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Úvod – potřebnost projektů 

• Předcházení vzniku odpadu = opatření přijatá před tím, než se 

látka, materiál nebo výrobek staly odpadem a která omezují:  

 množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití 

výrobků nebo prodloužení životnosti, 

 nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí  

a lidské zdraví nebo 

 obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích. 

 



Strategické dokumenty 

• Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 

2015 – 2024 

 

• Program předcházení vzniku odpadů ČR 



Předcházení vzniku odpad 

Příprava odpadů k 
opětovnému použití 

Recyklace odpadů 

Jiné využití 
odpadů 

Odstranění 
odpadů 



Operační program Životní prostředí 
2014 - 2020 

• 30. duben 2015 

• Prioritní osa 3 

• Specifický cíl 3.1 

• Rozdělení alokací 

• 40. výzva 

 



OPŽP 2014 – 2020 
PO 3 - Odpady a materiálové toky, 

ekologické zátěže a rizika 
• 3.1 - Prevence vzniku odpadů 

 předcházení vzniku komunálních odpadů 
 předcházení vzniku průmyslových odpadů 

• 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 
 výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu 

odpadů 
 výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů 
 výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů  

a související infrastruktury 
 výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými 

odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování) 
• 3.3 - Rekultivace staré skládky 
• 3.4 - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže 
• 3.5 - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 

 



Operační program Životní prostředí 
2014 – 2020 

rozdělení alokací 

2 636 592 864 € ≈ 73 107 446 933 Kč 

Specifický cíl Alokace 

Prevence vzniku odpadů 61 002 346 € ≈ 1 691 473 050 Kč 

Zvýšit podíl materiálového  

a energetického využití odpadů 
246 188 040 € ≈ 6 826 301 973 Kč 

Rekultivovat staré skládky 13 071 931 € ≈ 362 458 503 Kč 



Operační program Životní prostředí 
2014 – 2020 

Specifický cíl 3.1 
Podporované aktivity: 
• 3.1.1 - předcházení vzniku komunálních odpadů, 
• 3.1.2 - předcházení vzniku průmyslových odpadů. 

 
Příklady podporovaných projektů: 

• produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně 

nakládání s odpady daného podniku, 

• budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů 

(např. pro nábytek, textil, BRKO), 

• zavádění tzv. systému „door-to-door“ (systém předcházení 

vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím). 

 



Operační program Životní prostředí 
2014 – 2020 

Specifický cíl 3.1 
 

Forma a výše podpory: 
 
 Poměr dotace vůči úvěru ve specifickém cíli 3.1 po aktivitách 

Podporované aktivity/typové projekty Dotace/úvěr (%) 

3.1.1 – Předcházení vzniku komunálních odpadů 

Projekty na prevenci vzniku KO DOTACE 

3.1.2 – Předcházení vzniku průmyslových odpadů 

Předcházení vzniku průmyslových 

odpadů 

IFN 

(poměr bude upřesněn v příštích verzích 

Pravidel) 



Operační program Životní prostředí 
2014 – 2020 

40. Výzva 
Příjem žádostí 
    od 1. září 2016  
    do 30. listopadu 2016. 
 
Alokace 
    100 000 000 Kč. 
 
Příjemci podpory 
    kraje, 
    obce a města,  
    podnikatelské subjekty. 



Harmonogram OPŽP 14+  
na rok 2017 

Specifický cíl 
Číslo 

výzvy  
Cílové skupiny 

Plánované 

datum 

vyhlášení 

výzvy 

Předp. 

datum 

zahájení 

přijmu 

žádostí  

Předp. 

datum 

ukončení 

příjmu 

žádostí 

Příspěvek Unie 

3.1 Prevence vzniku 

odpadů 
68 bez omezení, dle PD 1. 3. 2017 3. 4. 2017 30. 6. 2017 600 000 000 Kč 

3.2 Zvýšit podíl 

materiálového  

a energetického využití 

odpadů 

69 bez omezení, dle PD 1. 8. 2017 1. 9. 2017 1. 12. 2017 800 000 000 Kč 

3.3 Rekultivovat staré 

skládky 
76 bez omezení, dle PD 1. 3. 2017 3. 4. 2017 30. 6. 2017 200 000 000 Kč 

3.1 Prevence vzniku 

odpadů 
84 ITI Olomoucké aglomerace 16. 1. 2017 16. 1. 2017 31. 12. 2018 30 000 000 Kč 

3.2 Zvýšit podíl 

materiálového  

a energetického využití 

odpadů 

85 

ITI Olomoucké aglomerace 

ITI Brněnské metropolitní 

oblasti 

ITI Ostravské aglomerace 

16. 1. 2017 16. 1. 2017 31. 12. 2018 450 000 000 Kč 



Národní program životní prostředí 

• Komplementární k jiným dotačním titulům. 

 

• Zaměření vychází z aktuálních priorit koncepčních  

a strategických dokumentů Ministerstva životního 

prostředí České republiky, zejména Statní politiky 

životního prostředí České republiky 2012 – 2020. 



Národní program životní prostředí 

• 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, 
environmentální rizika 

 
 Podoblast 1: Předcházení vzniku odpadů, včetně 

plánování, koncepcí a analýz 
 

 Podoblast 2: Výrobky s ukončenou životností – 
sběrná síť, inovační technologie 
 

 Podoblast 3: Odstranění a rekultivace nelegálních 
skladů odpadů a sanace havarijních stavů, které 
představují akutní riziko pro životní prostředí 

 



Národní program životní prostředí 

• 6. Prioritní oblast: Environmentální prevence 
 
 Podoblast 1: Environmentální vzdělávání, výchova 

a osvěta 
 

 Podoblast 2: Environmentální poradenství 
 

 Podoblast 3: Dobrovolné nástroje 



Další informace 

 

• Kde hledat info? 

 www.sfzp.cz 

 www.opzp.cz 

 www.mzp.cz 

 
  
  tomas.kovarik@mzp.cz 

 
 

http://www.sfzp.cz/
http://www.opzp.cz/
http://www.mzp.cz/


Prostor pro vaše dotazy… 

Závěr 


