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? Jak se budou započítávat objemy bioodpadu zpracované 
přes domovní kompostéry do celkového objemu vytřídě-
ných odpadů na území obce pro potřeby doložení  
% třídění a následně výši poplatku za skládkování?
Odpověď MŽP, Odbor odpadového hospodářství: 
Dle § 59 odst. 3 zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech je 
obec povinna zajistit stanovenou úroveň odděleného sou-
střeďování recyklovatelných složek komunálního odpadu 
(v roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v roce 
2030 a následujících letech alespoň 65 %, V kalendářním 
roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového 
množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalen-
dářním roce původcem). Jedním z druhů odpadů, který je 
do výše uvedených recyklovatelných složek započítáván, je 
biologicky rozložitelný odpad, který je produkován obča-
ny a následně vytříděn a předán k recyklaci. V případě, že 
v obci bylo zavedeno používání domácích kompostérů pro 
nakládání s biologicky rozložitelnými materiály vznikajícími 
v rámci údržby zahrad a provozu domácností u obča-
nů, není v současné době možné takto využité materiály 
(rostlinné zbytky) započítat do množství odpadů, které byly 
vytříděny (viz výše). Nicméně zároveň tímto způsobem 
zároveň dochází ke snížení celkové produkce odpadu obce. 
Domácí kompostování taktéž nenahrazuje obecní systém 
třídění bioodpadů.

Přístup k započítávání biologicky rozložitelných materiálů, 
které jsou zpracovávány v kompostérech u občanů, je řešen 
i na úrovni Evropské unie a MŽP bude situaci ohledně mož-
nosti započítávat tyto materiály průběžně vyhodnocovat. 

? Je plánované vyhlášení výzvy, ze které bude možné  
čerpat dotaci na pořízení recyklační linky pro firmy?
Ano, výzva by měla být vyhlášena v rámci prvních výzev 
OPŽP 2021–2027 tzn. během druhého čtvrtletí letošního 
roku a oprávněným žadatelem bude jak soukromoprávní 
tak veřejnoprávní subjekty. 

? Bude v aktivitě pořízení opakovaně použitelného  
nádobí a obalů oprávněným žadatelem NNO, konkrétně 
např. zapsaný spolek? 
Ano, u tohoto typu projektů jsou nestátní neziskové orga-
nizace (nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, obecně 
prospěšné společnosti) oprávněným žadatelem. 

? U třídicích linek uvádíte podporu 70 %. V minulém 
OPŽP byly třídicí linky financovány výhradně v režimu 
veřejné podpory, bez ohledu na osobu žadatele. Výše 
podpory v rámci Regionální investiční podpory (článek 
14 GBER) činila pouze 25 % celkových způsobilých 
výdajů u velkého podniku (město je vnímáno jako velký 
podnik). Budou i v tomto OPŽP třídicí linky spadat pod 
veřejnou podporu s omezením výše podpory?
Ano, projekty budou stále financovány v režimu veřejné 
podpory. Intenzita regionální podpory se ale změnila v sou-
ladu s novou regionální mapou. Vzhledem ke složitosti nové 
regionální mapy 2022+, se prosím orientujte podle umístění 
projektu (region NUTS II, případně okres). V tuto chvíli je 
ve veřejné konzultaci i draft takzvané Zelené noveny naříze-
ní GBER, je možné, že v článku 47 se změní podmínky tak, 
aby bylo možné financovat projekty třídících linek i podle 
něho, intenzita podpory by mohla být mírně vyšší, nicméně 
zřejmě bude nutné od investičních výdajů odečíst náklady 
na alternativní investici. Nutný by byl i jistý inovativní prvek 
projektu.

? Dotace na kalové koncovky u ČOV již nebude v OPŽP 2021+  
omezena režimem de minimis?
Projekty kalových koncovek ČOV budou financovány 
v režimu veřejné podpory, využití podpory de minimis je jen 
jednou z možných variant. 

Káva se SFŽP ČR
aneb co nového chystáme  
pro obce a města
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? Co se týká výzvy na úpravu a zpracování kalů z ČOV, tak 
mě zajímá, kdy bude vyhlášena výzva a kdy vyhodnoce-
na a v případě úspěchu, zda bude u stavby sušárny kalů 
možnost průběžného financování v čerpání dotace?
Takováto výzva by měla být vyhlášena v rámci prvních 
výzev OPŽP 2021–2027 tzn. během druhého čtvrtletí 
letošního roku. Výzva bude průběžná a nesoutěžní. Před-
pokládáme, že první projekty by mohly být vyhodnoce-
ny do půl roku od jejich podání. Projekty bude možné 
financovat průběžně.

? V roce 2021 jsme pořídili z dotace kontejnery do sběrné-
ho dvora. Nyní bychom rádi vybudovali zpevněné plochy 
a přístřešky sběrného dvora. Je možno žádat o dotaci?
Ano, je to možné, ale realizací projektu vždy musí dojít k na-
výšení kapacity zařízení oproti stávajícímu stavu, což musí 
být dostatečně popsáno v rámci příloh žádosti (analýza 
potenciálu produkce příslušných druhů odpadů).

? V minulosti jsme pořídili opakovaně použitelné kelímky, 
bude možné k nim letos z nové výzvy pořídit mycí  
zařízení samostatně? 
Projektem vždy musí dojít k navýšení kapacity systému 
oproti stávajícímu stavu, a to pouze pořízením myčky prav-
děpodobně není možné. Doporučujeme zamýšlený projekt 
blíže konzultovat tak, aby mohlo dojít k jeho optimalizaci. 

? Evropská komise přijímá třídicí linky v současnosti  
s nedůvěrou a s konstatováním, že tyto linky už měly  
být zajištěny v předchozích obdobích. MŽP zastává  
odlišný názor. Došlo prosím k dohodě? Svůj dotaz  
vznáším ve vztahu na třídění SKO. 
Dále se hovořilo o míře podpory pro tato zařízení ve výši 
maximálně 25 % pro vybrané regiony, pro ostatní 20 %, 
pro které regiony a jaká míra dotace tedy je? Třídicí linka je 
svým způsobem MBÚ, jejímž produktem je mimo jiné TAP. 
Avšak naše plánované zařízení by mělo být sofistikované, 
viz část k třídicím linkám, tedy vysokoúčinné. Projekt je nyní 
ve výběrovém řízení na dodavatele, ukončení březen, stihne 
se vůbec případná výzva (asi bude motivační účinek)?

Nové programové období OPŽP 2021–2027 je stále ve fázi 
přípravy a oblast podpory zařízení MBU včetně výroby tuh-
ých alternativních paliv je zatím předmětem jednání s EK.

Ano, projekty budou stále financovány v režimu veřejné 
podpory. Intenzita regionální podpory se ale změnila v sou-
ladu s novou regionální mapou. Vzhledem ke složitosti nové 
regionální mapy 2022+, se prosím orientujte podle umístění 
projektu (region NUTS II, případně okres). V tuto chvíli je 
ve veřejné konzultaci i draft takzvané Zelené noveny nařízení 
GBER, je možné, že v článku 47, který umožňuje i podporu 
třídění odpadů se změní podmínky tak, aby bylo možné 

financovat projekty třídících linek i podle něho, intenzita 
podpory by mohla být mírně vyšší než regionální podpora 
v některých regionech, nicméně zřejmě bude nutné od inves-
tičních výdajů odečíst náklady na alternativní investici. Nutný 
by byl i jistý inovativní prvek projektu. Současný GBER však 
neumožňuje financovat projekty, kde výstupem ze zařízení je 
palivo, nebo zásypový materiál. Zda bude podobné omezení 
i v novém předpisu není jisté, zatím tam je zmíněno omezení 
pouze pro výrobu energie z odpadů.

? Bude podporován vznik nových kompostáren?
Kompostárny byly masivně podporovány v minulosti (cca 
1 000 projektů za 3,5 mld. Kč.), a proto v letech 2021–2027 
nejsou žádné plošné dotace kompostáren v plánu. Pokud 
budou zvažovány, tak pouze s vazbou na regiony, kde je 
kapacita nedostatečná. 

V rámci OPŽP je ale počítáno se svozem BRKO a to jak 
formou hnědých popelnic, tak formou velkoobjemových 
kontejnerů. Dále bude možná podpora vybavení kompostá-
ren pro příjem čistírenských kalů.

? Je znám termín pro vyhlášení výzvy na rekonstrukci 
a výstavbu sběrných dvorů? Mohl byste prosím případně 
uvést číslo výzvy? Bude v povinných přílohách nutno 
doložit usnesení zastupitelstva, mít vysoutěženého doda-
vatele a s ním podepsanou smlouvu?
Takováto výzva by měla být vyhlášena v rámci prvních výzev 
OPŽP 2021–2027 tzn. během druhého čtvrtletí letošního 
roku (číslo výzvy zatím není známo). Povinnými přílohami 
budou doporučující stanovisko místně příslušného krajské-
ho úřadu, analýza potenciálu produkce odpadů, územní 
rozhodnutí, technická zpráva s technickým popisem (z pro-
jektové dokumentace), situace a rámcový rozpočet. Žádný 
z dotazovaných dokumentů nebude k žádosti potřeba.

? Nakládání s nebezpečnými odpady (zdravotnickými) –  
kdy můžeme očekávat první výzvu? Bude zde také apli-
kována pro nemocnice veřejná podpora? Bude možné 
zafinancovat např. i svozovou techniku odpadu mezi 
krajskými nemocnicemi? 
Takováto výzva by měla být vyhlášena v rámci prvních výzev 
OPŽP 2021–2027 tzn. během druhého čtvrtletí letošního roku. 
Žádosti budou financovány v režimu veřejné podpory, případ-
ně v režimu závazku veřejné služby (krajské nemocnice).

? Bude podporováno vybudování biodegradačních ploch 
(žadatel obchodní společnost) za účelem zbavení nebez-
pečných vlastností stavebního odpadu? Budou pro tyto 
projekty nějaké specifické podmínky? Například omezení 
dalšího využití výstupu?
Ne, s takovým to typem projektů pro příští období nepočítáme.
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? Je možné v rámci materiálového využití odpadů pořídit 
nakladač či štěpkovač pro firmy? 
ANO, za předpokladu, že toto vybavení bude v souladu 
s účelem projektu.

? Podporujete předcházení vzniku BRKO, ale obce je musí 
jako odpad dále sbírat. Nebylo by možné uvažovat při 
zajištění možnosti předcházení vzniku zrušit povinný 
sběr?
Odpověď MŽP, Odbor odpadového hospodářství: 
Umožnění odkládání biologicky rozložitelných odpadů 
občanům je jednou z důležitých součástí systému nakládání 
s odpady obcí, a to z důvodu, že umožňuje občanům v pří-
padě potřeby zde odkládat biologicky rozložitelné odpady 
i nad rámec jejich využití domácích kompostérů. Systém 
odděleného sběru BRO tak představuje možnost pro ob-
čany, kteří kompostéry vůbec nevyužívají, nebo v nich část 
vyprodukovaných bioodpadů nevyužijí.

? Bude vyhlášena výzva na pořízení sběrných nádob 
do obcí?
Ano, takováto výzva by měla být vyhlášena v rámci prvních 
výzev OPŽP 2021–2027 tzn. během druhého čtvrtletí letoš-
ního roku.

? Mám dotaz na časovou způsobilost realizačních výdajů. 
Budou jako způsobilé výdaje uznány i ty, které byly vy-
naloženy před podáním žádosti o podporu? Např. když 
město zakoupí nádoby na separovaný odpad v březnu 
a žádost bude podána během dubna?
V případě projektů mimo veřejnou podporu, což jsou 
i projekty prořízení nádob na separovaný odpad, je možné 
do způsobilých nákladů zahrnout i ty náklady, které byly 
proplaceny/vznikly před podáním žádosti (ne dříve než 
1. 1. 2021). Podmínkou je, že projekt jako celek musí být 
ukončen až po podání žádosti.

? Chtěl bych se prosím zeptat k možnosti odstranění čer-
ných skládek. ORP „MŮŽE“ odstranit odpad z pozemku 
ale nemusí. Je nějaká vymožitelnost? Když se na dlouho-
letou (min. 30 let) černou skládku upozorní, nebude to 
mít konsekvence mimo vyzvání k odstranění také případ-
né udělení pokuty či následnou vymahatelnost ze strany 
ORP na odstranění v naší režii, co by vlastníka pozemku?
Vymahatelnost není, zákon dává ORP možnost odpad 
odklidit, nejedná se o povinnost. Oznámení černé skládky 
nemá mít za následek uložení pokuty, ale odstranění skládky 
ve spolupráci ORP s vlastníkem pozemku.

? Kdy lze předpokládat výzvy na MBÚ?
Nové programové období OPŽP 2021–2027 je stále ve fázi 
přípravy a oblast podpory zařízení MBÚ (Mechanicko-biolo-
gické úpravny odpadů) včetně výroby tuhých alternativních 
paliv je zatím předmětem jednání s EK. V případě akceptace 
připravených návrhu Evropskou komisí by tato opatření mohla 
být podporována též v rámci jedné z prvních výzev OPŽP.

? Bude vyhlášena výzva na rekonstrukci čistírny odpadních 
vod?
Prostá obnova/rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV) 
nebude podporovaným opatřením, v rámci OPŽP 2021+ 
SC 1.4 bude možné podpořit intenzifikaci  ČOV za účelem 
zvýšení kapacity ČOV, pokud je současná kapacita ČOV 
nedostatečná pro napojení nového znečištění od stávají-
cích obyvatel. Dále bude možno podpořit projekty zvýšení 
účinnosti ČOV za účelem snížení vypouštěného znečištění 
(zejména nutrientů). Podpora bude formou dotace ve výši 
30 % a max. ve výši 25 mil. Kč. Výzvy jsou v letošním roce 
plánovány pro investičně a projekčně připravené projekty, 
tj. pro projekty s uzavřenou smlouvou o dílo na vlastní reali-
zaci a vydaným pravomocným vodoprávním povolením.

Pokud je dotaz směřován na možnosti podpory úpravy 
a zpracování kalů z ČOV (kalové koncovky), tak tyto pro-
jekty budou podporovány v rámci SC 1.5 (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). 
Takováto výzva by měla být vyhlášena v rámci prvních výzev 
OPŽP 2021–2027, tzn. pravděpodobně během druhého 
čtvrtletí letošního roku jako průběžná a nesoutěžní a pod-
pora bude poskytována v režimu veřejné podpory. 

? Máme připravený projekt i stavební povolení na sběrný 
dvůr v obci. Kdy cca bude výzva vyhlášena? Co k žádosti 
je třeba doložit? Počítá se pro stanovení výše podpory 
v rámci kapacity i suť, sklo, železo, nebo bioodpad?
Výzva pro podporu projektů výstavby sběrných dvorů by 
měla být vyhlášena v rámci prvních výzev OPŽP 2021–2027 
tzn. během druhého čtvrtletí letošního roku. Povinnými 
přílohami budou doporučující stanovisko místně příslušné-
ho krajského úřadu, analýza potenciálu produkce odpadů, 
územní rozhodnutí, technická zpráva s technickým popisem 
(z projektové dokumentace), situace a rámcový rozpočet. 
Do kapacity nebude moci být započítána suť.

? Neuvažujete u výzvy 11/2021 rozšíření okruhu žadatelů 
na obce obecně, nikoliv jen ORP? Mohlo by tak dojít 
ke zvýšení zájmu o dotaci.
Zatím o tomto neuvažujeme, ale v případě přetrvávajícího 
nezájmu o podávání projektů do této výzvy zvážíme všechny 
možnosti, včetně této. Problém je v tom, že zákonná opora pro 
odstranění odpadů platí pouze pro ORP, nikoli obce obecně.

Středa 12. ledna 2022 – Odpadové hospodářství

Dotazy z webinářů



4/4

? Ještě bych se zeptala na možnost čerpání dotace pro 
ORP. Zabýval se někdo tím, z čeho ORP zaplatí těch 
zbývajících 20 %? On je to docela problém, protože  
ORP nemá své vlastní peníze.
Zákon o odpadech umožňuje odstranění odpadu z černých 
skládek, otázku financování však neřeší. Pokud ORP nemá 
za tímto účelem žádné prostředky, doporučujeme se obrátit 
s žádostí o kofinancování projektů na vlastníky pozemků, 
na kterých se černé skládky nachází.

? Pro společenské a kulturní akce v obci plánujeme poří-
zení vratných kelímků. Může tato věc v rámci SC 1.5.4 
fungovat jako samostatný projekt? Je stanovena nějaká 
spodní hranice nákladů?
Ano může. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů 
projektu bude stanovena na 500 tis. Kč (bez DPH).

? Lze 12 let uzavřený objekt bývalé základní školy pova-
žovat za brownfield? Pokud ano, co bude považováno 
za způsobilé výdaje, pokud bychom chtěli objekt rekon-
struovat na byty?
Na tuto otázku je bez znalosti lokality těžké odpovědět. 
Doporučujeme projekt individuálně konzultovat s ředitelem 
Odboru odpadového hospodářství SFŽP ČR.

? Bude podporován vznik RE-use centra v rámci sběrného 
dvora např. vhodnou úpravou místnosti, topení, regály 
apod., případně lze toto zkombinovat s pořízením vrat-
ných obalů pro účely města?
Ano, je to možné včetně uvedené kombinace. 

? Co se týče svozové techniky a její podpory, čím budou 
muset být svozová vozidla vybavena? Budou podporová-
na překladiště odpadu?
Podporována budou pouze vozidla specificky upravená 
pro svoz separovaných složek odpadů dle vyhlášené výzvy 
a předloženého projektu. Vozidla mohou být vybavena 
veškerým potřebným vybavením (natahováky, váhy, čtečky 
čipů atd.). 
S podporou překladišť není v rámci OPŽP počítáno.

? Mám dotaz ke spoluúčasti ve výši 20 %, kdo je uhradí? 
V případě, že se na ORP sejde více žádostí od spádových 
obcí, není možné „doplatek“ (byť pouze ve výši 20 %) 
hradit za všechny obce. Dále prosím o doplnění pod-
mínky 10 h) – Jak má ORP zajistit udržitelnost projektu 
po dobu 5 let, v případě že se jedná o projekt ve spádové 
obci?
Pokud ORP nemá za zajištění spoluúčasti dostatečné pro-
středky, je možností žádost o zajištění kofinancování projek-
tů vlastníky pozemků, na kterých se černé skládky nachází.
K otázce udržitelnosti – doporučujeme nějakým způsobem 
zajistit místo, ze kterého byl odstraněn odpad, aby nedo-
cházelo k opakovanému nezákonnému navážení odpadu. 
Je možno použít osvětové tabule, fotopasti, případně místo 
upravit jako odpočinkovou lokalitu s posezením, osázet 
dřevinami apod.

? V rámci podpory RE-use centra bychom chtěli pořídit 
lodní kontejner na sběrný dvůr, kam by mohli lidé odná-
šet nepotřebné věci, které může ještě někdo další využít, 
hlavně nábytek, dětské oblečení, kola, koloběžky, kočár-
ky, apod. Bude podmínkou v podpoře vybírat za tyto věci 
nějaký poplatek? Chtěli bychom to provozovat zdarma.
Ano takovýto záměr je plně způsobilý. Veškerý vstup 
materiálů, které se nemají stát odpadem, se kterým bude 
v rámci projektu nakládáno, musí být od občanů přebírán 
bezúplatně.

? Pokud má obec černou skládku na svém vlastním po-
zemku, je též možné žádat o dotaci na likvidaci černých 
skládek?
Ano, pokud se jedná o obec s rozšířenou působností. Pokud 
se o takovou obec nejedná, je třeba postupovat ve spolu-
práci s ORP.
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