.  

Specifické způsobilé výdaje  

• Výdaje na stavební práce, dodávky a služby  

• Nákup nemovitosti do výše 10 % z celkových ostatních realizačních nákladů.  

• Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména pořízení nového 

zařízení nezabudovaného do stavby, technologie, software atd. Manipulační zařízení 

Maximální nákladovost vzhledem ke kapacitě je 30 000 Kč/t za rok.  

Forma a výše podpory Výše podpory (Kč) minimální 500 tis. Kč maximální bez omezení, míra 

podpory (% CZV ) max. 70 % 
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D.5.10 Opatření 1.5.10 budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů  

Typy podporovaných projektů a aktivit  

Typovým projektem je zařízení zpracovávající odpady, které nelze recyklovat prostřednictvím 

mechanických procesů (např. vícevrstevné materiály, plasty s reziduálními složkami apod.), v 

rámci aktivity lze doplňkově podpořit zařízení pro termochemické třídění odpadů.  

• Výstavba a modernizace zařízení na chemickou recyklaci nebezpečných odpadů (např. 

úprava odpadních olejů pro výrobu maziv anebo pro jejich opětovné použití), regenerace 

použitých rozpouštědel, regenerace kyselin a zásad; regenerace adsorbentů.  

• Výstavba a modernizace zařízení na chemickou recyklaci ostatních odpadů, které nelze dále 

vhodně mechanicky upravovat např. pyrolýza, termolýza nebo hydrolýza ostatních odpadů. 

Specifické způsobilé výdaje  

• Výdaje na stavební práce, dodávky a služby 

• Nákup nemovitosti do výše 10 %, nákup hmotného (zařízení) a nehmotného majetku, pořízení 

nového zařízení nezabudovaného do stavby, technologie, software, manipulační zařízení,  

Maximální nákladovost vzhledem ke kapacitě je 30 000 Kč/t za rok.  

Forma a výše podpory Výše podpory (Kč) minimální 500 tis. Kč, maximální bez omezení, míra 

podpory (% CZV) max. 85 %. 
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D.5.11 Opatření 1.5.11 budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s neb. odpady  

Typy podporovaných projektů a aktivit  

Jedná se o projekty technologií na materiálové a energetické využití nebezpečných odpadů. 

Dále se jedná o projekty zařízení vedoucí k odstranění nebezpečných vlastností odpadů.  

• Budování zařízení pro fyzikální, chemickou, fyzikálně-chemickou úpravu nebezpečných 

odpadů pro následné materiálové nebo energetické využití (např.: technologie separace 

nebezpečných složek z odpadů, termická desorpce apod.  

Specifické způsobilé výdaje  

• Výdaje na stavební práce, dodávky a služby, nákup nemovitosti do výše 10 % z celkových 

ostatních realizačních nákladů. Maximální nákladovost vzhledem ke kapacitě je u 

nezdravotnických odpadů 25 000 Kč/t za rok, u zdravotnických odpadů 200 000 Kč/t za rok.  

• Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména pořízení nového 

zařízení nezabudovaného do stavby, technologie, software atd.  

• Manipulační zařízení přim. výkonu a parametrů, vybavení pro sběr, svoz a skladování ZO.  

Forma a výše podpory: Výše podpory (Kč) minimální 500 tis. Kč maximální bez omezení   

míra podpory (% CZV) max. 70 %, Bonifikace 15 % v případě zařízení k nakládání se 

zdravotnickými odpady   
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Harmonogram nejbližších výzev:  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

Spec. cíl Název Opatření Popis Typ Od Do

Opatření 1.5.1 - 1.5.4
Kompostéry; RE-USE centra; potravinové banky; 

vratné nádobí a obaly
průběžná 10/22 10/23

Opatření 1.5.5, 1.5.7, 

1.5.8

Sběr a svoz odpadů; nakládání s čistírenskými kaly; 

materiálové využití odpadů
průběžná 07/22 10/23

Opatření 1.5.6, 1.5.9, 

1.5.10, 1.5.11

Třídění a dotřiďování odpadů; energetické 

využívání odpadů; chemická recyklace; nakládání s 

nebezpečnými odpady

kolová 07/22 12/22

1.5

Podpora přechodu na 

oběhové hospodářství 

účinně využívající 

zdroje



 
Doporučení k přípravě projektu 
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Budoucí webináře: 

 

 

• Komplexita projektů vyžaduje tématicky zaměřené webináře, napříč dotačními tituly 

(SFŽP, OPŽP, Národní plán obnovy) 

 

• Jednotlivé prioritní osy se prolínají v různých dotačních titulech 

 

• CEP připravuje mj. další webináře, např. z nového IROP 

 

• Připravovaná témata např: Voda a kanalizace, zateplování a OZE, apod. 

 



Doporučení k přípravě: 

 
 

 

• Strategický plán rozvoje obce 

• Rozhodnutí Zastupitelstva obce o realizaci – prioretizace, obecný   

   souhlas s přípravou PD 

• Projekty do MAS a IPRM – strategické dokumenty 

• Oslovení projektanta, nejlépe VZMR (bývá způsobilý výdaj) 

• Zpracování PD ke stavebnímu povolení + rozpočet 

• Stavební řízení (na konci stavební povolení, ohláška, apod. dle st. z.) 

• Vyjádření relevantních institucí – pokud není součástí stav. povolení) 

• Ostatní podklady možno dodat během týdnů (dnů) 

• Minulé výzvy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontakty 

 

CEP:  

 

Ing. Vladimír Neškudla, tel: 720 403 784,  e-mail: neskudla@cep-rra.cz 

 

 

     Zdroj: OPŽP ke dni 15.6.2022 
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Děkujeme za pozornost 

Prostor pro otázky, diskuse 


