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Odstraňování nepovolených 
„skládek“ včetně likvidace odpadu



• Cílem výzvy je odstranění nezákonně soustředěného odpadu, tj.
odpadu odloženého mimo místa k tomu určená na nepovolené
„černé skládky“, a to včetně zajištění správného nakládání
s odpadem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech

• Příjem žádostí: od 1. 12. 2021 do 30. 6. 2022 nebo do vyčerpání alokace

• Dokončení projektů: nejpozději do 12/2024

• Žadatelé: obce s rozšířenou působností

• Výše podpory: max. 80 % způsobilých výdajů                                      
na jeden projekt max. 500 tis. Kč 

• Jednokolová nesoutěžní výzva

• Alokace 50 mil. Kč, aktuálně k dispozici 50 mil. Kč
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Podmínkou poskytnutí podopry je dodržení posupe dle § 14 odst. 4 a 5 zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech:

• (4) Pokud není možné zjistit osobu, která je za odpad odpovědná nebo
taková osoba zemřela nebo zanikla, aniž by její povinnosti ve vztahu
k tomuto odpadu přešly na jinou osobu, vyzve obecní úřad obce
s rozšířenou působností vlastníka pozemku k odklizení odpadu
a jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady ve
lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy…

• (5) Pokud vlastník pozemku nezajistí odklizení odpadu a předání
odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady do 30 dnů ode
dne doručení výzvy nebo v delší lhůtě stanovené ve výzvě, může
obecní úřad obce s rozšířenou působností

• c) nezákonně soustředěný odpad odklidit a předat do zařízení
určeného pro nakládání s odpady.
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• Odborný posudek včetně doložení geografického zákresu a geodetického
zaměření předmětné „černé skládky“ na dotčeném pozemku nebo
pozemcích. Odborný posudek musí být zpracovaný odborně
způsobilou fyzickou osobou.

• Posudek bude obsahovat zejména analytický rozbor vzorku odpadu
s protokolem pro dokladování kvality odpadu pro případy uložení na
skládku nebo využití na povrchu terénu, včetně odhadu množství
v m3 nebo tunách a dále bude posudek obsahovat návrh na následné
nakládání s odpadem.

• Popis historie vzniku nezákonně soustředěného odpadu na dotčeném
pozemku nebo pozemcích, kde se „černá skládka“ nachází, včetně
doložení provedení souvisejících legislativních úkonů dle § 14 odst. 4
a 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

• Předpokládaný položkový rozpočet realizace projektu
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Žádost Akceptace

Rozhodnutí Smlouva

ŽoP ZVA

Cyklus administrace žádosti



Státní fond životního prostředí České republiky
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4,
tel.: +420 267 994 300

www.sfzp.cz • zelená linka 800 260 500 • dotazy@sfzp.cz

Děkuji za pozornost

Ing. Michal Slezák
Odbor realizace Národních programů

Státní fond životního prostředí ČR
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