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INVESTIČNÍ PRIORITA 1 prioritní osy 3:  
Zachování a ochrana životního prostředí a podporování 
účinného využívání zdrojů investicemi do odpadového 
hospodářství 

OPŽP 2014-2020 



Specifické cíle 

• 1: Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů  

 

• 2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

 

•  3: Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky 

 



 SC 1: Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů  

• racionálnější využívání surovin, materiálů a energií, 

• snížit množství vytvořených odpadů a ztrát ve výrobě, 

• příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití, 

• snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů, 

• nahrazovat nebezpečné materiály ve výrobcích materiály méně 
nebezpečnými, 

• minimalizovat nepříznivé účinky vzniku nebezpečných odpadů a 
nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí 

• plnit cíle obsažené ve směrnicích  



 Plán do roku 2020 

• posílení role prevence vzniku odpadů přímo ve výrobním procesu, 

• budování sítě sběrných center pro předcházení vzniku odpadů, tedy 
výrobků na konci životnosti, 

• přerušení závislosti mezi nárůstem produkce odpadů v souvislosti se 
zvyšujícím se 

• výkonem ekonomiky a od roku 2020 stagnace produkce odpadů, či 
mírný pokles množství produkovaného odpadu, 

• snížení nebezpečných vlastností odpadů, 

• výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými 
odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). 



SC 2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

• podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj 
druhotných surovin,  

• podporovat přípravu k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke 
zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, 

• omezit množství BRKO ukládaných na skládky tak, aby byl dosažen cíl stanovený 
pro rok 2020 směrnicí 1999/31/ES, 

• zvýšit energetické využití odpadů, zejména SKO a jim podobných odpadů od 
ostatních původců (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných 
složek a BRO) v zařízeních k tomu určených, 

• podporovat bezpečné spoluspalování odpadů, které nebude zátěží ŽP v regionu  
a zabezpečí dodávky tepla či energie pro občany namísto využívání primárních 
zdrojů surovin, 

• naplnit požadavky a cíle stanovené ve směrnicích EU pro recyklaci a využití 
odpadů. 

 

 



Plán do roku 2020 
• kvalitní recyklace a maximální využití odpadů, 

•  povinné zavedení tříděného sběru pro odpady z: papíru, kovu, plastu, skla a BRKO, 

• zlepšení odděleného sběru, následné recyklace a využití materiálově využitelných složek KO a odpadů 
ostatních původců, 

• zajištění dostatečných kapacit pro materiálové využití KO a SKO vznikajících na území obcí a jim podobných 
odpadů od ostatních původců, 

• zajištění nakládání s BRKO zejména na úrovni obcí a to od sběru až po konečné využití odpadů/výstupních 
produktů ze zařízení, 

• optimalizace nakládání s BRKO a ostatním BRO v ČR, 

• modernizace stávající a výstavba nové infrastruktury odpadového hospodářství, 

• zvýšení množství energeticky využitých odpadů zejm. SKO a jim podobných odpadů od ostatních původců 
(po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a BRO) (v zařízeních k tomu určených, 

• realizace nových zařízení k energetickému využití odpadů a související infrastruktury, 

• realizace zařízení pro termické zpracování kalů a výstavby bioplynových a biofermentačních stanic pro 
zpracování bioodpadů 



SC 3: Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky 

• staré skládky, které byly provozovány v době, kdy ještě nebyly 
nastaveny dostatečně přísné technické parametry pro stavbu a provoz 
skládek  



Plán do roku 2020 

• snížení nebezpečnosti starých skládek a odstranění nepovolených 
skládek, 

• provádět vymísťování starých „skládek“, které byly využívány k 
ukládání odpadů bez povolení v době, kdy v ČR neexistovala 
legislativa pro oblast odpadů, 

• provádět vymísťování nepovolených „skládek“ na území zvláště 
chráněných územích, evropsky významných lokalitách, ptačích 
oblastech a územích NATURA 2000. 



Opatření k podpoře v rámci investiční priority 

Popis typů a příkladů opatření, která mají být podporována, a jejich 
očekávaný přínos k plnění specifických cílů, případně včetně určení 
hlavních cílových skupin, konkrétních cílových území a druhů příjemců 

Indikativní výčet cílových skupin:  

kraje, obce, svazky, PO, OSS, státní podniky, spolky, podnikatelé, 
obchodní společnosti, občanská sdružení 



SC1: Předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností odpadů   

• aplikace inovativních technologií pro předcházení vzniku a nakládání s 
odpady (zahrnující nejlepší dostupné technologie), 

 

• podpora opětovného použití výrobků na konci životnosti a přípravy k 
opětovnému použití, 

 

• výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými 
odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). 



SC 2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

• výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů 
(systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a 
sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních 
odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související 
infrastruktury), 

• výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů (např. 
kompostárny a jiná vhodná zařízení pro materiálové využití odpadů), 

• výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů                
a související infrastruktury. 



SC3: Odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky  

• odstraňování nepovolených skládek (ve zvláště chráněných 
územích, evropsky významných lokalitách, ptačích oblastech a 
NATURA 2000), 

• rekultivace starých skládek (technicky nezabezpečených). 



Hlavní zásady pro výběr projektů 
• Souladu s novým POH ČR, Programem předcházení vzniku odpadů a se závazným 

metodickým pokynem MMR pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v 
programovém období 2014-2020. 

• Projekty budou hodnoceny a vybírány odbornými hodnotiteli podle kritérií pro 
výběr projektů, která schválí Monitorovací výbor OPŽP. 

• Při hodnocení a výběru projektů budou posuzována zejména kritéria ekologická, 
technická a ekonomická. Vždy bude posuzován soulad s příslušnými strategiemi 
na evropské, národní a regionální úrovni. 

• Při hodnocení a výběru projektů bude posuzována rovněž problematika 
horizontálních témat (rovné příležitosti a nediskriminace, rovnost žen a mužů a 
udržitelný rozvoj). Projekt, u kterého bude identifikován negativní dopad na 
uvedená horizontální témata, nebude moci být podpořen z prostředků OPŽP. 

• Podrobné informace o kritériích pro výběr projektů k podpoře budou uvedeny v 
návazné řídící dokumentaci. 


