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Číslo výzvy v MS 2021+: 05_22_004 

Název výzvy v MS 2021+: MŽP_4. výzva, SC 1.5, opatření 1.5.1., 1.5.2., 1.5.4., 1.5.5., 

1.5.7., 1.5.8., průběžná 

 

2. změna výzvy1 platná od 23. 11. 2022 

(změna spočívá v omezení vybraných podporovaných opatření včetně 

souvisejících úprav výzvy, dále ve zkrácení termínu ukončení výzvy a v navýšení 

alokace výzvy) 

 

4. výzva Ministerstva životního prostředí 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

„Operačního programu Životní prostředí 2021–2027“ 

podporovaných z Fondu soudržnosti 

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 17. 8. 2022 prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 4. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027. 

 

Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.5,  

Opatření 1.5.1., 1.5.2., 1.5.4., 1.5.5., 1.5.7., 1.5.8. 

jsou v informačním systému koncového příjemce (dále jen IS KP21+) zpřístupněny a přijímány 

od 7. září 2022 (9:00) do 31. prosince 30. června 2023 (20:00). 

 

 

1 Důvod změny: Změna spočívá v omezení podporovaných opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4 a 1.5.5 z důvodu významného překročení dílčích 

alokací výzvy na daná opatření. Podpora předmětných opatření bude nově umožněna pouze pro žádosti o podporu podané do dne 

22. 11. 2022. Ode dne 23. 11. 2022 je umožněna podpora pouze v nově omezené podobě definované výzvou. Cílem Řídicího orgánu 

je rozdělit prostředky alokované na daná opatřené žadatelům v průběhu celého programového období a nikoli v rámci první výzvy. 

Řídicí orgán zvažuje zařazení další výzvy na daná opatření v druhé polovině roku 2023. Dále s ohledem na smysluplnost projektů 

a velký zájem žadatelů přistupuje Řídicí orgán k navýšení alokací jednotlivých opatření v rámci výzvy. Vzhledem současnému 

zvýšenému zájmu žadatelů i v ostatních vyhlášených opatřeních a omezeným finančním prostředkům, zkracuje Řídicí orgán termín 

pro příjem žádostí. Ani jedna ze změn nebude mít negativní dopad na způsob administrace projektů v MS2021+. 
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Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+ včetně všech 

požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 

pro období 2021–2027. 

 

Výzva je průběžná (nesoutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. 

 

Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena 

ve výši 500 1 200 mil. Kč1.  

Z toho alokace na projekty opatření 1.5.5 je 150 550 mil. Kč, alokace na projekty opatření 

1.5.7 je 150 300 mil. Kč a alokace na projekty opatření 1.5.8 je 150 300 mil. Kč. Projekty 

opatření 1.5.5 je možné kombinovat s projekty opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4 (přičemž alokace na 

tato opatření je 50 mil. Kč). 

Pro účel příjmu žádostí a jejich předání Výběrové komisi budou projekty rozřazeny do 
čtyř skupin dle typu opatření a jejich alokace budou sledovány samostatně. Projekty v 
opatřeních 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4 budou zařazeny do jedné skupiny spolu s opatřením 1.5.5 

s tím, že jejich alokace bude sledována samostatně1. 

Žádosti o podporu musí být v souladu 

s Programovým dokumentem OPŽP 2021–2027, Pravidly pro žadatele a příjemce 

podpory v OPŽP pro období 2021–2027 a s touto výzvou.  

 

Další informace a podmínky platné pro výzvu: 

Popis podporovaných aktivit:  

opatření 1.5.5  

Aktivity podporované výzvou pro žádosti zaregistrované do dne 22. 11. 2022:  

- Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů. Žadatel musí doložit 

písemný souhlas všech obcí zapojených do projektu (nerelevantní u projektů, kdy 

je žadatel jedinou obcí zapojenou do projektu). O dotaci na projekty sběrných dvorů 

mohou žádat pouze obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky 

obcí, obchodní společnosti a družstva 100% vlastněné veřejnoprávními subjekty 

a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky (dále jen „ÚSC“). 

- Systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz s navýšením kapacity komunálního 

odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (sběr biologicky rozložitelných 

komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu 

a nápojových kartonů). Jedná se o odpady následujících katalogových čísel: BRKO 

20 01 08, 20 01 25, 20 02 01; papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 

20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 

15 01 05, 20 01 01, textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11; kovy 15 01 04, 20 01 40 

a objemný odpad 20 03 07. Lisovací koše jsou způsobilým nákladem. Ke stávajícímu 

svozovému prostředku a k pořizovaným nádobám (i v kombinaci s pytlovým sběrem) 

bude možné navíc pořídit vážní systém nádob a potřebné IT vybavení pro zavedení 
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a provoz monitorovacího systému (např. identifikační čipy, čtečky čipů či čárových 

kódů). V případě projektů odděleného sběru odpadů nesmí náklady na stavební práce 

překročit 100 % pořizovací ceny nádob. Toto neplatí pro podzemní kontejnery. 

- O dotaci na projekty pro separaci, oddělený sběr a svoz mohou žádat pouze obce, 

městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a družstva 

100% vlastněné veřejnoprávními subjekty a příspěvkové organizace zřízené ÚSC. 

Aktivita podporovaná výzvou pro zaregistrované žádosti i po dni 22. 11. 2022: 

- Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr a svoz gastroodpadů a jedlých olejů 

a tuků z gastroprovozoven pod katalogovými číslyem 20 01 08 a 20 01 25. Součástí 

způsobilých nákladů může být i technika na mytí nádob. 

 

opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4  

Aktivity podporované výzvou pouze pro žádosti zaregistrované do dne 22. 11. 2022: 

- Součástí projektů opatření 1.5.5 může být i infrastruktura na předcházení vzniku 

odpadů (opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4) s tím, že se musí jednat o minoritní část 

projektu (méně než 50% způsobilých nákladů projektu). O podporu těchto 

opatření mohou žádat pouze obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné 

svazky obcí, obchodní společnosti a družstva 100% vlastněné veřejnoprávními 

subjekty a příspěvkové organizace zřízené ÚSC. 

- Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím 

domácích kompostérů pro občany, kteří žijí v rodinných domech se zahradou, a dále 

o projekty komunitního kompostování pro občany žijící v bytových domech (komunitní 

kompostéry). Do opatření je zařazena i forma komunitního kompostování v rámci 

komunitních zahrad, či kompostéry do škol, školek atd. V rámci výzvy není možné 

podpořit výstavbu či dovybavení komunitní kompostárny. Maximální objem jednoho 

kompostéru činí 2 200 l. 

- Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (re-use centra). Jedná 

se o centra pro opětovné použití věcí nebo systémy opětovného použití výrobků.  

- Vybudování/rozšíření infrastruktury projektů předcházení vzniku jednorázového 

nádobí nebo jednorázových obalů, např.: jednorázové nápojové kelímky, jednorázové 

nádoby na potraviny (jednorázové krabičky, talíře, misky, tácky, jednorázové příbory 

atd.), jednorázové uzavíratelné nádoby na nápoje (jednorázové lahve, atd.), případně 

další druhy jednorázového nádobí a obalů. V rámci tohoto typového projektu bude 

podporováno pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů, infrastruktury pro 

jejich uskladnění a mytí a dalších zařízení vedoucí vedoucích ke snížení produkce 

jednorázových obalů a nádobí.  
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opatření 1.5.7  

- Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) zařízení technologií pro úpravu a využití 

čistírenských kalů pod katalogovým číslem 19 08 05 (například: odvodnění, tepelná 

úprava, hygienizace atd.) vyjma aerobního zpracování.  

V případě, že výstup ze zařízení bude dále energeticky využíván, žadatel musí doložit 

potvrzení budoucího odběratele, který je zároveň provozovatelem koncového zařízení, 

o zajištění odběru minimálně 50 % takto vyrobených paliv z odpadů. 

- Projekty zaměřené na navýšení kapacity aerobního zpracování čistírenských kalů ve 

stávajících zařízeních. Uznatelným nákladem bude pořízení techniky potřebné výhradně 

pro navýšení aerobního zpracování čistírenských kalů. V rámci těchto projektů bude za 

uznatelnou považována technika, která přímo slouží k zapravení čistírenského kalu do 

zakládky například překopávač a míchací vůz. Dále je možné podpořit nezbytné 

stavební úpravy související s navýšením kapacity (zpevněná plocha, jímka).  

Za neuznatelnou techniku je považována např.: štěpkovač, drtič, energetický 

prostředek, váha, monitorovací zařízení a další komponenty sloužící k provozu 

kompostárny či jiného zařízení jako celku. 

 

opatření 1.5.8  

- Výstavba / modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů. V rámci 

aktivity budou podporována pouze ta zařízení, která alespoň ze 70 % zpracovávají 

odpad následujících katalogových čísel dle Katalogu odpadů: papír a lepenka 15 01 01, 

19 12 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39, 19 12 04; nápojové kartony (vícevrstevné 

obaly) 15 01 01, 15 01 05, 20 01 01, textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, 19 12 08, kovy 

15 01 04, 20 01 40; sklo 15 01 07, 20 01 02, 19 12 05. 

 

Oprávnění žadatelé: 

O dotaci na projekty na předcházení vzniku odpadů, projekty sběrných dvorů a projekty pro 

separaci, oddělený sběr a svoz odpadů mohou žádat pouze obce, městské části hl. města Prahy, 

dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a družstva 100% vlastněné veřejnoprávními 

subjekty a příspěvkové organizace zřízené ÚSC.1 

 

Ostatní Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027. 

 

Hlavní cílové skupiny: 

Veřejnoprávní sektor a subjekty nakládající s odpady. 

 

Cílová území: 

Území celé České republiky. 
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Informace o způsobilosti výdajů: 

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele 

a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027.  

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029. 

 

Určení výše podpory: 

Míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši 

podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–

2027.  

V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de 

minimis, bude se výše nebo míra podpory řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní 

projekt. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole C.8 Veřejná podpora a podpora de minimis těchto 

Pravidel. 

 

Povinně volitelné indikátory:  

• 401201 - RCO107 – Investice do zařízení pro tříděný sběr odpadu (euro) 

• 401060 - Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálních odpadů 

a systémů sběru a svozu zejména komunálních odpadů (t/rok) 

• 401020 - Nově vybudovaná kapacita zařízení pro třídění, dotřiďování, úpravu a využití 

ostatních i nebezpečných odpadů (t/rok) 

Žadatel je povinen vybrat a vyplnit veškeré relevantní indikátory pro daný typ projektu 

relevantními daty. Výběr konkrétních indikátorů u projektu závisí na typu opatření, tzn. pro 

opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4 a 1.5.5 indikátor 401201 (RCO107) a indikátor 401060, pro opatření 

1.5.7 a 1.5.8 indikátor 401020.  

 

Informace o podmínkách veřejné podpory: 

Informace o podmínkách veřejné podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce 

podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021–2027, kapitola C.8.  

 

Omezení v rámci výzvy: 

Opatření 1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů, 1.5.2 RE-USE centra 

pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, 

podpora prevence vzniku odpadu a 1.5.4 Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového 

nádobí nebo jednorázových obalů nelze podporovat samostatně, ale pouze jako minoritní část 

projektů 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") (tzv. kombinované projekty).1  
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V rámci Opatření 1.5.5. nejsou ode dne 23. 11. 2022 podporovány již tyto projekty:  

• Výstavby 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). 

 

• Včetně kombinací Opatření 1.5.5 s projekty na předcházení vzniku odpadů (Opatření 

1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů; 1.5.2 RE-USE centra 

pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti 

výrobků, podpora prevence vzniku odpadu a 1.5.4 Podpora prevence vzniku odpadů 

z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů). 

 

Výše uvedené aktivity včetně kombinací byly podporovány pouze pro žádosti o podporu 

zaregistrované do dne 22. 11. 2022. Důvodem omezení podporovaného Opatření 1.5.5 je 

významné přečerpání výzvou alokovaných prostředků na výše uvedené podporované aktivity1.  

 

Další informace pro žadatele: 

Postup pro odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a k úpravě žádosti se řídí § 14k 

odst. 1, 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

Maximální nákladovost (Kč/t/rok), která je v PrŽaP u jednotlivých opatření definována v rámci 

„Obecných kritérií přijatelnosti“, se stanovuje na základě způsobilých přímých realizačních 

výdajů bez DPH. 

 

Podmínky pro změnu výzvy: 

Výzva může být ve všech částech upravována po schválení Řídicím orgánem. Podmínky 

pro změnu výzvy se řídí Jednotným národním rámcem MMR, zejména Metodickým pokynem 

Výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021–2027. Případné změny výzvy se budou vždy 

týkat až žádostí, které byly podány po datu změny. 

 

Své dotazy můžete posílat na dotazy@sfzp.cz 

 

Všechny závazné dokumenty včetně textu výzvy jsou k dispozici na internetových stránkách 

OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty“. 

mailto:dotazy@sfzp.cz


 

 7 

 

 

Řídicí orgán OP Životní prostředí: 

Ministerstvo životního prostředí  

Vršovická 65 

100 10 Praha 10 

tel.: +420 267 121 111 

fax: +420 267 310 308 

 

 

 

 

 

Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: 

Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9 

140 00 Praha 4   

tel.: +420 267 994 300 
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