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ZÁKLADNÍ PODMÍNKY 

• V jedné žádosti nesmí být kombinována opatření spadající pod různé typy veřejné podpory. 

• Pokud projektový záměr kombinuje opatření vyžadující financování v režimu Veřejné podpory 

(např. svozový prostředek) s opatřeními, které lze financovat mimo veřejnou podporu, je nutné 

rozdělit projekt do dvou žádostí. V takovémto případě stačí vypracovat pouze jednu analýzu 

potenciálu produkce odpadů (jedno stanovisko Krajského úřadu), v které bude toto rozdělení 

finančně i indikátorově popsáno. 

• Níže uvedený popis opatření a jejich zařazení pod veřejnou podporu není vyčerpávající, 

soustředí se zejména na ta opatření, kde mají na existenci veřejné podpory vliv konkrétní dílčí 

parametry projektu, původ vstupů nebo využití výstupů projektu. 

 

TÉMA: PREVENCE VZNIKU ODPADŮ 

Opatření 1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů 

Mimo režim Veřejné podpory 

 

Opatření 1.5.2 RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy 

a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu 

Mimo režim Veřejné podpory 

 

Opatření 1.5.3 Budování infrastruktury potravinových bank 

Mimo režim Veřejné podpory 

 

Opatření 1.5.4 Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo 

jednorázových obalů 

Mimo režim veřejné podpory: 

• O dotaci na vratné nádobí žádá obec/město/svazek obcí. Vratné zálohované kelímky/nádobí 

bude příjemce dotace využívat výhradně na svých akcích a na akcích pořádaných na jeho území 

(např. trhy, festivaly, sportovní akce) a pro potřeby vlastních příspěvkových organizací (dále jen 

PO). Podmínkou pro toto dočasné zapůjčení pořízeného vybavení PO je, že využitím nedojde 

k nepovolené veřejné podpoře, (předpokladem je, že PO je nepodnikatelského charakteru, např. 

školy, nebo působí čistě lokálně, tedy i podnikající PO v malých sídlech).  

• Stejný režim může být uplatněn i na 100% vlastněné subjekty v malých sídlech (do 5000 

obyvatel). 
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• Kelímky nesmí sloužit k propagaci jiných subjektů (např. soukromých kaváren) nebo být 

využívány trvale třetím subjektem – podnikem (např. na obecní koupaliště provozované 

soukromou osobou).  

 

Podpora de minimis:  

• Vhodná pro projekty, které nesplňují výše uvedené podmínky, bez ohledu na osobu žadatele. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh čestné prohlášení o podporách de minimis. 

 

Regionální investiční podpora (článek 14 GBER): 

• Vhodná pro projekty podniků, spočívající v založení nové provozovny poskytující služby třetím 

subjektům, nebo podnikatelské projekty využití vratného nádobí včetně mytí. Žadatel předloží 

nad rámec standardních příloh čestné prohlášení o regionálních podporách a prohlášení 

k inkasnímu příkazu. 

 

Specifické případy nespadající do výše uvedených příkladů budou řešeny individuálně. 

 

TÉMA: VYUŽITÍ ODPADŮ 

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 a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw") 

Mimo rámec veřejné podpory 

• Projekty sběrných dvorů (dále jen SD) a odděleného sběru, realizované veřejnou sférou 

(žadatelem je municipalita, nebo svazek obcí) a vedoucí k naplnění povinnosti obcí nakládat 

s odpadem, vyplývající ze zákona o obcích. 

• U obcí do 2000 obyvatel lze do projektu zahrnout i svozové vozidlo. 

• Projekty SD a odděleného sběru, realizované 100% vlastněnými společnostmi obcí do 5000 

obyvatel. U obcí do 2000 obyvatel lze do projektu zahrnout i svozové vozidlo.  

• Projekt nesmí zahrnovat prvky ekonomické činnosti (třídící linky, svoz mimo výjimky viz. výše 

a podobně). 

 

Podpora v režimu de minimis podle Nařízení 1407/2013 

• Vhodná pro projekty sběru a svozu (zahrnující i svozový prostředek), které budou realizované 

podniky. 

• Vhodná pro projekty svozu v obcích nad 2000 obyvatel. 
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• Vhodná pro projekty SD (samostatně nebo v kombinaci se svozovým vozidlem) realizované 

100% vlastněnými subjekty v obcích nad 5000 obyvatel. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh čestné prohlášení o podporách de minimis. 

 

Regionální investiční podpora (článek 14 GBER): 

• Vhodná pro projekty sběru a svozu (zahrnující i svozový prostředek), které budou realizované 

podniky nesplňujícími podmínky pro poskytnutí podpory mimo VP uvedené výše. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh čestné prohlášení o regionálních podporách 

a prohlášení k inkasnímu příkazu. 

 

Opatření 1.5.6 Podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci 

ostatních odpadů 

Jedná se o ekonomickou činnost, proto budou tyto projekty financovány výhradně v režimu veřejné 

podpory, bez ohledu na osobu žadatele. 

Regionální investiční podpora (článek 14 GBER) 

• Vhodná pro všechny projekty. 

• Není možná prostá náhrada, vždy musí dojít k navýšení kapacity změnou technologie, nebo 

ke kompletní změně zpracovatelského procesu. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh čestné prohlášení o regionálních podporách 

a prohlášení k inkasnímu příkazu. 

 

Podpora v režimu de minimis podle Nařízení 1407/2013 

• Vhodná pro všechny projekty. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh čestné prohlášení o podporách de minimis. 

 

Investiční podpora pro nakládání s odpady (článek 47 GBER): 

• Vhodná pouze pro projekty využívající výrazně inovativní technologie. 

• Způsobilé výdaje je ve většině nezbytné stanovit porovnáním s alternativní investicí – scénářem 

bez podpory (např. optická třídička vs. Manuální třídění). 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh prohlášení k inkasnímu příkazu. 

• Nezbytná konzultace projektu před jeho podáním z důvodu komplikovaných podmínek 

slučitelnosti. 
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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 

Mimo rámec veřejné podpory 

• ČOV, které nepřijímají odpad – kal od jiných subjektů, tedy ČOV v rámci kterých 

je v technologickém procesu zařazeno odvodňovací zařízení tzv. „kalová koncovka“, ve které 

je maximálně zahuštěn a odvodněn kal (ať už na výstupu z technologie vzniká odpad 

katalogového čísla 19 08 05, či nikoli) - Tato zařízení nepotřebují povolení jako zařízení pro 

nakládání s odpady (zařízení povolené podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech s přiděleným IČZ). 

 

Regionální investiční podpora (článek 14 GBER) 

• ČOV a jiná zařízení jejichž celá technologie nebo pouze její část je povolená jako zařízení pro 

nakládání s odpady (zařízení povolené podle § 21 odst. 2 zákona o odpadech s přiděleným 

IČZ), tedy zařízení, které přijímá odpad katalogového čísla 19 08 05 od jiných subjektů. 

• Vhodná pro projekty dovybavení kompostáren za účelem následného využití čistírenských 

kalů. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh čestné prohlášení o regionálních podporách 

a prohlášení k inkasnímu příkazu. 

• Není možná prostá náhrada zařízení, vždy se jednat o novou činnost, nebo musí dojít k navýšení 

kapacity změnou technologie. 

  

Podpora v režimu de minimis podle Nařízení 1407/2013: 

• Vhodná jako alternativa pro všechny projekty. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh čestné prohlášení o podporách de minimis. 

 

Opatření 1.5.8 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů 

Jedná se o ekonomickou činnost, proto budou tyto projekty financovány výhradně v režimu veřejné 

podpory, bez ohledu na osobu žadatele. 

Možné typy veřejné podpory: 

Regionální investiční podpora (článek 14 GBER): 

• Vhodná pro všechny projekty 

• Není možná prostá náhrada zařízení, musí se jednat o novou kapacitu, nebo navýšení kapacity 

prostřednictvím změny technologie. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh čestné prohlášení o regionálních podporách 

a prohlášení k inkasnímu příkazu. 
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Podpora v režimu de minimis podle Nařízení 1407/2013: 

• Vhodná pro všechny projekty. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh čestné prohlášení o podporách de minimis. 

 

Investiční podpora pro nakládání s odpady (článek 47 GBER): 

• vhodná pouze pro projekty využívající výrazně inovativní technologie. 

• Způsobilé výdaje je ve většině případů nezbytné stanovit porovnáním s alternativní investicí – 

scénářem bez podpory. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh prohlášení k inkasnímu příkazu. 

• Nezbytná konzultace projektu před jeho podáním z důvodu komplikovaných podmínek 

slučitelnosti. 

 

Opatření 1.5.9 Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů, včetně 

bioplynových stanic pro zpracování odpadů 

1) Bioplynové stanice  

Jedná se o ekonomickou činnost, proto budou tyto projekty financovány výhradně v režimu veřejné 

podpory, bez ohledu na osobu žadatele. 

 

Podpora OZE (článek 41 GBER): 

• Pro nové BPS nenapojené na CZT, s kogenerací nebo kde je zajištěno, že vyrobený bioplyn 

bude využit pro dopravu. 

• Způsobilé výdaje je ve většině nezbytné stanovit porovnáním s alternativní investicí – scénářem 

bez podpory. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh prohlášení k inkasnímu příkazu. 

 

Podpora CZT (článek 46 GBER): 

• Pro nové BPS napojené na CZT. 

• Způsobilé výdaje je ve většině nezbytné stanovit porovnáním s alternativní investicí – scénářem 

bez podpory. 

• Pouze pro zařízení, která jsou přímo součástí vysokoúčinné soustavy CZT, podle definice v EED, 

tedy soustava, která využívá odpadní teplo, KVET nebo OZE v určených poměrech. 

• Žadatel musí disponovat licencí výrobce a distributora tepla. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh prohlášení k inkasnímu příkazu. 
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Podpora v režimu de minimis podle Nařízení 1407/2013: 

• Vhodná pro všechny projekty. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh čestné prohlášení o podporách de minimis. 

 

2) Výroba paliv z odpadů 

Jedná se o ekonomickou činnost, proto budou tyto projekty financovány výhradně v režimu veřejné 

podpory, bez ohledu na osobu žadatele. 

Regionální investiční podpora (článek 14 GBER): 

• Vhodná pro všechny projekty. 

• Není možná prostá náhrada. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh čestné prohlášení o regionálních podporách 

a prohlášení k inkasnímu příkazu. 

 

Podpora v režimu de minimis podle Nařízení 1407/2013: 

• Vhodná pro všechny projekty. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh čestné prohlášení o podporách de minimis. 

 

Podpora OZE (článek 41 GBER): 

• Pro nové zařízení vyrábějící příměsi do paliv do dopravy z jedlých tuků. 

• Způsobilé výdaje je ve většině nezbytné stanovit porovnáním s alternativní investicí – scénářem 

bez podpory. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh prohlášení k inkasnímu příkazu 

 

Opatření 1.5.10 Budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů 

Jedná se o ekonomickou činnost, proto budou tyto projekty financovány výhradně v režimu veřejné 

podpory, bez ohledu na osobu žadatele. 

Regionální investiční podpora (článek 14 GBER): 

• Vhodná pro všechny projekty. 

• Není možná prostá náhrada. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh čestné prohlášení o regionálních podporách 

a prohlášení k inkasnímu příkazu. 

 

Podpora v režimu de minimis podle Nařízení 1407/2013: 

• Vhodná pro všechny projekty. 
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• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh čestné prohlášení o podporách de minimis. 

 

Investiční podpora pro nakládání s odpady (článek 47 GBER): 

• Vhodná pouze pro projekty využívající velmi inovativní technologie. 

• Způsobilé výdaje je ve většině případů nezbytné stanovit porovnáním s alternativní investicí – 

scénářem bez podpory. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh prohlášení k inkasnímu příkazu. 

• Nezbytná konzultace projektu před jeho podáním z důvodu komplikovaných podmínek 

slučitelnosti. 

 

Opatření 1.5.11 Budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady 

Jedná se o ekonomickou činnost, proto budou tyto projekty financovány výhradně v režimu veřejné 

podpory, bez ohledu na osobu žadatele. 

Regionální investiční podpora (článek 14 GBER): 

• Vhodná pro všechny projekty. 

• Není možná prostá náhrada. 

• Nelze poskytnout, pokud provozovna spadá pod kód ekonomických činností CZ NACE 35 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh čestné prohlášení o regionálních podporách 

a prohlášení k inkasnímu příkazu. 

 

Podpora na dálkové vytápění (článek 46 GBER): 

• Pouze pro zařízení, která jsou přímo součástí vysokoúčinné soustavy CZT, podle definice v EED, 

tedy soustava, která využívá odpadní teplo, KVET nebo OZE v určených poměrech. 

• Žadatel musí disponovat licencí výrobce a distributora tepla. 

• Způsobilé výdaje je ve většině nezbytné stanovit porovnáním s alternativní investicí – scénářem 

bez podpory. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh prohlášení k inkasnímu příkazu. 

 

Podpora v režimu de minimis podle Nařízení 1407/2013: 

• Vhodná pro všechny projekty. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh čestné prohlášení o podporách de minimis. 

 

Podpora v režimu Rozhodnutí komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
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udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 

(oznámeno pod číslem K (2011) 9380) (Text s významem pro EHP) (2012/21/EU): 

• Podpora může být poskytnuta pouze subjektům, pověřeným veřejnou službou podle 

tohoto Nařízení.  

• Žadatel předloží pověřovací akt, jako součást povinných příloh žádosti. 

• Vhodné pro zdravotnické odpady. 

 

Investiční podpora pro nakládání s odpady (článek 47 GBER): 

• Vhodná pouze pro projekty využívající výrazně inovativní technologie. 

• Žadatel předloží nad rámec standardních příloh prohlášení k inkasnímu příkazu. 

• Způsobilé výdaje je ve většině případů nezbytné stanovit porovnáním s alternativní investicí – 

scénářem bez podpory. 

• Nezbytná konzultace projektu před jeho podáním z důvodu komplikovaných podmínek 

slučitelnosti. 

 

INTENZITY VEŘEJNÉ PODPORY RELEVANTNÍ PRO VÝŠE 

UVEDENÉ OBLASTI 

 

Předpis/článek Max VP v Praze Max VP pro regiony dle 

čl. 107 odst. 3 písm. a) 

Smlouvy o fungování 

EU[1] 

Max VP pro regiony dle čl. 

107 odst. 3 písm.  c) 

Smlouvy o fungování EU [2] 

GBER 41 45 % (SP + 10 %, 

MP + 20 %) 

60 % (SP + 10 %, MP + 

20 %) 

50 % (SP + 10 %, MP + 20 

%) 

 

Předpis/článek Max VP v Praze Max VP pro regiony dle 

čl. 107 odst. 3 písm. a) 

Smlouvy o fungování 

EU[1] 

Max VP pro regiony dle čl. 

107 odst. 3 písm.  c) 

Smlouvy o fungování EU [2] 

GBER 46 45 % (SP + 10 %, 

MP + 20 %) 

60 % (SP + 10 %, MP + 

20 %) 

50 % (SP + 10 %, MP + 20 

%) 

 

 
[1] NUTS II - CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava, CZ08 Moravskoslezsko 

[2] NUTS II - CZ02 Střední Čechy; CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihovýchod 

[1] NUTS II - CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava, CZ08 Moravskoslezsko 

[2] NUTS II - CZ02 Střední Čechy; CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihovýchod 
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Předpis/článek Max VP v Praze Max VP pro regiony dle 

čl. 107 odst. 3 písm. a) 

Smlouvy o fungování 

EU[1] 

Max VP pro regiony dle čl. 

107 odst. 3 písm.  c) 

Smlouvy o fungování EU [2] 

GBER 47 30 % (SP + 10 %, 

MP + 20 %) 

45 % (SP + 10 %, MP + 

20 %) 

55 % (SP + 10 %, MP + 20 

%) 

 

Regionální mapa pro ČR pro období 2021+ článek 14 GBER 

Míry podpor dle mapy regionální podpory pro ČR na léta 2022–

2027 (SA.63452)   
        

Kód okres region 

podpora 

do 2021 

% 

podpora 

2022-2024 

% 

podpora 

2025-2027 

% 

bonus  

pro malé 

podniky % 

bonus  

pro střední 

podniky % 

NUTS 

01   Praha 0 0 0 0 0 

NUTS 

02   Střední Čechy** 25 20 15 20 10 

  Rakovník     25 25 20 10 

  Kladno     25 25 20 10 

  Mělník     25 25 20 10 

NUTS 

03 P a CB Jihozápad** 25 20 15 20 10 

  Tachov     25 25 20 10 

  Plzeň sever     25 25 20 10 

NUTS 

04 U a KV Severozápad* 25 40 40 20 10 

NUTS 

05 L a HK a P Severovýchod* 25 30 30 20 10 

NUTS 

06 V a B Jihovýchod** 25 20 15 20 10 

NUTS 

07 Z a O Střední Morava* 25 30 30 20 10 

NUTS 

08 O Moravskoslezsko* 25 30 30 20 10 

        
* oblasti dle čl. 107 odst. 3 písm. a) 

SFEU      
**oblasti dle čl. 107 odst. 3 písm. c) 

SFEU      
 

 
[1] NUTS II - CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava, CZ08 Moravskoslezsko 

[2] NUTS II - CZ02 Střední Čechy; CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihovýchod 


