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1. Úvod 

Tato analýza byla vypracována společností EY ve spolupráci s následujícími subdodavateli. 

► Vysoké učení technické v Brně v zastoupení Martin Pavlas, Radovan Šomplák, Ondřej Putna, 
Michal Touš a Jaroslav Pluskal 

► Dekonta, a.s. v zastoupení Petra Vítková a Boris Urbánek 

► Green Solution s.r.o. v zastoupení David Hrabina, Terezie Pačesová a Michal Tenkrát 

► Iva Zeroníková 

► Za EY se projektu účastnili Jaroslav Vodáček, Martin Veverka, Linda Maršíková a Jiří Čenský 

Objednatel:    Zpracovatel: 
Ministerstvo životního prostředí ČR   Ernst & Young, s.r.o. 
Vršovická 1442/65    Na Florenci 2116/15 
100 10 Praha 10   110 00 Praha 1 
IČO: 00164801    IČO: 26705338 

 
Účelem této zprávy je prezentovat Objednateli závěry nezávislé a objektivní analýzy „Podklady pro 
oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v 
Operačním programu Životní prostředí 2021–2027“. Předmětem je vypracování podkladového 
dokumentu vyhodnocujícího současný stav sítě zařízení k nakládání s odpady na celostátní i regionální 
úrovni. Podklady byly vypracovány z veřejných zdrojů, materiálů poskytnutých MŽP a CENIA a zdrojů 
jednotlivých zpracovatelů s pečlivostí a řádností. Analýza vychází také z již zpracovaných studií v oblasti 
odpadového hospodářství. Cílem bylo poskytnout nezávislé, objektivně podložené a konzistentní 
závěry, zjištění, a především doporučení pro Programový dokument Operační program Životní prostředí 
2021–2027. Objednatelem analýzy je Ministerstvo životního prostředí ČR.   
 
Obsahem Podkladů je zpracování informací o existující síti zařízení pro nakládání s odpady (včetně 
kapacit) na celostátní úrovni i pro jednotlivé kraje České republiky a informace o plánovaných projektech 
na výstavbu zařízení pro nakládání s odpady na území jednotlivých krajů. Vyhodnocení současného 
stavu a dostatečnosti sítě zařízení je provedeno na základě produkce a nakládání s definovanými 
odpadními toky, kdy data byla pro účely zpracování poskytnuta CENIA z informačního systému MŽP 
ISOH a současně je čerpáno z veřejné databáze Registr zařízení a VISOH. Na základě analýzy stávající 
sítě navazuje zpracovaný návrh optimalizace sítě definovaných zařízení. 
 
Předloženou část zpracovalo EY. 
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2. Popis trhu odpadového hospodářství 

Připravované období OPŽP v letech 2021–2027 musí vycházet z podmínek, za kterých je aktuálně trh 
oběhového a odpadového hospodářství funkční. Trh pro odpadové hospodářství je vedený jak snahou 
o zajištění lepšího environmentálního nakládání s odpady, tedy posouvání se v rámci hierarchie 
nakládání s odpady směrem výše, tak snahou o dosažení co největší efektivity, kdy se jednotliví 
účastníci trhu snaží dosáhnout maximální efektivity. V případě původců odpadu se jedná o snahu 
zajištění odpadového hospodářství za co nejlepší cenu. V případě oprávněných osob, se jedná o snahu 
dosáhnout maximální marže na realizované obchodní zakázce. Možnosti podpory v oblasti odpadového 
a oběhového hospodářství směřující na tento trh, tak zpětně ovlivňují popsaný trh a při nastavení podpor 
pro sektor odpadového a oběhového hospodářství je nutné brát tyto vlivy v úvahu. 
 
Obrázek 1: Hierarchie nakládání s odpady 

 
Zdroj: EY 
 

Zásadní je si uvědomit, že lepší environmentální nakládání s odpady je dražší. Klíčová je připravenost 
jednotlivých původců prostředky vynaložit, respektive regulace, která neumožní environmentálně 
nepříznivé způsoby nakládání s odpady. 
 

2.1 Trh odpadového hospodářství 

Tato kapitola má za cíl definovat fungování trhu odpadového hospodářství. Následující podkapitoly 
definují trh dle geografické oblasti, komodity a subjektů nakládajících s odpady. Každé dělení má své 
zákonitosti, specifické podmínky fungování, zpracovatelské technologie, dodavatele i odběratele. Cílem 
kapitoly není poskytnout vyčerpávající popis trhu včetně pozic jednotlivých subjektů, ale popsat obecné 
principy, které je nutné zohlednit při nastavení podpory pro budoucí programové období. 

2.1.1 Geografické členění trhu s odpady 

Pro jednotlivé komodity existují separátní trhy. V závislosti na charakteristice daného odpadového toku, 
výši ceny za zpracování, dostupnosti zpracovatelských zařízení, dopravních nákladech, poptávky po 
výstupu lze trhy odpadového hospodářství rámcově rozdělit na: 
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► Lokálně fungující 

► Regionálně fungující 

► Celorepublikově fungující 

► Evropský trh  

► Globální trh 

2.1.1.1 Lokálně fungující trh 

Lokálně fungující trhy existují pro druhy odpadu, jež jsou dostupné ve velkém objemu a původci odpadu 
jsou rovnoměrně rozprostřeni v území. Velké množství daného druhu odpadu vyvolává i vysoké objemy 
dopravy, byť na krátké vzdálenosti. Technologie zpracovávající odpady nejsou obvykle nijak 
sofistikované. Jedná se například o skládky komunálního odpadu nebo kompostárny, které mají 
relativně nízké investiční i provozní náklady. Síť zařízení je hustá, z čehož vyplývají krátké dojezdové 
vzdálenosti od původců. 
 
Na úrovni lokálního trhu funguje například trh s bioodpadem a se směsným komunálním odpadem (dále 
jen SKO) ukládaným na skládky komunálního odpadu. Produkce obou komodit je relativně vysoká. 
Zařízení pro nakládání s těmito druhy odpadů (kompostárny, skládky) se nacházejí ve všech krajích 
České republiky a nejedná se o technologicky složitá zařízení. Počet relevantních zařízení se počítá na 
stovky a jednotlivá zařízení jsou vůči sobě zastupitelná. 
 

2.1.1.2 Regionálně fungující trh 

Druhým geografickým stupněm trhu je regionální trh. Tento trh se vyznačuje specifičtějšími požadavky 
na zpracovatelské technologie. Množství produkovaných odpadů je stále poměrně vysoké, ale již nejde 
o taková množství, aby lokální zpracovatelské technologie dokázaly vykrýt svou kapacitu a byly 
nákladově efektivní s celým řetězcem dopravy a využití či odstranění daného typu odpadu. 
Zpracovatelské technologie nepředstavují obvykle sofistikovaná investičně náročná zařízení. Nicméně 
především produkované množství dané komodity ve spádové oblasti neumožňuje ekonomicky rentabilní 
provoz husté sítě zařízení. 
 
Na hraně mezi lokálním a regionálním trhem funguje sběr a svoz tříděného papíru a plastů. Tyto 
komodity bývají svezeny k oprávněným osobám, kde bývají dotříděny. Třídící a dotřiďovací technologie 
jsou sofistikovanějšími zařízeními, než jsou kompostárny a skládky komunálního odpadu. V České 
republice přesto dominantně převládají technologie s manuálním dotřiďováním. 
 
V jiných státech jsou v provozu technologie využívající různé způsoby strojového třídění na bázi optické, 
laserové nebo rentgenové identifikace či magnetické separace. V současné době jsou pokročilé 
technologie v porovnání s náklady na pracovní sílu v České republice stále ještě dražší, protože se 
zatím přirozeně na trhu neprosadily a dále z důvodů uvedených v popisu trhu. 
 
Technologie na třídění a dotřídění mívají kapacitu od jednotek tisíc po desítky tisíc tun ročně. Vstupující 
komodity jsou oproti bioodpadu a SKO produkovány v menší míře. Naplnění kapacity takové technologie 
tak vyžaduje větší spádovou oblast. Transportní náklady jsou především díky lisování či překládání na 
překládacích stanicích postupně snižovány a stávají se tak ekonomicky výhodnými i na větší 
vzdálenosti. 
Na lokální či regionální úrovni trhu funguje i nakládání s kaly z čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), 
které na všech ČOV vznikají. Lokálnost trhu pak spočívá v samotné produkci kalů. Běžně jsou kaly 
zpracovány na ČOV, na níž vzniknou. Se zpřísňujícími se požadavky na kvalitu výstupů z ČOV rostou 
požadavky na technické vybavení jednotlivých ČOV. Sofistikované technologie, které zajistí zpracování 
kalů v souladu s požadovanými limity, jsou efektivní pouze při určitém hodinovém fondu provozní doby, 
či vyžadují neustálou kontrolu. Kaly tak v místě vzniku bývají odvodněny (někdy ani to ne) a následně 
převezeny na větší zařízení k další hygienizaci či stabilizaci. V současné době někteří vlastníci a 
provozovatelé ČOV připravují projekty zpracování kalů z ČOV. Tyto technologie jsou připravovány spíše 
většími investory, kteří disponují množstvím odvodněných kalů v řádu tisíců až deseti tisíců tun ročně. 
Takovou produkci mají jen krajská a větší bývalá okresní města. Lze tedy očekávat, že trh do budoucna 
může mít tendence přecházet z lokálně fungujícího na regionálně fungující. 
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Trh s SKO funguje kromě lokální úrovně i na regionální úrovni. V České republice se nachází 4 zařízení 
na energetické využití SKO (Dále jen ZEVO). V obecné rovině tato zařízení svou kapacitou dokáží 
pojmout SKO, případně jiné druhy odpadů z větší oblasti, než jsou obvyklé svozové oblasti skládek 
komunálního odpadu. Tržní vlivy a konkurence mezi lokálními zařízeními a spalovnami určuje množství 
odpadů, se kterým je nakládáno spíše regionálně nebo lokálně. 
 
Na úrovni regionálního trhu funguje i trh pro vybrané toky nebezpečných odpadů. V České republice je 
14 spaloven nebezpečných odpadů a 8 nemocničních spaloven. 

2.1.1.3 Celorepublikově fungující trh 

Celorepublikově fungující trh je určen pro komodity, jež vyžadují specifické technologie, nebo jde o 
specifický materiálový tok. Produkované množství daného odpadu je relativně malé a provozní náklady 
na zpracování jsou spíše vyšší. Počty jednotlivých zpracovatelských zařízení jsou malé především kvůli 
nízké produkci daného odpadového toku a také vysokým investičním nákladům. Provozní a investiční 
náklady neumožňují provoz menších zařízení. Jedná se například o zařízení pro určité toky 
nebezpečných odpadů nebo vytříděný skleněný odpad. 

2.1.1.4 Evropský trh 

Odpadový trh fungující na evropské úrovni je určen pro specifické odpadové toky. Jedná se o takové 
odpady, jejichž produkce je nízká. Zpracovatelské technologie jsou sofistikované. Důležitým prvkem 
jsou také úspory z rozsahu a zpracování daného materiálového toku centrálně. Roli při obchodování 
s odpady na evropském trhu hraje i poptávka po surovinách a odpadech v jednotlivých zemích. 
Zpracování druhotných surovin podléhá určitým standardům, které se mohou v jednotlivých zemích lišit. 
V případě, že dopravní náklady a jiné náklady nepřevýší náklady na zpracování v zemí původu, 
obchoduje se s daným odpadem v rámci celé Evropy. Jako příklad lze uvést přepravu spalitelných 
odpadů z jižních států Evropy do severních zemí, kde jsou energeticky využívány. Další příklad 
dotýkající se přímo České republiky je dovoz odpadů klasifikovaného jako tuhé alternativní palivo (dále 
jen TAP). Pro fungování přeshraničního trhu je nutné rychlé povolování přeshraniční přepravy odpadu 
příslušnými státními orgány. Evropský trh je dále definován také jinými environmentálními požadavky 
v evropských zemích. 
 
Příkladem může být zákaz skládkování spalitelných odpadů. Tyto odpady, v případě, že umožňují 
výrobu paliv vyrobených z odpadu, tak nacházejí odbyt jak v zemi původce, tedy zahraniční zemi, tak i 
v jiných evropských státech. Následně pak mohou být některé toky materiálu směrovány do zahraničí 
včetně ČR. 

2.1.1.5 Globální trh 

Globální trh funguje pro odpady, jež jsou velmi obtížně zpracovatelné, případně jde o „vzácné“ odpady. 
Na globální úrovni se rovněž obchoduje s odpady, u kterých nízké provozní náklady na zpracování 
v jiných zemí převáží provozní náklady zpracování v zemi původu a transportní náklady do jiné země. 
Stejně jako na evropském trhu i na globálním trhu má význam poptávka po surovinách a rozdílné 
environmentální požadavky na zpracování jednotlivých druhů odpadů. 
 
Na úrovni globálního trhu fungují komodity jako přetříděný papír a plasty. Jedná se o materiál, který 
prošel lokálním či regionálním dotříděním. Využitelné složky byly na lokální či regionální úrovni 
zpracovány. Zbývající část (výmět) není na lokální, regionální, republikové ani evropské úrovni 
zpracovatelná, a tak se obchoduje na globální úrovni. V minulosti byla velkým odběratelem Čína. Po 
zákazu dovozu vybraných 24 složek odpadů včetně určitých druhů papírových a plastových odpadů se 
odbyt přesunul do jiných zemí jihovýchodní Asie. Transport nekvalitního a obtížně recyklovatelného 
materiálu z Evropy, USA, Japonska a dalších zemí1 přes celý svět vytváří zatížení životního prostředí. 
Rovněž cílové destinace nemají obvykle odpovídající technické vybavení a nejsou schopny zajistit 
environmentální standard obvyklý v Evropě. 
 
Pozastavení odběru těchto nejméně kvalitních druhů odpadů v Číně a pokles zájmu o tyto komodity 
i v dalších zemích jihovýchodní Asie vytváří tlak na změnu chování v zemích původu daného druhu 
odpadů. Jako alternativa se jeví budování odpovídajících recyklačních zařízení v zemích původu 

 
1

 https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2284894-cina-konci-s-dovozem-odpadu-zpusobi-obrovsky-problem-pro-prirodu-na-celem-
svete 

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2284894-cina-konci-s-dovozem-odpadu-zpusobi-obrovsky-problem-pro-prirodu-na-celem-svete
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2284894-cina-konci-s-dovozem-odpadu-zpusobi-obrovsky-problem-pro-prirodu-na-celem-svete
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odpadů. Další alternativou je energetické využití. Z pohledu životního prostředí je nejefektivnější 
alternativou snižování produkce daných typů odpadů. 
 

2.1.1.6 Obchodní statistiky EUROSTAT 

V rámci přílohy jsou zpracována data z Intrastatu, aplikace Českého statistického úřadu. Databáze 
obsahuje data o pohybu zboží přes hranice a je souhrnem vnitro unijního obchodu (tj. obchodu s 
členskými státy Evropské unie) a obchodu se státy mimo EU. Od roku 2004 zajišťuje jejich sběr a prvotní 
kontrolu Celní správa České republiky, další zpracování, kontrolu a následné zveřejnění dat provádí 
Český statistický úřad. Údaje o zboží, které je předmětem obchodu mezi členskými státy EU, předává 
zpravodajská jednotka celnímu úřadu na výkazu pro Intrastat s údaji o odeslání nebo přijetí zboží. 
 
Údaje o vyváženém a dováženém zboží v rámci obchodu se státy mimo EU se uvádějí v celním 
prohlášení (Jednotný správní doklad). Součástí zpracování dat za Intrastat jsou i matematicko-
statistické dopočty, kterými se kompenzuje ztráta informací v důsledku non-response a zavedení 
statistických prahů. Údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty 
obchodu. Zdrojem informací o pohybu zboží přes hranice jsou data získávaná celními orgány. 
 
Pro účely této analýzy data ilustrují přeshraniční toky odpadů a druhotných surovin, globálnost obchodu 
s některými druhotnými surovinami a komplexnost dodavatelských řetězců v odpadovém hospodářství. 
 

2.1.2 Subjekty působící na trh odpadového hospodářství 

Trh odpadového hospodářství neovlivňuje pouze samotná komodita, ale také společnosti, jež s odpady 
nakládají. Subjekty se dají rozdělit podle vlastnické struktury a velikosti spádové oblasti, v níž působí. 
Tyto subjekty lze charakterizovat jako organizace, jež přímo nakládají s produkovaným odpadem. 
Odpad převezmou od původců odpadu a jako oprávněné osoby disponují zařízeními pro zpracování 
odpadů v souladu s platnou legislativou. 
Úvaha nad strukturou trhu je zásadní pro nastavení podpory z OPŽP, vlivu na tržní prostředí, obvyklým 
přijemcem dotace v souvislosti s identifikovanými bariérami pro čerpání prostředků z OPŽP. Rozdělení 
vychází ze zkušenosti přípravy projektů pro využívání odpadů, kdy analýza možností jednotlivých 
subjektů, jejich nastavení je zásadní pro samotnou realizaci projektových záměrů. 

2.1.2.1 Lokálně působící veřejné subjekty 

Pro lokálně působící veřejné subjekty je typická majoritní vlastnická struktura z řad obcí a měst, 
případně jiných veřejných subjektů. Nejčastěji se jedná o městské (obecní) společnosti založené za 
účelem správy majetku dané municipality včetně (nebo pouze) nakládání s odpadem. Nejtypičtějším 
příkladem jsou tzv. technické služby dané municipality. Jediným akcionářem či spoluvlastníkem takové 
společnosti bývá daná municipalita. 
 
Technické služby standardně hospodaří na území dané municipality. Z dominantního využívání 
technických služeb danou municipalitou plyne výhoda možnosti zadávat zakázky tzv. in-house, tedy bez 
výběrového řízení na základě zákona o zadávání veřejných zakázek při splnění podmínek uvedených 
v zákoně2. Z toho důvodu technické služby nehospodaří v širší spádové oblasti, nebo pouze na velmi 
omezeném rozsahu a v bezprostřední blízkosti dané municipality. 
 
Dalším lokálně působícím veřejně vlastněným subjektem jsou společnosti, jež jsou založené 
dobrovolnými svazky obcí. Princip fungování je obdobný jako u technických služeb jedné municipality. 
Rozdíl je v počtu vlastníků, a tedy i ve velikosti spádové oblasti. 
 
Množství odpadů, s nimiž lokálně působící veřejné subjekty nakládají, je různé. Vliv na množství 
odpadů, s nímž společnosti nakládají, má počet obyvatel a velikost spádové oblasti. Množství odpadů 
se tak může pohybovat od nízkých stovek tun po tisíce až desetitisíce tun ročně. Nejčastějšími 

 
2

 In house zadávání veřejných zakázek je výjimka, kdy zadavatel nemusí postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek 
137/2016 Sb., když předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli 
osobou, která vykonává převážnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel 
výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná majetková práva v určité osobě, zejména pokud disponuje sám veškerými 
hlasovacími právy plynoucími z účasti v takové osobě nebo pokud taková osoba má právo hospodařit s majetkem veřejného 
zadavatele, nemá vlastní majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením takové osoby. 
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komoditami, se kterými lokálně působící společnosti nakládají, jsou komunální odpady. Lokálně 
působící veřejné subjekty často zajišťují i provoz sběrných dvorů a sběrných míst. Disponují tedy i 
dalšími odpadovými toky (nebezpečné odpady, kovy, stavební odpady a další). Tyto materiálové toky 
však zpravidla bývají odevzdány jiné oprávněné osobě. Vliv na tržní prostředí se liší od velikosti dané 
společnosti, přesto je spíše malý, či méně významný. 
 
V rámci řetězce činností se tyto subjekty obvykle soustředí na oblast svozu a sběru odpadu, případně 
překládání odpadu nebo provoz menších, lokálních zařízení pro nakládání s odpady. Historicky se jedná 
například o skládky nebo jednoduché dotřiďovací linky. 

2.1.2.2 Lokálně působící soukromé subjekty 

Lokálně působící soukromé subjekty stejně jako předchozí kategorie hospodaří na menším území. 
Typickou spádovou oblastí je město, několik obcí, či území svazku obcí, mikroregionu apod. Tyto 
společnosti nemohou získávat zakázky in-house, jelikož nejsou vlastněny daným zadavatelem. 
Společnosti tak podstupují soutěž prostřednictvím veřejných zakázek jednotlivých municipalit. 
Vzhledem k velikosti těchto společností a kapacit jejich zařízení není ekonomicky udržitelné operovat 
na území celé republiky. Proto se soustřeďují jen do blízkosti svých zpracovatelských zařízení. Množství 
odpadů, jež společnosti v této kategorii zpracují, se může pohybovat od nízkých stovek tun po 
desetitisíce tun ročně. Vliv na tržní prostředí není podstatný u SKO a tříděného odpadu. Vliv 
u specifických druhů odpadů může být významný. 
 
Lokálně působící soukromé subjekty kromě municipalit často obsluhují i podnikatelské subjekty. Některé 
společnosti mohou působit i jako oprávněné osoby pro nakládání se specifickým odpadovým tokem a 
navazovat svou činnost na lokálně působící veřejné subjekty. Odpady, s nimiž tyto společnosti nakládají, 
jsou opět SKO a tříděné odpady. Nicméně u soukromých společností se v portfoliu technologií vyskytují 
i jiné specifické technologie. Jde například o technologie na nakládání s nebezpečnými odpady, 
demontáž elektrozařízení, nakládání s velkoobjemovým odpadem, recyklaci stavebního a demoličního 
odpadu, případně nakládání s gastroodpadem a další. 

2.1.2.3 Významné municipální společnosti 

V České republice je několik společností, které jsou vlastněny jednou či více municipalitami a které 
zpracovávají významné množství především směsného komunálního odpadu a separovaných odpadů. 
Vlastnickou strukturou jsou shodné s první kategorií, tedy s lokálně působícími veřejnými subjekty. 
Spádová oblast je rovněž lokálního významu. Podstatným rozdílem je množství odpadů, s nímž 
nakládají. Zatímco lokálně působící společnosti nakládají se stovkami až tisíci tunami, tak skupina 
významných municipálních společností nakládá s desítkami až stovkami tisíc tun odpadů ročně. Tyto 
společnosti působí v největších městech České republiky nebo v okolí větších aglomerací. Spádová 
oblast pro svoz (především SKO a tříděný odpad) je primárně daná municipalitou či aglomerací. 
Technologie na zpracování odpadů (třídící a dotřiďovací linky, kompostárny, spalovny) pokryjí i 
spádovou oblast o velikosti kraje či větší, než je jeden kraj, v němž společnost působí. 
 
Množství odpadů, jimiž tyto společnosti disponují, předurčuje tyto společnosti významnou měrou ovlivnit 
dodavatelsko odběratelské vztahy ve spádové oblasti a také tržní sílu. Díky množství odpadů, se kterými 
disponují, představují i významného stakeholdera na trhu odpadového hospodářství. Tyto společnosti 
obvykle vlastní zařízení pro zpracování desítek tisíc tun odpadů ročně. Kumulativní kapacita těchto 
zařízení pokrývá významnou část České republiky. Společnosti jsou schopny vytvořit podmínky pro 
nakládání s odpadem, jež vyprodukují i vzdálenější původci odpadů. Vliv na tržní podíl je tak významný. 
 

2.1.2.4 Nadregionální soukromé společnosti 

Do poslední kategorie patří společnosti, jež provozují svou činnost na celém území České republiky, či 
na její podstatné části. Zároveň se velmi často jedná o společnosti s vysoce vyvinutým know-how 
v oblasti nakládání s odpady i nastavením procesů. Tyto společnosti vlastní koncová zařízení pro různé 
druhy odpadů (skládky komunálních odpadů, skládky nebezpečných odpadů, kompostárny, spalovny 
nebezpečných odpadů, třídící a dotřiďovací linky, technologie na recyklaci a další). 
Nadregionální soukromé společnosti obvykle mají prostředky, know-how a technologie pro zajištění 
fungování celého řetězce činností odpadového hospodářství. Typickým tokem je SKO a tříděné složky 
komunálního odpadu. Tyto společnosti však nakládají i s dalšími odpadovými toky (například 
nebezpečné odpady, kaly, bioodpady). Společnosti v této skupině zajišťují primární nakládání 
s odpadem v podobě svozu odpadů od původců a transport na koncové zařízení. 
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U tříděného odpadu tyto společnosti navazují na primární třídění přímo u původce odpadů. Předtříděné 
složky jsou svezeny na dotřiďovací linku k sekundárnímu dotřídění. Následně jsou využitelné složky 
předány k materiálovému, případně energetickému využití. Nevyužitelné složky jsou transportovány na 
skládky odpadů. 
 
Množství odpadů, s nímž nakládají, je významné. Pohybuje se v řádu deseti až sta tisíců tun ročně. 
Kapacity zpracovatelských zařízení se pohybují v řádu deseti tisíců až sta tisíců tun ročně. Díky relativně 
široké síti technologií, know-how a finanční síle jsou tyto společnosti schopny ovlivnit velkou část 
odpadového trhu. 
 

2.1.2.5 Specifičtí zpracovatelé s úzkou tržní nikou 

V oblasti materiálového využití nebo zpracování nebezpečných odpadů jsou na trhu specializované 
společnosti zaobírající se využíváním odpadů nebo odstraňováním nebezpečných odpadů. Tyto 
společnosti se specializují na užší tržní segment, ve kterém excelují. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
menší objemy odpadu, případně o více specializované činnosti, tak službou pokrývají geograficky větší 
oblast, ale současně jen úzký tržní segment z odpadového a oběhového hospodářství. Tržní síla je 
úměrná užšímu zaměření společností. 
 

2.2 Faktory ovlivňující trh 

Tato kapitola popisuje další faktory, jež ovlivňují fungování trhu odpadového hospodářství. Jedná se 
o nástroje stanovené českou i evropskou legislativou a faktory dané geografickou, demografickou 
a ekonomickou strukturou České republiky. 
 
Řetězec pro nakládání s odpady (všemi druhy odpadů) je dnes určitým způsobem nastaven. Řetězec 
pro každý jednotlivý druh odpadů má svá specifika fungování a je rentabilní za daných ekonomických, 
legislativních, technických, demografických a geografických podmínek. V případě, že dochází ke 
změnám, vždy se promítnou do tržního prostředí, a to negativně či pozitivně, dle charakteru změny. 
Dopady mohou být zamýšlené, tedy takové, které mají být vyvolány, nebo nezamýšlené, tedy takové, 
které autor změny nezvážil. 
Jednou z oblastí je příprava investičních záměrů. Od myšlenky investičního záměru po samotnou 
realizaci je příprava ovlivněna dalšími předpisy, určujícími rychlost přípravy investičního záměru, rizikem 
zásadních námitek v průběhu povolovacího procesu nebo samotnou složitostí realizace. 

2.2.1 Legislativní faktory 

V následující části je základní výčet předpisů, kterými jsou dotčeny investiční záměry v odpadovém 
hospodářství. Pro realizaci jsou důležité i další předpisy, které se soustředí na ochranu jiných složek 
životního prostředí (ovzduší, voda) nebo jiné relevantní zájmy (hospodaření s energiemi, ochranu 
přírody a krajiny). Regulace určujě možnou rychlost a složitost realizace investičních záměrů 
v odpadovém hospodářství. 

2.2.1.1 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Odpadové hospodářství a fungování celého řetězce nakládání s odpady podléhá schválenému zákonu 
o odpadech č. 185/2001 Sb. Tento zákon a příslušné prováděcí předpisy definují základní pravidla, 
parametry a postupy pro nakládání s odpady. 
 
Dlouhodobě je připravována nová odpadová legislativa, která byla předložena vládou ČR v lednu 2020 
do legislativního procesu v Parlamentu ČR. Příprava a projednávání legislativy významně zvyšují riziko 
pro subjekty na trhu, kdy nejsou zřejmé budoucí podmínky, za kterých budou na trhu odpadového a 
oběhového hospodářství působit. Nově připravovaná legislativa je v procesu schvalování, kdy definitivní 
znění není známé a až v souvilosti s prováděcími předpisy, budou známy konkrétní podmínky regulace, 
které umožní vznik dalším technologiím a investičním záměrům v ČR. 
Při čerpání prostředků z OPŽP je významným motivem soulad s regulací. 
 

2.2.1.2 Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí č. 100/2001 Sb. 

Proces posuzování vlivů investičních záměrů na životní prostředí je založen na systematickém 
zkoumání a posuzování jejich možného působení na životní prostředí. Smyslem je zjistit, popsat 
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a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných investičních záměrů na životní prostředí a 
veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů 
realizace na životní prostředí3. 
 
V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 uvedeného 
zákona. Projekty posuzované v procesu EIA jsou v oblasti nakládání s odpady například: 

► Zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů s kapacitou od 250 tun ročně, 

► Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od 2 500 tun ročně, 

► Zařízení k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů spalováním nebo fyzikálně-
chemickou úpravou s kapacitou od 100 tun ročně a další4. 

Realizace významnějších investic do odpadových zařízení tak podléhá posouzení vlivu na životní 
prostředí. V případech, daných zákonem, vstupuje veřejnost do procesu posuzování. Tato skutečnost 
může ovlivnit a v některých případech nebo i znemožnit připravovanou investici, kdy motivem veřejnosti 
bývá takzvaný NIMBY efekt. 
 

2.2.1.3 Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. 

Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) podstatným způsobem ovlivňuje tržní vztahy mezi 
původci odpadů a institucemi nakládajícími s odpady. V České republice je 6 258 municipalit, které jsou 
zároveň i původci odpadů. Všichni původci předávají svůj odpad oprávněné osobě pro nakládání 
s odpady. Rozsah této služby v drtivé většině případů naplní definici ZZVZ, a tedy původce odpadů musí 
vybrat oprávněnou osobu pro nakládání s odpady pomocí příslušného druhu veřejné zakázky. 
 
Výjimku z této povinnosti tvoří původci, kteří mohou tuto službu zadat in-house, či se jedná o malou 
zakázku pod limitem pro provedení výběru oprávněné osoby dle ZZVZ. Nejčastějším hodnotícím 
kritériem při výběru služby nakládání s odpady, je cena. Vzhledem k náročnosti přípravy zadání takové 
veřejné zakázky a kapacit především menších zadavatelů je tento způsob výběru zdaleka 
nejrozšířenější. 
 
Legislativa umožňuje zadávat tzv. zelené veřejné zakázky. Zadávání zelených veřejných zakázek je ve 
sdělení Evropské komise s názvem Zadávání veřejných zakázek v zájmu lepšího životního prostředí 
definováno jako „proces, jehož prostřednictvím se orgány veřejné správy snaží pořídit výrobky, služby 
a práce s nižšími dopady na životní prostředí během jejich životního cyklu v porovnání s výrobky, 
službami a pracemi se stejnou hlavní funkcí, které by byly pořízeny jinak5. Využití zelených zakázek 
stále není v českém prostředí standardní praxí. 

2.2.1.4 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

Stavební zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, 
soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný 
rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy 
posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu 
veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně 
plánovací činnost. 
 
Zákon dále upravuje zejména povolování staveb a jejich změny, terénní úpravy a zařízení, užívaní 
a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění 
autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě 
a provádění staveb. 
 
Zákon rovněž upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na 
výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další 
věci související s předmětem této právní úpravy6. 
 

 
3

 https://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zameru_zivotni_prostredi_eia 
4

 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100 
5

 https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_cs.pdf (KOM(2008) 400 s.4) 
6

 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183 

https://www.mzp.cz/cz/posuzovani_vlivu_zameru_zivotni_prostredi_eia
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_cs.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183
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2.2.2 Dotační politika 

Odpadové hospodářství je ovlivňováno i dotacemi. Nerovnost možné podpory pro jednotlivé technologie 
i jednotlivé žadatele vytváří nerovnost tržního prostředí. Vysoká míra podpory pro municipality a pro 
společnosti vlastněné ze 100 % veřejnými subjekty může vést k posilování rolí obcí při nakládání 
s odpady. Dotace pro vybrané žadatele a vybrané typy projektů působí jako intervenční nástroj do 
tržního prostředí, který může nasměrovat fungování trhu žádoucím směrem. 
 

2.2.3 Velikost trhu 

Většina technologií v řetězci nakládání s odpady, navazujících na primární sběr a třídění, vyžaduje pro 
efektivní fungování určité objemy vstupního materiálu. Tyto technologie jsou dostupné na lokální, 
krajské či celorepublikové úrovni. Technologie mají určitou kapacitu, při které fungují a jsou ekonomicky 
rentabilní – provozovateli se vyplatí daný odpadový tok zpracovávat danou technologií. Provozovatel 
má know-how, ekonomickou sílu a možnosti odpad kvalitně zpracovat. Bez dostatečných objemů nejsou 
sofistikované technologie konkurenceschopné a dochází tak k jejich vytlačování z trhu. Sofistikované 
technologie, které jsou investičně a provozně náročné, vyžadují větší objemy odpadu, jak vyplývá ze 
zkušeností ze zahraničí. Příkladem disproporce je trh se směsným komunáním odpadem. Zařízení na 
využití SKO jsou dle zkušenosti ze zahraničí ekonomicky životaschopná od vyšších desítek tisíc tun 
kapacity ročně. Signifikantní objemy odpadu jsou ve vlastnictví statutárních měst, ale pořád se jedná o 
malé objemy pro realizaci investičních záměrů. Zkušenosti přípravy záměrů na využití odpadu uvedené 
skutečnosti potvrzují. V následující části bude podrobně popsáno srovnání s okolními státy. 
 
 
Nakládání s daným odpadovým tokem je efektivní a za daného stavu znalosti technologií ekologické. 
Rozdrobením trhu s daným odpadovým tokem může dojít ke vzniku neefektivního prostředí. Menší 
zpracovatelé, mnohdy díky podpoře prostřednictvím dotace, nemusí mít dostatečné know-how, 
technické a finanční možnosti jako větší zařízení. Provoz technologie o kapacitě několik stovek tun 
ročně nemusí být stejně efektivní jako technologie pro několik tisíc tun (například kompostárny).  
Pokles zpracovaného množství odpadového toku na větším a efektivnějším zařízení naruší jeho 
ekonomiku a efektivitu provozu. Rozdrobení trhu může vyvolat tlak na cenu poplatku na bráně. Pro 
původce odpadu to může být pozitivní změna v krátkodobém horizontu. V dlouhodobějším pohledu 
pokles ceny vyvolá uzavření neefektivních technologií, ztrátu pracovních míst a dostupnost 
zpracovatelských kapacit. Tyto negativní dopady mohou vést ke snížení efektivity nakládání s daným 
odpadovým tokem, kdy jsou sledována i environmentální hlediska, případně i nemožnosti nakládání s 
daným odpadovým tokem v souladu s hierarchií nakládání s odpady. Změny vyvolané rozdrobením trhu 
(lokálního, krajského či celorepublikového) mohou znamenat narušení celého nutného řetězce 
nakládání s daným odpadovým tokem, aby bylo dosaženo kritických objemů odpadu pro ekonomicky 
životaschopné projekty pro materiálové nebo energetické využívání odpadu. Mitigací tohoto rizika je 
nastavení podpory pro budoucí projekty podpořené z OPŽP tak, že budou zahrnovat logické, celistvé 
území (např. celé ORP), minimální počet zapojených obcí či obyvatel. Požadavky by nejspíše měly 
vycházet z geografické blízkosti, zahrnovat logistické aspekty a měly se lišit podle typu záměru tak, aby 
byla podpořena integrační role přiměřenosti projektu. Nutnost větší integrace roste s komplikovaností 
zpracování daného toku odpadu, například SKO. 
 
Česká republika je specifická velkým počtem obcí a měst. Níže uvedený graf zobrazuje počet obcí 
v jednotlivých kategorií k 1.1.20197. Kategorie obcí jsou stanovené dle statistického úřadu. 
 

 
7

 https://www.czso.cz/documents/10180/92010910/32019919003.pdf/3013631d-7727-4f05-b271-fcfd0bb0251a?version=1.1 

https://www.czso.cz/documents/10180/92010910/32019919003.pdf/3013631d-7727-4f05-b271-fcfd0bb0251a?version=1.1
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Graf 1: Počet obcí v jednotlivých kategoriích dle počtu obyvatel 

 
Zdroj: Český statistický úřad 

 
Z grafu je patrná dominance obcí s malým počtem obyvatel. Počet obcí s více než 20 000 obyvateli tvoří 
pouhé 0,97 % celkového počtu obcí. Obce s více než 10 000 obyvateli představují 2,08 % celkového 
počtu obyvatel. Níže uvedená tabulka představuje absolutní hodnoty k 1.1.2019 a procentní poměry 
včetně kumulativních hodnot od nejmenších i od největších obcí. 
 
Velká segmentace trhu odpadového hospodářství na úrovni obcí vede k menší možnosti kumulace 
dostatečného know-how, kdy není možné využít odborný aparát obce či mít dostatečnou specializaci 
na obcích na vedoucích pozicích pro všechny oblasti, které jsou na obcích řešeny. 
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Tabulka 1: Počet obcí v České republice 

Počet obcí v České republice  

 počet obcí poměr (%) Kumulativně odspodu (%) Kumulativně odshora (%) 

do 199 1 423 22,74 22,74 100,00 

200 - 499 1 997 31,91 54,65 77,26 

500 - 999 1 366 21,83 76,48 45,35 

1 000 - 1 999 769 12,29 88,77 23,52 

2 000 - 4 999 426 6,81 95,57 11,23 

5 000 - 9 999 147 2,35 97,92 4,43 

10 000 - 19 999 69 1,10 99,03 2,08 

20 000 - 49 999 43 0,69 99,71 0,97 

50 000 - 99 999 12 0,19 99,90 0,29 

nad 100 000 6 0,10 100,00 0,10 

Celkem 6 258 100   

Zdroj: Český statistický úřad8 
 
Z tabulky je dále patrné, že téměř 90 % obcí má méně než 2 000 obyvatel. V níže uvedené tabulce je 
počet obcí v jednotlivých kategoriích v rozdělení za kraje.

 
8

 https://www.czso.cz/documents/10180/46186417/32019917003.pdf/adf9352e-fba9-40f1-87fd-f59530802fc4?version=1.0 

https://www.czso.cz/documents/10180/46186417/32019917003.pdf/adf9352e-fba9-40f1-87fd-f59530802fc4?version=1.0
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Tabulka 2: Počet obcí v krajích podle jednotlivých kategorií 

Počet obcí v krajích podle jednotlivých kategorií                     

  
Středočes

ký kraj 
Jihočeský 

kraj 
Plzeňský 

kraj 
Karlovarsk

ý kraj 
Ústecký 

kraj 
Liberecký 

kraj 

Královehr
adecký 

kraj 

Pardubick
ý kraj 

Kraj 
Vysočina 

Jihomorav
ský kraj 

Olomouck
ý kraj 

Zlínský 
kraj 

Moravsko
slezský 

kraj 

do 199 228 232 165 17 48 29 101 108 331 108 43 17 13 

200 - 499 381 202 167 43 126 63 171 172 208 193 132 85 57 

500 - 999 279 88 78 32 85 63 99 90 98 182 108 97 75 

1 000 - 1 999 143 51 47 15 42 28 34 45 36 104 73 54 76 

2 000 - 4 999 73 30 28 16 28 17 21 19 14 62 33 36 45 

5 000 - 9 999 20 14 10 4 8 10 14 9 9 14 4 9 19 

10 000 - 19 999 15 2 4 4 10 2 5 6 4 4 5 4 3 

20 000 - 49 999 4 4 1 3 5 2 2 1 3 5 3 4 7 

50 000 - 99 999 1 1   2  1 1 1   1 4 

nad 100 000   1   1    1 1  1 

Celkem 1 144 624 501 134 354 215 448 451 704 673 402 307 300 

Zdroj: Český statistický úřad 

 
V České republice je nerovnoměrné rozdělení obcí do jednotlivých krajů. Z tabulky je patrné, že Středočeský kraj má o vice než třetinu více obcí, než druhý 
kraj (kraj Vysočina). Dále je patrné, že v 10 ze 13 krajů (není uvažována Praha) jsou dominantní kategorií obce do 199 obyvatel, nebo do 499 obyvatel. Dále 
je ve všech krajích znatelný propad počtu obcí mezi kategoriemi do 1 999 obyvatel a do 4 999 obyvatel. Výjimkou je Karlovarský kraj, kde je popsán propad již 
o kategorii níže. 
 
Situace v jednotlivých krajích tak kopíruje celorepublikovou situaci. Mezi kraji nejsou významné výkyvy ve struktuře počtu obcí v jednotlivých kategoriích. Níže 
uvedený graf přehledně zobrazuje číselné hodnoty. 
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Graf 2: Počet obcí dle jednotlivých kategorií v krajích mimo Prahu 

 
Zdroj: Český statistický úřad
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V následující tabulce a grafu jsou údaje doplněny o produkci komunálního odpadu. Výpočty jsou 
provedeny na základě údaje o produkci komunálního odpadu za rok 2018 dle dat Ministerstva životního 
prostředí. Produkce komunálního odpadu na jednoho obyvatele byla průměrně 544 kg v roce 20189,10 

a 264,2 kg směsného komunálního odpadu v roce 2018
11

. Níže uvedený graf zobrazuje množství 
vyprodukovaného komunálního odpadu dle jednotlivých kategorií obcí při uvedeném zjednodušení. 

 
Graf 3: Produkce SKO v jednotlivých kategoriích obcí dle počtu obyvatel 

 
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (data o produkci odpadů) a Český statistický úřad (počet obcí v jednotlivých kategoriích) 

 
Níže uvedená tabulka představuje absolutní hodnoty a procentní poměry včetně kumulativních hodnot 
od nejmenších i od největších obcí za rok 2018 k počtu obyvatel k 1.1.2019 pro produkci komunálního 
odpadu při úvaze o průměrné produkci odpadu v jednotlivých obcích.

 
9

 https://www.mzp.cz/cz/news__181003_OD 
10

 https://www.mzp.cz/cz/news__181003_OD 
11

 https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/plneni_narizeni_vlady/$FILE/OODP-Zprava_plneni_POH_CR_2017_2018-
20191217.pdf 
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Tabulka 3: Produkce KO v jednotlivých kategoriích obcí dle počtu obyvatel 

Produkce SKO v jednotlivých kategoriích obcí dle počtu obyvatel     

 
Počet 

obyvatel 
Produkce 

KO 
Poměr (%) Kumulativně odspodu Produkce KO Kumulativně odshora Produkce KO 

do 199 179 228 97 500 1,69 1,69 97 500 100,00 5 754 878 

200 - 499 653 472 355 489 6,18 7,87 452 989 98,31 5 657 378 

500 - 999 971 317 528 396 9,18 17,05 981 385 92,13 5 301 889 

1 000 - 1 999 1 043 547 567 690 9,86 26,92 1 549 075 82,95 4 773 493 

2 000 - 4 999 1 270 684 691 252 12,01 38,93 2 240 327 73,08 4 205 803 

5 000 - 9 999 984 263 535 439 9,30 48,23 2 775 766 61,07 3 514 551 

10 000 - 19 999 958 400 521 370 9,06 57,29 3 297 136 51,77 2 979 112 

20 000 - 49 999 1 320 691 718 456 12,48 69,78 4 015 591 42,71 2 457 742 

50 000 - 99 999 872 324 474 544 8,25 78,02 4 490 136 30,22 1 739 287 

nad 100 000 2 324 894 1 264 742 21,98 100,00 5 754 878 21,98 1 264 742 

Celkem 10 578 820 5 754 878      

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (data o produkci odpadů) a Český statistický úřad (počet obyvatel v jednotlivých kategoriích obcí) 
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Tabulka 4: Produkce SKO v jednotlivých kategorií obcí dle počtu obyvatel 

Produkce SKO v jednotlivých kategoriích obcí dle počtu obyvatel     

 
Počet 
obyvatel 

Produkce 
SKO 

Poměr (%) Kumulativně odspodu Produkce SKO Kumulativně odshora Produkce SKO 

do 199 179 228 47 352 1,69 1,69 47 352 100,00 2 794 924 

200 - 499 653 472 172 647 6,18 7,87 219 999 98,31 2 747 572 

500 - 999 971 317 256 622 9,18 17,05 476 621 92,13 2 574 925 

1 000 - 1 999 1 043 547 275 705 9,86 26,92 752 326 82,95 2 318 303 

2 000 - 4 999 1 270 684 335 715 12,01 38,93 1 088 041 73,08 2 042 598 

5 000 - 9 999 984 263 260 042 9,30 48,23 1 348 083 61,07 1 706 883 

10 000 - 19 999 958 400 253 209 9,06 57,29 1 601 293 51,77 1 446 841 

20 000 - 49 999 1 320 691 348 927 12,48 69,78 1 950 219 42,71 1 193 632 

50 000 - 99 999 872 324 230 468 8,25 78,02 2 180 687 30,22 844 705 

nad 100 000 2 324 894 614 237 21,98 100,00 2 794 924 21,98 614 237 

Celkem 10 578 820 2 794 924 100,00     

Zdroj: Zpráva o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky za období 2017–2018 a vlastní výpočet 
 

Ve výše uvedené Tabulka 4 je oproti zdroji rozdílná celková hodnota směsného komunálního odpadu. Ve zdrojové zprávě je uvedena hodnota 2 807,4 tis. tun 
ročně. S přihlédnutím k datům o počtu obyvatel dle statistického úřadu, vychází celková produkce na 2 794,9 tis. tun. Tento nesoulad je v celkovém měřítku 
zanedbatelný. Je způsoben pravděpodobně jiným zdrojem pro stanovení počtu obyvatel. 
 
 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/plneni_narizeni_vlady/$FILE/OODP-Zprava_plneni_POH_CR_2017_2018-20191217.pdf
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Na základě předchozích tabulek lze identifikovat, že téměř 90 % obcí (pod 2 000 obyvatel) se na 
produkci komunálních odpadů podílí z necelých 27 %. Necelé jedno procento obcí (nad 20 000 
obyvatel) se na produkci komunálního odpadu podílí z více než 42 %. Dvě procenta největších obcí  
(od 10 000 obyvatel) tvoří již více než 50 % komunálního odpadu. 
 
Každá obec či město je původcem odpadů. Každý původce musí se svým odpadem nakládat patřičným 
způsobem v souladu s platnou legislativou a předat ho oprávněné osobě pro nakládání s odpadem. 
Velké množství malých obcí vyprodukuje pouze malé objemy odpadu. Tato jednotlivá malá množství 
musí být dopravena na zpracovatelská zařízení. Každý původce odpadu má povětšinou vlastní smluvní 
vztah s oprávněnou osobou pro nakládání s odpady. Existují případy, kdy je několik původců spojeno 
v rámci jedné smlouvy. 
 
Tato rozdrobenost vytváří prostor v tržním prostředí i pro menší zpracovatele. Zároveň je rozdrobenost 
určitou bariérou při koncepčním řešení daného odpadového toku. Koncové zařízení s velkou kapacitou 
je kvůli specifické situaci a rozdrobenému trhu vhodné pouze v lokalitách, kde je zajištěno určité 
množství vstupního odpadu. Jde tak o lokality s obcí (obcemi) ve 3 nebo 4 kategoriích s největším 
počtem obyvatel. 
 
Systémové řešení nakládání s odpady vyžaduje koncentraci rozdrobeného trhu do větších celků. 
Z těchto důvodů je nutné odpadové toky řešit na vyšší územní úrovni. V rámci mikroregionů či 
dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO) již může vznikat dostatečné množství jednotlivých 
odpadových toků pro zpracovatelskou technologii. V takovém případě je stěžejní koordinovaný postup 
členů mikroregionu či DSO. Jiné odpadové toky nemusí být ani na této úrovni v dostatečném množství 
pro zpracovatelskou technologii a pak je nutné koordinovat odpadový tok na vyšší úrovni – okresní, 
krajské. 
 
Pro srovnání je níže uveden popis a složení velikosti obcí v sousedních zemích, kromě Polska. Data o 
počtech obcí v jednotlivých velikostních kategoriích jsou použita z jednotlivých statistických úřadů 
daných zemí. Polsko nemá dostupná data na statistickém úřadě, proto není zahrnut do níže uvedeného 
srovnání. 
 
V níže uvedené tabulce je srovnání počtu obcí v jednotlivých kategoriích v sousedních zemích. 
 
Tabulka 5: Produkce SKO v jednotlivých kategoriích obcí dle počtu obyvatel 

Produkce SKO v jednotlivých kategoriích obcí dle počtu obyvatel  

 Německo Rakousko Slovensko Česká republika 

do 199 683 108 404 1 423 

200 - 499 1 532 311 720 1 997 

500 - 999 1 801 726 760 1 366 

1 000 - 1 999 1 858 697 570 769 

2 000 - 4 999 2 210 168 301 426 

5 000 - 9 999 1 337 60 63 147 

10 000 - 19 999 893 17 34 69 

20 000 - 49 999 509 3 28 43 

50 000 - 99 999 110 6 8 12 

nad 100 000 81 1 2 6 

Celkem 11 014 2 096 2 890 6 258 

Zdroj: Německý, český, rakouský a slovenský statistický úřad
12
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https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/08-gemeinden-einwohner-groessen.html
https://www.czso.cz/documents/10180/46186417/32019917003.pdf/adf9352e-fba9-40f1-87fd-f59530802fc4?version=1.0
http://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/regionale_gliederungen/gemeinden/index.html
http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID%28%22i0C852CAA5451437C92774DB33EC08675%22%29&ui.name=Ve%c4%bekostn%c3%a9%20skupiny%20obc%c3%ad%20-%20SR%2c%20oblasti%2c%20kraje%2c%20okresy%2c%20mesto%2c%20vidiek%20%5bom7023rr%5d&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2fcognosext%2fcps4%2fportlets%2fcommon%2fclose.html&run.outputLocale=sk
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Ve všech čtyřech srovnávaných zemích lze sledovat klesající trend počtu obyvatel ve vyšších 
kategoriích. Zásadní rozdíl je však v kulminaci růstu a následného poklesu počtu obcí. I tento významný 
rozdíl v postavení obcí, jejich tržní síle, znalostech investiční výstavby nebo know-how určují výkonnost 
sektoru nakládání s komunálními odpady v ČR. 
 
V České republice je kulminace v nejmenší kategorii (200 – 499 obyvatel). Přestože Slovensko bylo 
více než 70 let součástí společného státu, je kulminace počtu obcí shodná s Rakouskem, a to ve třetí 
kategorii (500 – 999 obyvatel). V Německu je zcela odlišná situace a kulminace je až v páté kategorii 
(2 000 – 4 999 obyvatel). V níže uvedeném grafu je přehledně vidět srovnání počtu obcí v jednotlivých 
kategoriích ve sledovaných zemích. 
 
Graf 4: Počet obcí v jednotlivých velikostních kategoriích 

 
Zdroj, Německý, český, rakouský a slovenský statistický úřad

13

 
 
Výrazně větší množství obcí s vyšším počtem obyvatel v Německu umožňuje odpadovému trhu řešit 
nakládání s odpadem centrálněji než v České republice. Rakousko i Slovensko má rovněž podstatně 
méně malých obcí než Česká republika. V odpadovém hospodářtví je nutné vycházet z počtu obcí, 
jejich práv a povinností za současného stavu. Možnost realizace záměrů pro větší území či celky by 
usnadnila environmentální změnu ve způsobu nakládání s odpady a materiály v ČR.  
Vysoká koncetrace malých obcí v ČR je v porovnání s okolními zeměmi patrná a ovlivňuje výkonnost 
sektoru nakládání s odpady. V ČR dochází k částečné integraci na úrovni poskytovatelů služeb 
v odpadovém hospodářství. 
 

2.2.4 Porovnání realizace malých a velkých záměrů 

Organizační a obchodní modely v ČR vycházejí z pozic jednotlivých stakeholderů (obce a města, 
dodavatelé služeb), podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek a historického vývoje. 
 

 
13

 Německý statistický úřad  
Český statistický úřad 
Rakouský statistický úřad 
Slovenský statistický úřad 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

d
o
 1

9
9

2
0
0

 -
 4

9
9

5
0
0

 -
 9

9
9

1
 0

0
0

 -
 1

 9
9
9

2
 0

0
0

 -
 4

 9
9
9

5
 0

0
0

 -
 9

 9
9
9

1
0
 0

0
0
 -

 1
9
 9

9
9

2
0
 0

0
0
 -

 4
9
 9

9
9

5
0
 0

0
0
 -

 9
9
 9

9
9

n
a
d

 1
0
0

 0
0
0

Srovnání počtu obcí dle kategorií

Německo Rakousko Slovensko Česká republika

https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ/08-gemeinden-einwohner-groessen.html
https://www.czso.cz/documents/10180/46186417/32019917003.pdf/adf9352e-fba9-40f1-87fd-f59530802fc4?version=1.0
http://www.statistik.at/web_de/klassifikationen/regionale_gliederungen/gemeinden/index.html
http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID%28%22i0C852CAA5451437C92774DB33EC08675%22%29&ui.name=Ve%c4%bekostn%c3%a9%20skupiny%20obc%c3%ad%20-%20SR%2c%20oblasti%2c%20kraje%2c%20okresy%2c%20mesto%2c%20vidiek%20%5bom7023rr%5d&run.outputFormat=&run.prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2fcognosext%2fcps4%2fportlets%2fcommon%2fclose.html&run.outputLocale=sk


  

20  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021–2027 

Níže jsou uvedeny bodově výhody a nevýhody jednotlivých modelů. 
 
Tabulka 6: Srovnání malých a velkých záměrů 

Jeden velký záměr Více malých záměrů 

Výhody 

Jeden povolovací provoz 
Menší vzdálenosti k původcům odpadu, nižší 
logistické náklady 

Z nákladového hlediska na vybudování je jedno zařízení 
pravděpodobně levnější (úspory z rozsahu) 

Diverzifikace rizik do více zařízení 

Jedno zařízení je z provozního hlediska jednodušší na provoz a 
organizaci 

Možnost případné adaptace na lokální podmínky 

Údržba jednoho zařízení je jednodušší Dosažitelné pro municipální sektor 

Atraktivní pro velké investory  

V Evropě ověřené technologie  

Nevýhody 

Větší vzdálenost k obcím/zařízením, vyšší logistické náklady 
Více zařízení je z provozního hlediska náročnější na 
provoz a organizaci 

Akumulace rizik na jednom místě  
Více záměrů bude z nákladového hlediska na 
vybudování pravděpodobně dražší,  

Nižší flexibilita v rámci cenové politiky, úpravy 
provozu/fungování...) 

Údržba více zařízení je náročnější 

Nižší konkurence schopnost ve větší oblasti  

Zdroj: EY 

 
Důležité je, aby nastavení operačního programu reflektovalo nastavení současného trhu odpadového 
hospodářství a akcentovalo aktivity, které povedou k integraci tržních objemů, tak jako se to děje v 
okolních zemích. Příkladem mohou být municipální spolky v Rakousku nebo Německu. 
Příkladem přístupu v ČR by byla podpora z OPŽP municipálních projektů, které budou řešit souvislé 
oblasti (například sběrné dvory či kompostárny na úrovni ORP) nebo pokročilejší technologie na úrovni 
krajů. Výhodou tohoto přístupu je také zvýšení velikosti projektů na straně poskytovatele dotace, což 
povede k úspoře nákladů na celém OPŽP snížením objemu administrativy. Nevýhodou je složitější a 
komplikovanější proces řízení municipálních projektů. 
 
Současně je možné podmiňovat podpořené projekty v novém období velikostí záměru. Například 
počtem zapojených obcí u projektu na sběrné dvory, doplnění sběrné sítě nebo vybudování překládací 
stanice či minimální velikostí spádového území nebo počtem obsloužených obyvatel. 
 

2.2.5 Realizace investičních záměrů 

Investiční příprava projektů je velmi náročný administrativní proces především u technologicky 
složitějších či větších zařízení. V této kapitole jsou popsány faktory, jež ovlivňují rychlost přípravy 
a realizace investičních záměrů a v konečném důsledku změnu fungování odpadového hospodářství. 

2.2.5.1 Projektová příprava 

Pro přípravu kvalitních projektů je důležité, aby investor dobře zmapoval trh a zanalyzoval nabídku 
a poptávku. Proces poznání a sestavení byznys plánu je následován nutností získat příslušná povolení 
ke stavbě či umístění technologie14. Významnější investice podléhají posouzení vlivu na životní 
prostředí EIA15. Získáním kladného stanoviska se projekt posouvá do stavu dokumentace pro územní 
rozhodnutí a do územního řízení. Následuje zpracování dokumentace pro stavební povolení a průběh 
stavebního řízení. Uvedené kroky mohou obsahovat veřejné projednání a také možnost podání 
námitek. 

 
14

 Podrobněji popsáno v kapitole 2.2.1.4 
15

 Podrobněji popsáno v kapitole 2.2.1.2 
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Po získání stavebního povolení investor zpracuje realizační projektovou dokumentaci a zahájí výběrové 
řízení na zhotovitele díla. Rovněž proti výsledku výběru zhotovitele je možné provést kroky vedoucí 
k přezkumu správnosti výběru. Po podpisu smlouvy se zhotovitelem následuje samotná realizace 
projektu, kolaudace a uvedení do provozu. 
 
V případě využití dotačního titulu je uvedený proces prodloužen o lhůtu pro podání žádosti o dotaci. 
Praxe ukazuje, že většina žadatelů čeká se zahájením výběru zhotovitele na informaci o přidělení 
nebo nepřidělení dotace. Projektový cyklus se tak prodlužuje o dobu hodnocení podané žádosti 
o dotaci. 
 
Celková doba od zahájení přípravy záměru po jeho úspěšné uvedení do provozu je u významnějších 
projektů letitý proces, který je ovlivněn několika proměnnými, které nejsou investorovi známy předem 
a jež nemůže ovlivnit, či je jeho vliv minimální. Níže je uveden orientační harmonogram projektové 
a realizační fáze investice do technologického zařízení v odpadovém hospodářství. 
 

 

Zdroj: EY 

 
Pro programové období 2021–2027 je tak stěžejní, aby se významné projekty začaly připravovat již 
před koncem současného programového období. V opačném případě lze očekávat, že významné 
projekty se do realizační fáze dostanou až v druhé polovině programového období 2021–2027. 
 
Podmínka zakotvená ve stávajícím programovém období stanovující požadavky na připravenost 
žadatele (minimálně zpracovaná dokumentace pro stavební povolení a vydané pravomocné územní 
rozhodnutí) je logickou ochranou Poskytovatele dotace před nerealizovatelnými projekty. Bonifikace 
žadatelů s vydaným stavebním povolením tuto ochranu umocňuje. 
 

2.2.5.2 Veřejný sektor jako investor 

Veřejný sektor jako původce odpadů a také jako vlastník některých zpracovatelských kapacit 
představuje významného účastníka systému fungování odpadového hospodářství. Rozhodovací 
procesy veřejného sektoru podléhají příslušným zákonům a interním postupům a zvyklostem. Zákonné 

Obrázek 2: Schématické znázornění investiční přípravy 

1. rok 2. rok 2. rok 3. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Fáze 1 

Definice 
investičního 
záměru 

Fáze 3 

Zpracování 
dokumentace pro 
Územní rozhodnutí a 
získání Pravomocného 
územního rozhodnutí 

Fáze 5 

Zpracování 
žádosti o 
dotaci  

Fáze 4 

Zpracování stavební 
projektové dokumentace 
a získání stavebního 
povolení 

Fáze 2 

Posouzení vlivu na 
životní prostředí 
(EIA) 

Fáze 6 

Realizace výběrového 
řízení na zhotovitele 
investice 

Fáze 7 

Realizace 
investice a 
uvedení do 
provozu 
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a interní postupy vytváří méně pružné rozhodovací prostředí a prodlužování přípravných prací na 
investicích. Délka přípravy investičního projektu je tak ovlivněna i délkou volebního období a změnami 
politické reprezentace. 
 

2.2.5.3 Soukromý sektor jako investor 

Investoři na straně soukromého sektoru mají zpravidla pružnější rozhodovací procesy. To nemusí platit 
pro nadregionální soukromé společnosti. Tyto společnosti, zvláště se zahraničním vlastníkem, 
podléhají obdobným interním směrnicím jako veřejný sektor. Schvalování investičního záměru tak 
rovněž podléhá autoritě. Pružnost takového investora je tak do značné míry omezena. 
 

2.3 Bariéry čerpání finančních prostředků formou dotací 

Rychlost čerpání v rámci programu OPŽP se v programovém období 2014–2020 výrazně zlepšila oproti 
programovému období 2007–2013. Pozitivní vliv mají zkušenosti z předchozího programového období 
jak na straně poskytovatele dotace, tak na straně žadatelů či poradenských společností, kteří se už 
naučili mechanismy dotačního cyklu. Velký význam mělo zveřejnění střednědobého harmonogramu 
výzev na roky 2016–2018. Žadatelé tak mohli lépe a v delším horizontu přizpůsobovat své investiční 
plány budoucím výzvám. Významnou roli měla i nižší finanční alokace v programu a vyšší finanční 
alokace ve výzvách v první polovině programového období. Dále lze sledovat určitou nevyváženost v 
rychlosti čerpání finančních prostředků na jednotlivé podporované opatření v OPŽP 2014–2020. Vliv 
na tuto nevyváženost mají okolnosti, které jsou ovlivnitelné i okolnosti, jež jsou velmi těžko ovlivnitelné 
nebo jsou neovlivnitelné. Pro potřeby dalšího textu je definováno 5 kategorií bariér čerpání finančních 
prostředků v rámci OPŽP. 

► Tržní 

► Technická 

► Legislativní 

► Časová 

► Administrativní 
 

2.3.1 Tržní bariéry 

Tržní prostředí je definováno legislativou, subjekty ovlivňujícími trh, zpracovatelskými kapacitami, 
cenou zdrojů, nabídkou a poptávkou a dalšími vlivy. Bez vnějších zásahů se prostředí dostane do 
rovnováhy vlastními silami. Tyto síly vždy přinesou nejefektivnější stav. Nejefektivnější stav však 
nemusí být v souladu s environmentálními předpisy a požadavky. Regulatorní opatření, jež mají přinést 
kýžený environmentální dopad, tak narušují efektivitu trhu. Regulatorními opatřeními jsou například 
legislativní opatření, státní intervence, dotační politika a další. 
 
Operační program Životní prostředí prostřednictvím poskytovaných dotací a inovativních finančních 
nástrojů (dále jen FN), jako jeden z intervenčních prvků, může ovlivnit tržní prostředí. Dotační podpora 
může přinést vychýlení tržní rovnováhy z efektivního, ale nikoli environmentálně uspokojivého, 
stabilního stavu do stavu environmentálně příznivějšího. Tyto intervenční zásahy mohou změnit 
nabídku a poptávku a pomoci technologiím, jež jsou z environmentálního pohledu žádoucí, avšak z 
pohledu ekonomického prozatím nerentabilní. 
 
Cíle fungování dotační politiky by měly být stanoveny s ohledem na cíle envirometální politiky. Tyto cíle 
se v čase mění. Flexibilita adaptace operačního programu na měnící se tržní podmínky je důležitým 
prvkem. Jako vhodné příklady lze jmenovat například umožnění podpory na opatření pro nakládání 
s kaly či podporu náhrady jednorázového nádobí. 
 
Velkou tržní bariérou zůstává odbyt recyklovaných surovin. Alokace finančních prostředků programu 
OPŽP 2014–2020 na téma materiálového využití odpadů byla poměrně značná, nicméně podpořených 
projektů nebylo mnoho. Situaci by mohl změnit připravovaný zákon o odpadech. 
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2.3.2 Technické bariéry 

Technické bariéry jsou dvojího druhu. První kategorií jsou technologické bariéry. Současná znalost 
technologií nemusí znamenat efektivní způsob nakládání s určitými druhy odpadů. Zpracovávat odpad 
za využití vyšších zdrojů a vyšších emisí, například CO2, než jej například energeticky využít nebo 
skládkovat, může mít pro životní prostředí horší efekt. 
 
Druhou kategorií technických bariér je nastavení operačního programu. Operační program může 
nastavit podmínky, které mohou být velmi limitující. Některé byly stanoveny s vědomím omezení 
“nežádoucích“ typů projektů. 
Obecné nastavení projektů s cílem navýšit kapacitu stávajícího zařízení nebo systému nakládání 
s odpady (sběr a třídění) se do budoucna může pro některé typy projektů stát problematické. Za 
předchozí dvě programová období bylo vybudováno velké množství kapacit pro sběr a třídění odpadů. 
Municipality již naráží na omezení možností obyvatel lépe dotřídit svůj odpad. Další zaměření na 
intenzifikaci sítě sběru a svozu tříděného odpadu s navýšením kapacity tak může narážet na své limity. 
Zaměření indikátorů v programovém období 2021–2027 na kvalitativní nakládání s odpadem se jeví 
jako cesta správným směrem. 
 
V rámci programového období 2007–2013 byla podpořena řada projektů pořizujících technologii pro 
nakládání se stavebním a demoličním odpadem (SDO). Ve své podstatě šlo o nadrcení a následné 
využívání SDO na povrchu terénu, případně jiné využití. Reálné materiálové využití stavebního odpadu 
ve smyslu cirkulární ekonomiky nepředstavuje významný poměr z celkového množství 
vyprodukovaného stavebního odpadu. V současném programovém období je tak celá skupina 17 dle 
katalogu odpadů vyjmuta z podpory. V této skupině se však objevují i plasty, kovy a další materiály, 
které je možné zpracovat, dotřídit a dále materiálově využít. Jelikož jde o odpady z demolic, jsou 
automaticky zařazeny do skupiny 17. Omezení dotačního programu však neumožňuje podporu 
takových technologií. 
 
Obdobnou situaci lze identifikovat u technologií pro zpracování pneumatik. Pneumatiky jsou zařazeny 
pod katalogové číslo 16 01 03. Podpora materiálového využití podskupiny 16 01 je vyloučena. 
Pneumatiky jsou využívány například na výrobu pryžových protihlukových stěn, což je materiálové 
využití, a podpora takových technologií je žádoucí. Rovněž jejich chemická recyklace představuje do 
budoucna zajímavé řešení. 
 
V posledních letech programového období 2014–2020 byla umožněna podpora pro kalové koncovky, 
konkrétně pro odvodnění a sušení kalů. V první výzvě, umožňující toto opatření, existovalo omezení 
pro technologie odvodnění na ČOV do 2 000 ekvivalentních obyvatel (dale jen EO). Úmyslem bylo 
podpořit především malé obce a zkvalitnit jejich nakládání s kaly. Nicméně technologické postupy 
ukázaly, že není efektivní a technologicky možné odvodňovat kaly na extrémně malých ČOV. Jako 
vhodná adaptace se ukázalo dané omezení zrušit. Další technickou bariérou v této oblasti se ukázala 
nutnost provozovat technologii na nakládání s kaly dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Stávající 
praxe je, že provozování celé technologie ČOV včetně případné kalové koncovky by mělo probíhat dle 
zákona č. 274/2001 Sb, což má za následek nezájem provozovatelů a vlastníků vodohospodářské 
infrastruktury o podporu z operačního programu. 

2.3.3 Legislativní bariéry 

Potencionální žadatel sleduje především svoje zájmy. Hlavním cílem soukromého sektoru je dosáhnout 
zisku. Hlavním cílem veřejného sektoru je dosažení užitku. Tržní mechanismus určuje, jaké technologie 
a procesy nakládání s odpady jsou nebo nejsou ekonomicky rentabilní. Nejistota ohledně nastavení 
podmínek do budoucnosti vede k menší ochotě investovat do nových či dalších technologií včetně 
příslušné projektové přípravy. V období nejistoty budoucích podmínek, stejně jako v případě 
prodloužení již dříve schválených termínů pro změnu systému fungování odpadového hospodářství, se 
investiční záměry zastavují, nebo se zpomaluje jejich příprava. Realizace změny fungování 
odpadového hospodářství je při nejistotě dalšího legislativního vývoje náročnější. 
 
Nejistota, vyvolaná změnami dříve stanovených podmínek či jejich uvolněním, zásadním způsobem 
ovlivňuje tržní prostředí a ochotu investorů budovat a instalovat nové technologie a měnit zavedené 
postupy. To lze ilustrovat například na vývoji v souvislosti s posunem účinnosti novely kalové vyhlášky 
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č. 437/2016 Sb. Příprava investičních projektů do technologií, jež zabezpečí plnění limitů dle 
novelizované vyhlášky, byla ze stran vícero investorů v roce 2019 a 2020 zpomalena. 
 

2.3.3.1 Nekontinuální prostředí 

Zásadní a předem nekomunikované změny fungování odpadového hospodářství mohou mít vliv na 
realizaci budoucích investic. Rovněž nesystémové změny mohou přinést menší ochotu investorů 
realizovat připravované investice. 
 
Pravidelná obměna politické reprezentace veřejných orgánů může přinést změny preferencí. Efektem 
je navýšení nejistoty budoucího vývoje v odpadovém hospodářství. 
 

2.3.3.2 Veřejná podpora 

Legislativní bariérou pro čerpání dotačních prostředků jsou i jednotlivé režimy veřejné podpory 
a omezení z nich plynoucí. Režimy veřejné podpory jsou stanoveny centrálně pro celou Evropu. 
Fungování odpadového hospodářství je velmi rozdílné. Obecné nařízení o blokových výjimkách 
(GBER) stanovuje výjimky, ve kterých je možná veřejná podpora s různou intenzitou podpory. Tyto 
výjimky ne vždy reflektují potřeby jednotlivých členských zemí. Běžně dochází k rozporu mezi možnou 
podporou stanovenou v operačních programech a možnou podporou prostřednictvím režimů veřejné 
podpory. Jako příklad lze uvést technologie na energetické využití odpadů. OPŽP definoval specifický 
cíl 3.2., a podporovanou aktivitu 3.2.3 “Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů 
a související infrastruktury”. V rámci této aktivity je možné podpořit Zařízení na energetické využití 
ostatních odpadů. Podporu je možné získat pouze, pokud je tato technologie napojena na centrální 
systém zásobování teplem a odpadní teplo distribuje třetím subjektům. Z pohledu veřejné podpory se 
jedná o teplárenský sektor a nikoli sektor odpadového hospodářství. 
 

2.3.4 Časová bariéra 

Z pohledu investora je důležité správné načasování realizace projektu. Příprava investičních záměrů je 
dlouhodobý proces. Možnost využít dotačního financování je závislá na vhodném načasování dotační 
výzvy a délky období pro příjem žádostí o dotaci. V programovém období 2007–2013 nebyl zveřejňován 
dlouhodobější harmonogram připravovaných výzev. Praxe zveřejňování dlouhodobějších výhledů 
připravovaných výzev se v programovém období 2014–2020 změnila a již na začátku programového 
období byl zveřejněn střednědobý plán výzev. Investoři získali jistotu možné podpory i pro technologie, 
jež vyžadují složitější přípravný a povolovací proces. 

2.3.5 Administrativní bariéry 

Významnou bariérou čerpání finančních prostředků jsou i administrativní požadavky a s tím spojené 
náklady. Podmínky a povinnosti plynoucí z přiznané podpory představují svým rozsahem významnou 
administrativní zátěž pro žadatele, a to i v případě, že si celou administraci projektu řídí svépomocí.  
V případě využití externího poradce jsou evidentní dodatečné náklady. 
 
Doporučení poskytovatele dotace, zveřejněné v průběhu programového období 2014–2020, nabádalo 
žadatele k přímému dohledu nad průběhem dotačního cyklu projektů a nespoléhání se pouze na externí 
poradce. Náklady na administraci představují významnou položku v rozpočtu investice, a to i přesto, že 
se do jisté míry jedná o způsobilý náklad. 
 
Zajištění administrativních úkonů vlastními silami či využitím externího poradce je závislé na 
preferencích daného žadatele a srovnání nákladovosti obou variant, případně jejich kombinace. Oba 
přístupy ekonomicky zatěžují žadatele a snižují tak zájem o poskytnuté dotace, protože snižují 
ekonomickou efektivitu poskytnuté dotace. Využití vlastního zaměstnance může přinášet i další 
negativní externality jakými jsou: 

► Čas nutný pro administraci nelze využít pro primární úkoly zaměstnance. 

► Zaměstnanec potřebuje zřídit elektronický podpis. 
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► Zaměstnanec se musí proškolovat a doplňovat své vědomosti dle měnících se pravidel pro 
žadatele a příjemce. 

► V průběhu kontrol ze strany kontrolních orgánů musí být zaměstnanec k dispozici a nemůže se 
věnovat svým primárním úkolům. 

Dne 2.1.2020 byla zveřejněna již 24. verze Pravidel pro žadatele a příjemce. V průměru tak dochází 
k aktualizaci pravidel čtvrtletně. Ač se mnohdy jedná o drobné úpravy, dochází i k významným 
a podstatným změnám. Žadatel musí tyto změny hlídat a reagovat na ně. V opačném případě může být 
žadatel adekvátně postižen. 
 
Administrativní zátěží jsou i požadavky na dokumentaci v průběhu dotačního cyklu. Důsledně 
a transparentně dokladovat průběh dotačního projektu je nezbytné. Některé informace jsou však 
dublovány, či je zajištění těchto příloh prakticky velmi obtížně realizovatelné. Jako příklad obtížně 
realizovatelného dokumentu lze uvést prohlášení nezávislého auditora, že žadatel není podnikem 
v obtížích. Poskytovatel dotace požadoval jasné stanovisko nezávislého auditora. Pro žadatele to 
znamenalo významný náklad navíc za zpracování tohoto stanoviska. Auditoři se k vydání takového 
stanoviska stavěli velice opatrně a neochotně. Následně byla povinnost a forma tohoto prohlášení 
významně zjednodušena. Příkladem zdvojení informací je doložení informace o plátcovství DPH. 
V rámci vyplňování monitorovacího systému MS2014+ žadatel jasně identifikuje, zda je, či není plátce 
DPH a zda si může, či nemůže nárokovat odpočet u finančního úřadu. Tuto jasnou informaci musí dále 
doložit čestným prohlášením. 
 
Významnou administrativní zátěží je i práce v monitorovacím systému MS2014+. Tento systém není 
pro uživatele příliš intuitivní. Zástupce žadatele musí postupovat dle několika manuálů a v případě své 
nezkušenosti se zvyšuje pravděpodobnost, že mu bude žádost o dotaci vrácena k doplnění chybějících 
nebo špatně zadaných informací a dokumentů. 
 
Významným rizikem, a tedy bariérou pro žadatele, je riziko následného krácení či odebrání dotace kvůli 
pochybením. Žadatel s tímto rizikem musí počítat. Náročnost administrace projektu zvyšuje riziko 
pochybení a snižuje ochotu žadatele vystavovat se důsledkům plynoucích z jednotlivých pochybení. 
Tato ochota bývá podpořena předchozími negativními zkušenostmi žadatele, jeho okolím, nebo 
mediálně publikovanými případy. Tato administrativní zátěž má přímý finanční dopad na žadatele. 
 
Další administrativní bariéry mají spíše technický a přeneseně rovněž finanční dopad na žadatele. 
Žadatel není oprávněn po dobu udržitelnosti projektu prodat předmět podpory. Výjimečně nastávají 
situace, kdy je žadatel nucen prodat svůj podnik včetně předmětu podpory. Podmínky stanovené 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace žadateli neumožňují bez sankce prodat předmět podpory. Rovněž 
některé další podmínky stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace přináší omezení, které běžné tržní 
prostředí nestanovuje. 
 
Rizikem pro příjemce dotace je i doba udržitelnosti, po kterou je vázán podmínkami poskytnuté dotace. 
V OPŽP se počítá od schválení Závěrečné zprávy o realizaci. K tomu však dochází po několika 
měsících od proplacení dotace a uvedení předmětu podpory do provozu. Doba udržitelnosti se tak 
neúměrně prodlužuje. Naproti tomu v OPPIK se doba udržitelnosti počítá od proplacení poslední 
žádosti o platbu, což je pro žadatele jasně identifikovatelný termín a může s ním předem kalkulovat pro 
své další podnikání. 
 
Uvedené administrativní bariéry žadatel poměřuje s přínosem, jež dotace má žadateli přinést. Prvkem 
vyvažujícím rizika je výše dotace. 
Pravděpodobně nejvyužívanější režim veřejné podpory (minimálně soukromými subjekty) 
poskytuje podporu na úrovni 25, 35, nebo 45 % (v závislosti na velikosti podniku). Taková 
intenzita podpory pro mnoho žadatelů nevyváží rizika a administrativní bariéry spojené s 
administrativním procesem dotační žádosti. 
 

2.4 Vliv OPŽP na odpadové hospodářství 

Tato kapitola popisuje vliv Operačního programu Životní prostředí během programových období 2007–
2013 a 2014–2020 na fungování odpadového hospodářství. Zhodnocení vlivu podpořených projektů 
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vychází z Metodiky pro hodnocení přínosu podpořených projektů v oblasti odpadového hospodářství 
z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) v programových obdobích 2007–2013 a 
2014–2020 ve vztahu k vybraným hlavním cílům Plánů odpadového hospodářství České republiky pro 
období let 2003 až 2014 a let 2015 až 2024. Součástí kapitoly je i charakteristika oblastí, kdy dotační 
podpora míří na vzájemně se vylučující technologie. 

2.4.1 Zhodnocení vlivu podpořených projektů  

Uvedená metodika na základě korelační analýzy zkoumá sílu závislosti mezi zvolenými indikátory 
plnění cílů POH ČR (např. produkce KO, SKO, materiálově využitelných komunálních odpadů apod.) 
a vybranými kategoriemi projektů podpořených z OPŽP16. 
 
Projekty podpořené z OPŽP přispěly k vybavení systémů nakládání s komunálními odpady příslušnou 
infrastrukturou (zařízení na nakládání s odpady, sběrná síť, či vybavení k předcházení vzniku odpadů), 
zejména pak v oblasti odděleného sběru a využití materiálově využitelných komunálních odpadů (papír, 
plasty, sklo, kovy, bioodpad). Tyto projekty vedly na jedné straně k rostoucí měrné produkci odděleně 
sbíraných materiálově využitelných složek a na straně druhé k poklesu měrné produkce směsného 
komunálního odpadu. Celková měrná produkce komunálního odpadu v důsledku podpory mírně roste, 
a to z důvodu omezeného působení substitučního efektu (nárůst množství materiálově využitelných 
složek, který je do značné míry odrazem spotřebních návyků domácností, je vyšší než pokles produkce 
směsného komunálního odpadu). Důsledkem podpory z OPŽP je tak tzv. dvojí dividenda – podpora z 
OPŽP přispívá k vyššímu materiálovému využití využitelných složek komunálního odpadu na jedné 
straně a k poklesu množství skládkovaného směsného komunálního odpadu na straně druhé, čímž 
projekty z OPŽP přispívají k plnění cílů definovaných v plánech odpadového hospodářství17. 
 
Pro hodnocení přínosů projektů z oblasti předcházení vzniku není vhodné používat metody založené 
na měřitelných změnách produkce a nakládání s odpady. Ty se zabývají již vzniklými odpady a nikoliv 
těmi, které nevznikly. Kromě toho např. produkce komunálních bioodpadů a SKO je ovlivněna celou 
řadou jiných faktorů a prokázání jasného vztahu mezi předcházením vzniku těchto odpadů a jejich 
produkcí je velmi obtížně řešitelné. Pro vyhodnocení přínosů projektů v této oblasti je nutné vytvořit 
specifické parametry, které umožní posuzovat sociální rozměr aktivit včetně změny návyků a chování 
domácností a spotřebitelů18. 
 
Komplexní vyhodnocení současného období je možné provést až na základě ex-post či dopadové 
evaluace programu, která zhodnotí funkčnost jednotlivých realizovaných intervencí. 

2.4.2 Kompatibilní technologie 

Kompatibilní technologie jsou takové technologie, kdy existence jedné vylučuje či omezuje možnosti 
zpracování daného odpadového toku na technologii druhé. Energetické využití značným způsobem 
omezuje, či dokonce vylučuje materiálové využití daného odpadu. Kompostování bioodpadu v 
domácích kompostérech vylučuje či významně omezuje sběr bioodpadu do kompostejnérů a jiných 
sběrných nádob. V současné době není žádným způsobem hodnoceno, zda žadatel v minulosti čerpal 
dotaci na projekt, jež je v kompatibilním vztahu k projektu aktuálně připravovanému. Pokyn 
poskytovatele dotace na obsah stěžejního dokumentu k žádosti o dotaci (Analýza potenciálu produkce 
odpadu) obsahuje povinnost popsat v minulosti podpořené projekty daného žadatele v dané spádové 
oblasti. V průběhu hodnocení žádosti o dotaci nevstupuje vyhodnocení potřebnosti daného projektu v 
kontextu předchozích podpořených projektů do bodového či jiného hodnocení. 
 
Jako příklad lze uvést projekty zaměřené na nakládání s bioodpadem. V programovém období 
2007–2013 byla žadateli hojně využívána podpora na vybudování kompostáren o různých kapacitách, 
včetně zařízení do 150 tun ročně, které podléhají mírnějšímu povolovacímu procesu. Na základě 
podpořených projektů se projevily snahy vytřídit bioodpad od občanů a kompostovat jej na alespoň 
částečně centralizované úrovni. V programovém období 2014–2020 je žadateli hojně využívána 
podpora na pořízení domácích kompostérů. Díky podpoře těchto projektů se bioodpad nedostane do 

 
16

 Evaluace metodika ZZ MZP 191031 str. 7 
17

 Evaluace metodika ZZ MZP 191031 str. 135 
18

 Evaluace metodika ZZ MZP 191031 str. 136 
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evidence produkce odpadů jednotlivých municipalit (původců odpadů) a nebude předán do 
kompostáren. 
Při přípravě projektů na straně žadatelů je nutné zvažovat případné synergie, kanibalizační efekty, 
regionální přesahy či konkurenční záměry, aby projekty byly dlouhodobě udržitelné a maximálně 
efektivní z pohledu investovaných prostředků. Výše podpory přímo ovliňuje zájem o realizaci projektu 
a nutí žadatele účelně zvažovat přínos projektu se snižujícím se podílem dotace při zvážení nákladů 
projektů a jiných přístupů k dosažení stejného cíle. 
Dopad na jiné relevantní projekty či záměry je možné popsat v příloze žádosti o dotaci nebo 
v dokumentu Analýza potenciálu produkce odpadu. Vhodnou formou doplnění by byl jednoduchý 
formulář o synergických nebo kanibalizačních efektech pro daný odpadový tok v zájmové oblasti včetně 
širšího okolí, vložený do Analýzy potenciálu produkce odpadu s možností stručného okomentování. 
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3. Zmapování a určení vhodné oblasti odpadového hospodářství k 
možné podpoře prostřednictvím inovativních finančních nástrojů 
v rámci jednotlivých regionů 

Inovativní finanční nástroje (dále jen finanční nástroje, „FN“) podporované z Evropských strukturálních 
a investičních fondů („ESIF“) se využijí k řešení zvláštních potřeb trhu (rentabilní oblasti podpory) v 
souladu s cíli programu. FN by neměly omezovat či vytlačovat soukromé zdroje financování a jejich 
implementace by měla reflektovat i cíle, které jsou v rámci programu definovány. Doporučení a 
rozhodnutí o využití finančních nástrojů k podpoře vybraných opatření by proto měla vždy vycházet z: 

► předběžného hodnocení či posouzení
19

, které průkazně odhalilo neoptimální investiční 
situaci, 

► odhadované výše a rozsahu potřebných veřejných investic. 

Finanční nástroje využívají finančních prostředků ESI fondů návratným způsobem (návratná forma 
podpory) a zároveň předpokládají kombinaci různých forem veřejných a soukromých zdrojů. 
Zároveň lze konstatovat, že FN oproti dotační podpoře méně deformují trh. 
 
Zapojení FN vedle dotačních mechanismů znamená maximalizaci potenciálu operačního 
programu. Důvody jsou následující: 

► sektor odpadového hospodářství je dlouhodobě podporován skrze dotace, ale široká nabídka 
jiných typů podpory stále chybí, 

► výlučně dotační způsob financování může způsobit deformaci trhu (např. dotace pro velké 
podniky nemusí být zajímavé, především kvůli vysoké administrativní zátěži, FN s výhodnými 
podmínkami oproti tomu ano; naopak malé podniky nemusí mít kapacitu na administraci 
projektu, FN jsou administrativně řádově snazší), 

► alternativa k dotační podpoře může přitáhnout nové subjekty, 

► různé typy finanční podpory mohou pomoci dalšímu rozvoji sektoru. 

Jednou z hlavních výhod těchto nástrojů oproti grantovému (dotačnímu) financování
20

 (nenávratné 
finanční pomoci) je návratnost vložených finančních prostředků, a to v nejrůznější formě dle typu 
finančního nástroje (splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů apod.). Zároveň je spolu 
s implementací FN možné snížit administrativní náročnost na straně žadatele, která je typická pro 
dotační mechanismy. 
 
Administrativní požadavky na finanční prostředky z dotací (náklady na dotační poradenství, 
komplikovanější výběrové řízení, monitorovací zprávy), popsané v kapitole 2.3.5 Administrativní 
bariéry, společně se zvyšujícím se podílem spolufinancování (dané jak podmínkami pro poskytování 
povolené veřejné podpory, tak i finanční pozicí České republiky mezi ostatními členskými státy) 
nemusejí být pro potenciální žadatele dostatečně motivující. 
 
Oproti tomu FN mohou být atraktivní i pro žadatele, kteří o dotační financování za současných 
podmínek nejeví zájem. Tato příležitost je nyní významnější i v souvislosti se situací spojenou 
s pandemií COVID, kdy jsou prostředky na finačních trzích méně likvidní, než jak tomu bylo před 
pandemií. Komerční FN jsou nyní tedy dražší (a tento trend bude pravděpodobně přetrvávat, případně 

 
19

 Pro nové programové období se upravují požadavky EK na obsah předběžného posouzení – již se nevyžaduje průkazné 
selhání trhu, protože se předpokládá, že jsou na něm založeny všechny intervence. Předběžné posouzení zůstává dle 
Obecného nařízení povinné, zkoumá však pouze:  
a) navrhovanou výši příspěvku z programu na finanční nástroj a očekávaný aktivační účinek;  
b) navrhované finanční produkty, které mají být nabízeny, včetně případné potřeby rozdílného zacházení s investory; 
c) navrhovanou cílovou skupinu konečných příjemců;  
d) očekávané přispění finančního nástroje k dosažení specifických cílů. 
Více čl. 52 návrhu obecného nařízení. 
20

 Pro účely tohoto textu rozumíme „grant“ jako ekvivalent „dotace“ 
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i narůstat) a FN subvencované z prostředků ESIF se tak mohou stát vítanou alternativou a být 
konkurenceschopné vůči běžným produktům na finančním trhu. 

 

Využití FN v programovém období 2014–2020 v oblasti odpadového hospodářství je nutné 
považovat ve srovnání s celkovým objemem finančních prostředků z ESIF za okrajové. Toto je 
způsobeno několika faktory: 

► složitost implementace FN (a nízké úrovně zkušeností s FN na úrovni ŘO / ZS), 

► poměrně malá propagace výhod implementace FN ze strany veřejných subjektů, 

► FN pouze v podobě poskytnutých úvěrů a záruk, což nemusí reflektovat potřeby trhu. 

FN byly v programovém období 2014–2020 poskytovány prostřednictvím ZS, tedy SFŽP, který je 
k takové činnosti ze zákona oprávněn (§3 zákona č. 388/1991 Sb., Zákon České národní rady o Státním 
fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Konkrétně šlo o podporu 
poskytovanou ve formě půjčky z evropských fondů, která byla kombinována s dotací z prostředků 
SFŽP. Půjčky byly určeny na projekty ze specifického cíle 3.5 Operačního programu Životní prostředí, 
zaměřené na nejlepší technologie k omezení emisí znečišťujících životní prostředí (např. projekty jako 
průmyslové čističky odpadních vod, chladicí zařízení u zimních stadionů nebo provozy, kde se 
používají, vyrábí či skladují nebezpečné chemické látky). Zájem o FN nebyl velký, celkem bylo zatím 
podpořeno 10 projektů (shodně vždy pět v roce 2018 i 2019). 
 
Dále bylo možné některé z aktivit odpadového hospodářství (materiálové a energetické využití odpadů) 
financovat bezúročným úvěrem z programu Expanze. Program je financován z ESIF v rámci 
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu 
a byl vytvořen na podporu malých a středních podniků. 
 

Využití FN v aktuálním programovém období by mělo být blíže specifikováno na 
základě výsledků ex-ante hodnocení. 
 

S narůstajícím podílem spolufinancování příjemců projektů a snižující se celkovou alokací programů 
(na oblast odpadového hospodářství je ve srovnání s programovým obdobím 2014–2020, pokud 
nezapočítáme podporu skládkování, alokováno přibližně o 10 % méně) pro Českou republiku se však 
implementace FN stává stále naléhavější. Díky implementaci FN bude možné podpořit relevantní 
intervence programu vhodnými finančními produkty (úvěry, záruky, kapitálové vstupy a jiné). 
 

Konkrétní aktivity, odpovídající výše vyčleněných prostředků
21

 a podmínky pro implementaci FN, 
včetně očekávaného pákového efektu alokovaných finančních prostředků z ESIF, a případné 
kombinace s dalšími typy podpory, vyplynou z předběžného posouzení zavedení finančních 
nástrojů. Specifikace využití finančních nástrojů bude do programového dokumentu konkrétně 
doplněna po dokončení výše zmíněného předběžného posouzení. 

  

 
21

 Dodržení principu materiality – pro jedno opatření (samostatně vytvářený nástroj) je vhodné zapojení FN tak, aby bylo efektivní 
zapojit příslušné implementační struktury či kapacity vzhledem k alokace vyčleněné na dané opatření. Dle praxe agentury FI-
Compass (poradní organ EK pro FN) by alokace FN neměla být nižší než 15 mil. EUR (zhruba 390 mil. Kč). V případě kombinace 
více nástrojů do jednoho fondu, případně při využití existujících struktur, lze uvažovat i o nižší alokaci daného FN. 
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3.1 Typy FN včetně jejich zhodnocení a srovnání s grantovým financováním 

Tyto nástroje mohou nabývat nejrůznějších forem, které se liší náročností implementace, zapojením 
finančních zprostředkovatelů, mírou rizika pro jednotlivé zapojené subjekty a dalšími. Konkrétní druh 
finančního nástroje se nazývá „Finančním produktem“. Nejčastěji využívané produkty mohou mít formu: 

► půjček či zvýhodněných úvěrů, 

► záruk, 

► kapitálových investic a kvazikapitálových investic, 

► PPP projektů, 

► dalších nástrojů ke sdílení rizik včetně inovativních (financování úroku, crowdfunding apod.). 

Tam, kde je to vhodné, mohou být FN nově propojeny s granty, tento postup je pro období 2021–2027 
akcentován jako vhodný. Návrh Obecného nařízení uvádí zejména možnosti kombinace formou 
technické asistence, ancillary grantu apod. Pro oblast odpadového hospodářství se kombinace FN 
s granty jeví jako účelná, motivační i vzhledem k tomu, že v této oblasti zatím není s FN významná 
zkušenost. 
 
Po zvážení široké nabídky dostupných FN a zkušenosti MŽP / SFŽP s implementací těchto nástrojů, 
doporučujeme využít především následující čtyři typy FN na podporu segmentu odpadového 
hospodářství. Vybrané nástroje jsou považovány za konzervativní, nicméně poměrně jednoduché 
na administraci, dobře chápané potencionálními příjemci a dalšími stakeholdery a vyznačují se 
nižší mírou rizika pro zapojené subjekty (řídicí orgán, finanční zprostředkovatelé, příjemci a další). 

► Půjčka / zvýhodněný úvěr – dohoda mezi věřitelem (finančním zprostředkovatelem) a 
dlužníkem (příjemcem projektu) na stanoveném objemu finančních prostředků, které se dlužník 
zavazuje splatit v jasně definovaném období a za stanovených podmínek 

► Záruka – využití pro významnější investice, pro lepší přístup k finančním prostředkům, jedná 
se o závazek o převzetí odpovědnosti za dluh třetí strany (příjemce projektu)  

► Kapitálové investice / vstupy – navýšení kapitálu společnosti (příjemce projektu), investované 
přímo či nepřímo, za současného podílu na vlastnictví společnosti a jejím řízení 

► PPP projekty – pro významně časově a finančně náročné infrastrukturní projekty (např. typu 
ZEVO), na základě složitě smluvně ošetřeného vztahu mezi veřejným a soukromým sektorem 

3.1.1 Půjčka / zvýhodněný úvěr 

Kdy využít úvěry? 

 

✓ Když jsou úrokové míry na otevřeném trhu relativně vysoké 

✓ Když je strategické prodloužit dobu návratnosti finančních prostředků oproti běžným úvěrům 
poskytovaným na trhu 

✓ Pokud existuje možnost snížit požadavky na zajištění úvěru (např. díky zapojení veřejných 
zdrojů) 

✓ Vysoké investiční náklady projektu (např. nadregionální zařízení) 

Jaké jsou výhody a nevýhody zvýhodněného úvěru? 

 

✓ Nástroj je poměrně snadný k administraci, existuje zkušenost s implementací napříč řídicími 
orgány 

✓ Odsouhlasený a definovaný plán splátek (splácení fondu alokovaných prostředků na FN) – 
snadné rozpočtování, plán čerpání 

✓ Nástroj je dobře chápán zainteresovanými subjekty, není třeba edukace 

✓ Úvěrové financování chrání kapitál příjemců projektů 
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× Financovaný produkt bude vždy dražší než nefinancovaný (především kvůli transakčním 
nákladům úvěru) 

× Využití finančního zprostředkovatele omezuje přenos zkušeností s implementací FN na řídicí 
orgán 

Zvýhodněné úvěry je vhodné využít na financování méně rizikových, fungujících intervencí. Úvěry 
je možné kombinovat s grantovou podporou a dále také nefinanční podporou (primárně ve formě 
poradenství, ať už při přípravě žádosti, či realizaci projektu). 
 
Úvěry mohou být vhodným nástrojem podpory těchto oblastí: 
 

► Konkrétní oblasti doporučené k financování prostřednictvím úvěrů byly navrženy po diskusi se 
zadavatelem a členy řešitelského týmu. Úvěry navrhujeme využít v oblasti materiálového a 
energetického využití odpadů (současně předpokládáme i dotační podporu v této oblasti, 
případně kombinaci FN a dotace). 

► budování zařízení pro úpravu čistírenských a využití čistírenských kalů 

► budování zařízení pro materiálové využití odpadů 

► budování zařízení pro výrobu paliv z odpadů 

► nakládání s nebezpečnými odpady 

3.1.2 Záruky (garance) 

Kdy využít záruky? 
 

✓ Když banky či nebankovní instituce vyžadují vysoké ručení za poskytnuté úvěry  

✓ Když jsou banky příliš rigidní k financování rizikovějších projektů 

✓ Když regulace zpřísní podmínky úvěrování 

Jaké jsou výhody a nevýhody využití záruk? 
 

✓ Výhoda pro konečné příjemce (příjemce projektu) – nižší nebo žádné garanční poplatky, nižší 
požadavek na ručení a nižší hodnocení rizika 

✓ Výhoda pro banky či finanční zprostředkovatele – nižší míra rizika 

✓ Ochrana kapitálu konečných příjemců 

✓ Vysoký pákový efekt – finanční prostředky kryjí pouze část úvěrů, možnost využít pro vyšší 
počet subjektů 

✓ Vyžaduje nižší vstupní podporu než plně financované projekty (i v případě financování úvěrem) 
 

× Představuje riziko pro věřitele a neposkytuje dodatečnou likviditu 

× Odhadování maximálního limitu rezervy může být náročné 

× Nedochází k převodu odborných znalostí na konečné příjemce 

 

Garance mohou být vhodným nástrojem podpory těchto oblastí: 
 

► Konkrétní oblasti doporučené k financování prostřednictvím záruk byly navrženy po diskusi se 
zadavatelem a členy řešitelského týmu a jejich předpokládané využití bude v oblasti 
materiálového využití odpadů. Garanci zde vnímáme i jako nástroj snížení rizika prostředí, 
způsobeného především očekáváním změn, které přinese legislativní úprava. Její realizace se 
může v čase posunout, subjekty resistentní k riziku budou s investicemi vyčkávat (tedy čekat 
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na stav po přijetí legislativní úpravy). Garance poskytované z fondů ESIF by mohly toto riziko 
významně snížit. 

► budování zařízení pro úpravu čistírenských a tepelné zpracování odpadních kalů 

► budování překládacích stanic 

3.1.3 Kapitálové investice 

Kdy využít kapitálové investice? 
 

✓ Když je třeba snížit finanční zatížení podporovaných společností, případně zvýšit jejich 
kapitálovou sílu (konečných příjemců) 

✓ Když je vhodné podporovat velké investiční projekty 

Jaké jsou výhody a nevýhody kapitálových investic? 
 

✓ Vyšší potenciál přílivu investic, vyšší potenciální výnosy ve srovnání s úvěrovými mechanismy 

✓ Aktivní zapojení do řízení podniku a přístup ke strategickým informacím (pro investora) 

✓ Stimulace investic z lokálních kapitálových trhů i do rizikových oblastí podpory, které by jinak 
nebyly podporovány (na tržním principu) 

✓ Možný benefit pro podnik (konečného příjemce projektu) ve formě zapojení investora do 
managementu – navýšení kompetencí 
 

× Aktivní zapojení do řízení podniku a přístup ke strategickým informacím (pro investora) může 
pro konečného příjemce znamenat omezení kontroly nad řízením 

× Riziko insolvence pro všechen zainvestovaný kapitál 

× Časově a finančně náročný typ FN 

× Komplexní a náročný proces implementace a administrace ve srovnání se zvýhodněnými úvěry 
(vysoké operační náklady) 

× Nemožnost využít na krátkodobé investice (například v závěru programového období), výnosy 
se předpokládají v dlouhodobém horizontu 

× Příprava prostředí pro kapitálové vstupy může být náročná, zvláště s přihlédnutím 
k limitovaným zkušenostem České republiky s využitím tohoto typu nástrojů 

 

Kapitálové vstupy mohou být vhodným nástrojem podpory těchto oblastí: 

 

► Konkrétní oblasti doporučené k financování prostřednictvím kapitálových vstupů byly navrženy 
po diskusi se zadavatelem a členy řešitelského týmu. Kapitálové vstupy navrhujeme využít pro 
oblasti materiálového využití, pro projekty „na zelené louce“. 

► chemická recyklace (waste-to-chemicals) 

► inovativní způsoby zpracování nebezpečných odpadů 

 

Kapitálové či kvazikapitálové investice financované s využitím veřejných finančních prostředků 
(ať už ze státního rozpočtu či fondů ESIF) nebyly prozatím v České republice ani pilotovány, ani 
implementovány. 
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3.1.4 PPP projekty 

Pro oblast odpadového hospodářství se jeví jako vhodný nástroj PPP projekt (Public Private 
Partnership). Tento pojem označuje spolupráci veřejného a soukromého sektoru, veřejný sektor bývá 
obvykle iniciátorem a zadavatelem akce a soukromý sektor katalyzátorem realizace. PPP projekty jsou 
hojně využívány v rámci budování infrastruktury, a to v mnoha členských státech EU. Jednou z častých 
oblastí využití je i odpadové hospodářství. 
 
Jaké jsou výhody a nevýhody PPP projektů? 

 
✓ Aktivizace soukromých zdrojů, vysoký potenciál přílivu investic 

✓ Kontrola využití zdrojů (pro zadavatele) 

✓ Realizace velkých náročných investic 

✓ Vyšší efektivita a transparentnost 

✓ Pravidla jsou definována v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek 
Dlouhodobý kontrakt mezi veřejným a soukromým sektorem (předpokládá zvážení rizika 
nestabilního politického prostředí, nižší vymahatelnost práva v ČR apod.) 

 

× Právní vymahatelnost závazků 

× Rizikovost pro soukromého investora (nižší než u korporátních projektů) 

× Riziko insolvence pro všechen zainvestovaný kapitál 

× Časově a finančně nejnáročnější typ FN 

× Komplexní a náročný proces implementace a administrace (vysoké vstupní náklady) 

× Příprava prostředí pro PPP projekty může být náročná, zvláště s přihlédnutím k limitovaným 
zkušenostem a rezistenci České republiky s využitím tohoto typu nástrojů 

 

► Konkrétní oblasti doporučené k financování prostřednictvím PPP projektů byly navrženy po 
diskusi se zadavatelem a členy řešitelského týmu a jejich využití navrhujeme pro velké 
infrastrukturní projekty v řádu jednotek miliard Kč. 

► zařízení na energetické využití odpadu 

► nadregionální centra pro dotřiďování odpadů 

► nadregionální zařízení pro zpracování kalů z ČOV 

3.1.5 Reálné možnosti využití FN 

Skutečná proporce využití FN vůči grantům bude vycházet ze situace na trhu – bude třeba 
posoudit další možnosti podpory v rámci segmentu (z prostředků státního rozpočtu i EU), druh podpory, 
likviditu na finančních trzích, připravenost konečných příjemců projektů k využití FN (posouzení 
absorpční kapacity), akceptovatelnou míru rizika a další faktory. Tato tržní analýza bude předmětem 
předběžného posouzení. 
 
Co tedy můžeme považovat za hlavní přínosy FN oproti grantovým mechanismům podpory? 
 

► Rozšiřují možnosti financování projektových záměrů, program se stává flexibilnějším 

► Revolvingový nástroj, tj. finanční prostředky splacené konečnými příjemci mohou být 
opakovaně využity 

► Více podpořených projektů (pákový efekt) 

► Vyšší efektivita investovaných prostředků (pákový efekt) 
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► Lepší kvalita projektů (FN musí být zpětně proplaceny příjemcem, aktivity podpořené v projektu 
tedy musí být ze své podstaty udržitelné, potažmo ziskové) 

► Zpravidla rychlejší a snazší administrace (nemusí platit pro kapitálové vstupy) 

► Zapojení soukromých zdrojů (finanční zprostředkovatelé, investoři atd.) 

► Kombinace s grantovými mechanismy 

► Investiční příležitost (existence finanční mezery, nedostatek finančních prostředků v segmentu) 

 

Veřejná podpora 

 

Zároveň mohou tyto investice prostřednictvím FN zůstat nerealizovány, a to v případě, že nebude 

zavedena vhodná forma veřejné podpory
22

. V současnosti se připravují nová pravidla pro poskytování 
povolené veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem a existuje poměrně značné riziko, že tato budou 
mít dopad i na implementaci FN (ale i dotačních podpor). Prozatím je stěžejním předpisem, který lze 
pro přípravu operačního programu využít, nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (GBER), jehož platnost je 
aktuálně prodloužena do konce roku 2022. Pravidla veřejné podpory budou tedy reálně upravována až 
v průběhu programového období v závislosti na schválení nového předpisu ve veřejné podpoře. 
 

Navrhované podoby FN, jak jsou uvedeny v následující kapitole této studie, podléhají 
posouzení slučitelnosti s pravidly pro poskytování veřejné podpory, a to včetně posouzení 
existence veřejné podpory, možnosti využití „off the shelf“ nástrojů, pravidel de minimis 
nebo GBER a zohlednění faktorů relevantních pro posouzení slučitelnosti s vnitřním trhem 
(např. EEAG). Po rozhodnutí o konkrétních FN k využití v oblasti odpadového hospodářství 
budou rozpracovány relevantní články veřejné podpory i v návaznosti na typologii příjemců 
vybraných podpor. 

 
Při uvedeném posuzování slučitelnosti s pravidly pro poskytování veřejné podpory je nezbytné 
zajistit soulad s pravidly na všech stupních implementační struktury, tedy na úrovni správce 
fondu, finančního zprostředkovatele, případně spolufinancujícího subjektu a konečného příjemce. 
 
Důkladné přezkoumání podmínek implementace je třeba provést v rámci předběžného posouzení, 
které je navíc nutné aktualizovat vždy, když dojde ke změně tržního prostředí a s tím spojeného tržního 
selhání. 
 
Subjekty provádějící finanční nástroje, finanční zprostředkovatelé 
 
S pravidly veřejné podpory souvisí také výběr zapojených subjektů mimo veřejný sektor. Pro hladkou 
implementaci zvolených finančních nástrojů je třeba zvolit vhodného finančního zprostředkovatele 
a další subjekty, podílející se na implementaci FN. Finanční zprostředkovatelé, investoři a případně 
správci fondů musí být vybráni v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
 
Vhodný finanční zprostředkovatel (subjekt provádějící finanční nástroj) by měl být doporučen a 
vybrán na základě předběžného posouzení u konkrétních oblastí podpory. MŽP může využít toho, že 
zprostředkujícím subjektem pro OPŽP je SFŽP, který, jak již bylo uvedeno výše, určité zkušenosti 
s implementací FN má. 
 
V končícím programovém období 2014–2020 byl řídicími orgány jako finanční zprostředkovatel hojně 
využíván subjekt Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (ČMZRB). Ta je rozvojovou 
bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky 
a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících 
veřejnou podporu. Jediným akcionářem Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., je Česká 
republika. V Centrálním depozitáři cenných papírů je vedena evidence akcií banky na majetkových 

 
22

 Toto však platí i pro projektové záměry podporované dotačně. Tj. jakýkoli projekt, který není slučitelný s pravidly pro 
poskytnutí povolené veřejné podpory, nemůže být financován z veřejných zdrojů, a to ani formou nenávratné pomoci, ani 
pomoci návratné prostřednictvím FN. 
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účtech u tří ministerstev, a to Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí a Ministerstva pro 
místní rozvoj. 
 
ČMZRB v programovém období 2014–2020 vystupovala jako finanční zprostředkovatel v rámci 
několika operačních programů, jmenovitě v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost či Operačního programu Zaměstnanost, kde poskytovala zvýhodněné úvěry a 
záruky. 
 
Je členem Sdružení evropských finančních institucí pro malé a střední podnikání (Network of European 
Financial Institutions for Small and Medium Sized Enterprises, NEFI), jehož cílem je sdílení zkušeností 
z poskytování finančních nástrojů tomuto segmentu a Evropské asociace dlouhodobých investorů 
(European Long-Term Investors Association, ELTI), která je mj. zaměřena na podporu dlouhodobého 

investování, výzkumu a zpracovávání společných pozic reagujících na aktuální programy EU. 
 
Další variantou finančního zprostředkovatele je běžná komerční banka. Takový subjekt musí být vždy 
vybrán v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Využití komerčních bank k implementaci 
FN v České republice prozatím není časté, pouze MMR se v aktuálním programovém období snažilo 
vysoutěžit komerční subjekt, nicméně prozatím neúspěšně. I komerční banky mají své nesporné 
výhody, které je v rámci ex-ante posouzení nutné zvážit. Jedná se například o znalost zákazníka, 
obvykle vyšší pružnost a rychlost v provádění operací, širokou obchodní síť (ČMZRB má oproti tomu 
pouze jednotky poboček v rámci ČR), tlak na obchodní výsledky a v neposlední řadě také kompetenční 
znalost (např. Komerční banka, a.s. má znalostní centrum pro energetiku, Česká spořitelna, a.s. má 
specialisty pro oblast odpadů). 
 

3.2 Navržení konkrétních FN dle jednotlivých oblastí podpory, typu intervence 
a příjemce 

V rámci této kapitoly budou navrženy konkrétní aktivity, které se jeví jako vhodné k podpoře 
prostřednictvím FN. Při návrhu vycházíme z průzkumu trhu, zahraničních zkušeností a realizovaného 
ex-ante posouzení zavedení FN pro programové období 2014–2020. 
 
Hodnoceny byly jednotlivé aktivity zamýšlené k podpoře, a to především expertním posouzením, dle 
předpokládané rentability typového projektu, případně dle doby návratnosti investice a motivace 
příjemce k realizaci projektu. Detailní ekonomická analýza a finální vyhodnocení, které oblasti podpory 
jsou skutečně vhodné pro zavedení FN, jdou nad rámec tohoto projektu, musí být posouzeny v rámci 
ex-ante analýzy. Oblasti dělíme na prevenci vzniku odpadů a materiálové a energetické využití 
odpadů tak, jak jsou děleny v rámci aktuálního programového dokumentu. 
 
V oblasti prevence vzniku odpadů předpokládáme nižší míru využití FN, a to z důvodu nižší 
potencionální ziskovosti aktivit, které jsou k podpoře uvažovány. Zároveň jsou aktivity v této oblasti 
chápány částečně jako edukační, tedy vhodné primárně pro dotační podporu. 
 
Pro zavedení FN jsou vhodné následující oblasti podpory: 

► prevence vzniku odpadů 

► pro oblast prevence vzniku odpadů nenavrhujeme využití FN, a to z důvodu nulové 
či nízké rentability uvažovaných opatření a projektů. Zároveň jde o projekty, které mají 
zahájit změnu postojů ve společnosti, jejich náplň je spíše edukační, nežli komerční 

► materiálové a energetické využití odpadů 

► pro oblast materiálového a energetického využití odpadů je doporučeno využití 
FN. Konkrétní oblasti doporučené k financování prostřednictvím FN byly doplněny po 
diskusi se zadavatelem (včetně rozhodnutí o rozdělení alokace) a členy řešitelského 
týmu 

 
Konkrétní argumenty k jednotlivým intervencím shrnuje následující tabulka, která byla vytvořena ve 
spolupráci s řešitelským týmem projektu. V tabulce jsou identifikovány především ty aspekty, které mají 
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na potenciál zavedení FN v rámci příslušného opatření zásadnější vliv, nejedná se o komplexní 
ekonomickou analýzu. Detaily k jednotlivým opatřením jsou specifikovány v podkladových 
dokumentech. 
 
Tabulka 7: Zhodnocení jednotlivých opatření 

Prevence vzniku 
odpadů 

Dotační podpora Finanční nástroj 
Preferovaná 

varianta 

Proč ne Proč ano Proč ne Proč ano   

Domácí kompostéry pro 

občany 

možnost 

narušení trhu 

podpora vůči 

občanům 

(koncový 

uživatel), nikoli 

podnikatelským 

subjektům 

změna chování 

plošná podpora 

zvýšení zájmu o 

danou oblast 

omezená 

ziskovost 

nezkušenost 

MŽP / SFŽP s 

implementací 

FN 

nevhodný typ 

žadatele, 

nízké výnosy 

možnost 

financování až do 

100 % způsobilých 

výdajů 

zjednodušení 

administrace pro 

příjemce projektu 

Dotace 

Podpora prevence 

vzniku textilního a 

oděvního odpadu 

do budoucna textil 

samostatně 

možné i 

komerční 

navyšování 

kapacit 

může být 

součástí 

komplexních 

projektů 

od roku 2025 

povinnost 

odděleného 

sběru, nutné 

další rozšiřování 

kapacit 

omezená 

ziskovost 

nezkušenost 

MŽP / SFŽP s 

implementací 

FN 

nejedná se o 

příliš rentabilní 

oblast, dlouhá 

doba 

návratnosti 

investice 

možnost 

financování až do 

100 % způsobilých 

výdajů 

zjednodušení 

administrace pro 

příjemce projektu 

v případě nízké 

alokace OPŽP 

Dotace 

RE-USE centra pro 

opětovné použití výrobků, 

aktivity pro opravy a 

prodlužování životnosti 

výrobků 

potenciál zisku 

v případě 

komplexního 

řešení 

zvýšení zájmu o 

danou oblast, 

podpora 

zaměstnávání 

osob ze 

znevýhodněných 

skupin 

nezkušenost 

MŽP / SFŽP s 

implementací 

FN 

v případě 

malých re-use 

center velmi 

omezená 

ziskovost 

možnost 

financování až do 

100 % způsobilých 

výdajů 

zjednodušení 

administrace pro 

příjemce projektu 

Dotace 

Předcházení vzniku 

potravinových odpadů, 

budování komplexní 

infrastruktury 

potravinových bank 

možnost 

narušení trhu 

nutné další 

navyšování 

kapacit, 

infrastruktura 

rozdílná mezi 

jednotlivými kraji 

projekty na 

manipulační 

techniku 

nejedná se o 

příliš rentabilní 

oblast, dlouhá 

doba 

návratnosti 

investice 

možnost 

financování až do 

100 % způsobilých 

výdajů 

zjednodušení 

administrace pro 

příjemce projektuv 

případě nízké 

alokace OPŽP 

Dotace 
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Prevence vzniku 
odpadů 

Dotační podpora Finanční nástroj 
Preferovaná 

varianta 

Proč ne Proč ano Proč ne Proč ano   

Podpora prevence 

vzniku jednorázového 

nádobí a jednorázových 

obalů, snižování využití 

jednorázových plastů 

potenciál zisku 

(i z pronájmu 

nakoupených 

zařízení, 

například 

mobilních), 

možnost 

narušení trhu 

směrnice 

zakazující 

využívání 

jednorázových 

plastů, nutné 

budování 

infrastruktury 

nezkušenost 

MŽP / SFŽP s 

implementací 

FN 

možnost 

financování až do 

100 % způsobilých 

výdajů 

zjednodušení 

administrace pro 

příjemce projektu 

přijatelná doba 

návratnosti 

investice 

Dotace 

 

Materiálové a 
energetické 

využití odpadů 

Dotační podpora Finanční nástroj 
Preferovaná 

varianta 

Proč ne Proč ano Proč ne Proč ano   

Výstavba a 
modernizace 
sběrných dvorů 

neúměrný růst 
provozních 
nákladů, který 
snižuje možnost 
žadatele splácet 
návratné 
finanční 
prostředky 

omezená či 
nulová 
ziskovost na 
hraně 
rentability 
(nižší než u 
následujících 
opatření) 
nutný další 
rozvoj 
infrastruktury 
základní pilíř 
systému 

nezkušenost 
MŽP / SFŽP 
s 
implementací 
FN 
omezená 
ziskovost 

možnost 
financování až do 
100 % způsobilých 
výdajů 
zjednodušení 
administrace pro 
příjemce projektu 

Dotace  
FN (garance 
pro budování 
překládacích 

stanic) 

Doplnění a 
zefektivnění 
systému 
odděleného 
sběru 
komunálních 
odpadů včetně 
sběru textilu, 
podpora door-to-
door systémů a 
systémů PAYT 

 
možnost 
narušení trhu 
rozdílná míra 
podpory pro 
soukromý a 
veřejný sektor 

omezená 
ziskovost 
nutný rozvoj 
infrastruktury 
omezená 
motivace 
příjemců, 
kterou by FN 
dále 
snižovaly 

nezkušenost 
MŽP / SFŽP 
s 
implementací 
FN 
omezená 
ziskovost 

možnost 
financování až do 
100 % způsobilých 
výdajů 
zjednodušení 
administrace pro 
příjemce projektu 

Dotace 

Podpora vysoce 
účinných třídících 
a dotřiďovacích 
systémů pro 
separaci ostatních 
i komunálních 
odpadů 

potenciál zisku  
možnost 
narušení trhu 
financováno i 
komerčně 

omezená 
ziskovost 
(může být do 
budoucna 
ovlivněna 
legislativou) 
zavedená 
struktura  
ověřený 
nástroj 
podpory 
zkušenost 
příjemců i 
ŘO 

nezkušenost 
MŽP / SFŽP 
s 
implementací 
FN 
různá 
motivace 
typových 
příjemců 
(obce x 
soukromé 
společnosti) 

 
možnost 
financování až do 
100 % způsobilých 
výdajů 
zjednodušení 
administrace pro 
příjemce projektu 

Dotace 
FN (úvěry, 

záruky, 
případně PPP 
projekty pro 

nadregionální 
centra pro 
dotřiďování 

odpadů) 

Budování zařízení 
pro úpravu 
čistírenských a 
zpracování 
odpadních kalů z 
čistíren odpadních 
vod a opatření k 
úpravě 
vyčištěných 
odpadních vod 
pro jejich 

potenciál zisku  
možnost 
narušení trhu 
vyšší míra 
spolufinancování 
tohoto typu 
projektů ze 
strany příjemce 
podpory – nižší 
zájem žadatelů 

zavedená 
struktura  
ověřený 
nástroj 
podpory 
zkušenost 
příjemců i 
ŘO 

nezkušenost 
MŽP / SFŽP 
s 
implementací 
FN 
různá 
motivace 
typových 
příjemců 
(obce x 

poptávka po 
zdrojích převyšuje 
nabídku finančních 
prostředků  

Dotace 
FN (úvěry a 
garance pro 
zařízení pro 

úpravu 
čistírenských 

a tepelné 
zpracování 
odpadních 
kalů / PPP 

projekty pro 
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Materiálové a 
energetické 

využití odpadů 

Dotační podpora Finanční nástroj 
Preferovaná 

varianta 

Proč ne Proč ano Proč ne Proč ano   

opětovné 
využívání 

soukromé 
společnosti) 

nadregionální 
zařízení pro 
zpracování 
kalů z ČOV) 

Sběr, svoz a 
úprava 
gastroodpadů 

potenciál zisku  
možnost 
narušení trhu 

specifická 
legislativa 
pro gastro 
zavedená 
struktura  
ověřený 
nástroj 
podpory 
zkušenost 
příjemců i 
ŘO 

nezkušenost 
MŽP / SFŽP 
s 
implementací 
FN 
omezená 
ziskovost 

možnost 
financování až do 
100 % způsobilých 
výdajů 
zjednodušení 
administrace pro 
příjemce projektu 

Dotace 

Budování a 
modernizace 
zařízení pro 
materiálové 
využití odpadů 

potenciál zisku  
možnost 
narušení trhu 
vysoká míra 
spolufinancování 
– nižší zájem 
žadatelů 

strategická 
oblast, 
snížení 
závislosti na 
jiných 
zemích 
zavedená 
struktura  
ověřený 
nástroj 
podpory 
zkušenost 
příjemců i 
ŘO 

nezkušenost 
MŽP / SFŽP 
s 
implementací 
FN 

projekty vykazují 
kladné roční cash 
flow 
pákový efekt 
omezení budování 
naddimenzovaných 
kapacit 

Dotace 
FN (pro 

zařízení s s 
poptávkou 
vyvolanou 

regulací (např. 
podíl rPET) 

Budování a 
modernizace 
zařízení pro 
energetické 
využití odpadů 
(např. pyrolýza, 
termolýza, 
zplyňování 
odpadů) včetně 
překládacích 
stanic 

mírný potenciál 
zisku  
možnost 
narušení trhu 
vysoká míra 
spolufinancování 
– nižší zájem 
žadatelů 
investičně 
náročné projekty 
– odčerpání 
velké části 
alokace 
programu 

zavedená 
struktura  
zkušenost 
příjemců i 
ŘO 
omezená 
motivace 
příjemců 

nezkušenost 
MŽP / SFŽP 
s 
implementací 
FN 

poptávka po 
zdrojích může 
převyšovat 
nabídku finančních 
prostředků, 
projekty vykazují 
kladné roční cash 
flow 
projekty investičně 
náročné 

Dotace v 
minimální 

míře 
FN (úvěry, 

garance, PPP 
projekty pro 

nadregionální 
projekty) 

Budování a 
modernizace 
zařízení pro 
výrobu paliv z 
odpadů 

potenciál zisku  
možnost 
narušení trhu 
vysoká míra 
spolufinancování 
– nižší zájem 
žadatelů 

zavedená 
struktura  
ověřený 
nástroj 
podpory 
zkušenost 
příjemců i 
ŘO 

nezkušenost 
MŽP / SFŽP 
s 
implementací 
FN 

poptávka po 
zdrojích může 
převyšovat 
nabídku finančních 
prostředků 

Dotace 
FN (úvěry) 

Budování a 
modernizace 
bioplynových 
stanic 

Potenciál zisku, 
dostatečné 
kapacity, 
problémem jsou 
provozní 
náklady (riziko 
investic do 
infrastruktury) 

strategické, 
zlepšení 
kvality 
bioplynu na 
úroveň 
metanu 
omezená 
ziskovost 

nezkušenost 
MŽP / SFŽP 
s 
implementací 
FN 

poptávka po 
zdrojích může 
převyšovat 
nabídku finančních 
prostředků 

Dotace 
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Materiálové a 
energetické 

využití odpadů 

Dotační podpora Finanční nástroj 
Preferovaná 

varianta 

Proč ne Proč ano Proč ne Proč ano   

Budování a 
modernizace 
zařízení pro 
nakládání s 
nebezpečnými 
odpady (včetně 
odpadů 
zdravotnických) 

potenciál zisku  
možnost 
narušení trhu 
vysoká míra 
spolufinancování 
– nižší zájem 
žadatelů 

strategická 
oblast 
zavedená 
struktura  
ověřený 
nástroj 
podpory 
zkušenost 
příjemců i 
ŘO 

nezkušenost 
MŽP / SFŽP 
s 
implementací 
FN 

poptávka po 
zdrojích může 
převyšovatnabídku 
finančních 
prostředků, 
projekty vykazují 
kladné roční cash 
flow 
zvyšující se 
potenciál zisku 

Dotace 
FN (úvěry pro 
nakládání s 

nebezpečnými 
odpady / 

kapitálové 
vstupy pro 
inovativní 
způsoby 

zpracování 
nebezpečných 

odpadů) 

Budování a 
modernizace 
zařízení pro 
chemickou 
recyklaci odpadů 

potenciál zisku  
možnost 
narušení trhu 
vysoká míra 
spolufinancování 
– nižší zájem 
žadatelů 

nový 
segment 
potřeba 
rozvoje 
infrastruktury 

nezkušenost 
MŽP / SFŽP 
s 
implementací 
FN 
neznalost 
technologií 
nejisté 
prostředí 

projekty budou 
pravděpodobně 
vykazovat vysoce 
kladné roční cash 
flow 

Dotace 
FN (kapitálové 

vstupy pro 
inovativní 
projekty 

waste-to-
chemicals) 

Zdroj: EY 

Skutečné využití FN bude specifikováno na základě výsledků ex-ante hodnocení, které je Zadavatel 
před implementací FN povinen zpracovat. Minimální obsah tohoto hodnocení je následující: 

► Analýza selhání trhu (neoptimální investiční situace, investiční potřeby a priority, včetně 
vyhodnocení dopadu (analýza trendů, porovnání strany nabídky a poptávky, absorpční 
kapacita)) 

► Analýza přidané hodnoty FN (návaznost na další formy podpory, dopady podpory, přiměřenost 
intervence, opatření na minimalizaci narušení trhu) 

► Odhad pákového efektu intervence (dodatečných veřejných a soukromých zdrojů, které lze 
pomocí finančního nástroje potenciálně získat, a to až po úroveň konečného příjemce) 

► Návrh investiční strategie  



  

40  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021–2027 

4. Vyčíslení cílových hodnot indikátorů tzv. výkonnostního rámce 
určených dle přílohy v návrhu nařízení o ERDF a Fondu 
soudržnosti 

V rámci této kapitoly budou popsány jednotlivé typy ukazatelů (především indikátory kontextové, 
výstupové, výsledkové), včetně jejich specifik. Bude definován optimální počet sledovaných indikátorů 
dle jednotlivých typů v návaznosti na zkušenosti z předchozích programových období, priorit programu, 
reálně plánovaných intervencí a legislativy EU. 

 

4.1 Definice indikátorů 

 

Při navrhování indikátorové soustavy byla také zohledněna zkušenost z implementace 
programu OPŽP, konkrétní využití indikátorů pro oblast odpadového hospodářství z 
národního číselku indikátorů pro období 2014–2020 a implementace projektů OPŽP. 

 

Indikátorová soustava je ucelený a koherentní systém indikátorů programu OPŽP / Dohody o 
partnerství, který z velké části zahrnuje indikátory z úrovně projektů, načítané až na úroveň programu 
či Dohody o partnerství, dále existují i neprojektové indikátory. Indikátorové soustavy programů slouží 
k průběžnému i následnému vyhodnocování naplňování stanovených cílů na jednotlivých úrovních 
implementace, jejich cílové hodnoty můžeme považovat za číselné vyjádření budoucího požadovaného 
stavu. Indikátorové soustavy programů jsou navázány na indikátorovou soustavu Dohody o partnerství. 
 
Indikátor je nástroj pro měření cíle / plánu, postupu či dosažených efektů jednotlivých úrovní 
implementace. Indikátor musí být vždy přesně definován a tvoří jej kód, název, jasná definice, měrná 
jednotka včetně popisu způsobu měření, zdroj údajů, výchozí a cílová hodnota. Pojem „indikátor“ má 
stejný význam jako jeho český ekvivalent „ukazatel“. Indikátor by měl být navázán na výstupy 
plánované intervence, měl by charakterizovat změnu, která je jasně vysledovatelná jako změna 
způsobená projektem. 
 
Intervenční logika 
 
Tento nástroj pro tvorbu intervencí a jejich následnou evaluaci je definován pomocí 3 základních otázek: 
 

► Co chceme a můžeme pomocí programu změnit? – spočívá v definování konkrétních 
problémů, které chceme a jsme schopni intervencemi projektů změnit. Jedná se například o 
rozšíření kapacit vybraných zařízení na materiálové a energetické využití odpadů. 

► Jak toho chceme dosáhnout a pomocí jakého mechanismu? – v rámci tvoření strategie je 
nezbytné nastavit mechanismus konkrétního plnění strategie prostřednictvím definování 
jasných opatření a aktivit, které mají jasnou návaznost na definované cíle programu. Zároveň 
by měla být zvážena případná rizika a bariéry implementace, měly by být vymezeny hraniční 
oblasti implementace (synergie, komplementarity). V uvedeném příkladě je tedy třeba se 
zamyslet nad tím, zda budeme podporovat budování kapacit na zelené louce nebo investovat 
do stávajících zařízení a ta modernizovat apod. 

► Jak ověříme, že jsme byli úspěšní? – vedle předběžného hodnocení musí být také nastaven 
hodnotící systém, který definuje způsob ověření plnění stanovených cílů v podobě indikativního 
evaluačního plánu. Indikátory by měly být voleny tak, aby byla zaručena jejich jasná vazba na 
cíle a aktivity programu. Měli bychom tedy být schopni porovnat stav před zahájením intervence 
(programu) a po jejím ukončení a změřit za pomoci indikátorů dopad projektů na danou oblast. 

Indikátory můžeme dělit na indikátory výstupu a výsledku dle definic v obecném nařízení. Konkrétní 
indikátory pro specifický cíl pak pro oblast odpadového hospodářství uvádí NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti, a to v rámci 
přílohy č. 1, respektive přílohy č. 2 (kde jsou uvedeny ukazatele výkonnosti) tohoto nařízení. 
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Indikátory výstupu 
 
Indikátory určené pro sledování a vyhodnocování prováděných opatření a aktivit, které 
charakterizují konkrétní činnost. Podávají informace o okamžitých výstupech realizace jednotlivých 
operací / akcí / projektů v rámci programu a jejich vazba na intervenci je velmi úzká a snadno měřitelná. 
Jsou zpravidla vyjadřovány ve fyzikálních jednotkách či počtu kusů (jako např.: délka postavených 
železničních tratí v km, počet podpořených firem). 
 
Charakteristiky typické pro indikátory výstupu: 
 

► definice, měrná jednotka, metoda sledování (vč. frekvence dostupnosti), spolehlivý zdroj dat 

► výchozí hodnota je vždy nulová 

► cílová hodnota musí být stanovena 

► nutná agregovatelnost hodnot z úrovně projektů 

U podpory materiálového a energetického využití odpadů by se mohlo jednat například o indikátor 
„počet nově vystavěných sběrných dvorů“, kde je měrnou jednotkou počet. Indikátor by měl mít vazbu 
na indikátory výsledku, které měří účinky prováděných opatření a aktivit. 

 
Indikátory výsledku  
 
Indikátory, které mají přímou vazbu na stanovené cíle. Slouží k prokázání, zda bylo cíle projektu / 
programu dosaženo. Obsahují např. informaci o zpravidla krátkodobých až střednědobých změnách v 
důsledku vytvořených výstupů projektů, např. změnách v chování, změnách výrobních kapacit nebo 
vývoji produkce u příjemců. 
 
Indikátory výsledku charakterizují jevy, které lze vyjadřovat spíše v naturálních (fyzických) jednotkách 
(např. snížení jízdní doby), nebo v peněžních jednotkách (např. snížení dopravních nákladů). Indikátory 
měřící výsledek pomoci (intervencí) jsou důležitým podkladem pro řízení programu po celou dobu jeho 
implementace. 
 
Charakteristiky pro indikátory výsledku: 

► definice, měrná jednotka, metoda sledování (vč. frekvence dostupnosti), spolehlivý zdroj dat 

► výchozí hodnota je zpravidla
23

 nenulová 

► cílová hodnota musí být stanovena 

Společné indikátory 
 
Indikátory výstupu a výsledku jsou stanovené z úrovně Evropské komise za účelem agregace 
informací v členské zemi a napříč všemi členskými zeměmi EU. Seznam společných indikátorů je 
definován v rámci přílohy č. 1 obecného nařízení. Indikátory z tohoto seznamu musí být v rámci 
soustavy využívány u všech intervencí tam, kde je to vhodné. Seznam společných indikátorů a jejich 
definic bude automaticky součástí NČI 2020+, který v tuto chvíli ještě není dostupný. 
 

Programově specifické indikátory 
 
Výstupové a výsledkové indikátory nad rámec společných indikátorů stanovených ze strany EK, 
které jsou součástí indikátorové soustavy Dohody o partnerství nebo operačního programu. Je 
doporučeno zavádět velmi omezené množství takových indikátorů pouze tam, kde je vhodné sledovat 
dílčí / specifické ukazatele, a to i s ohledem na požadavek na snižování administrativní zátěže vůči 
žadatelům / příjemcům projektů. 
 

 
23

 V rámci programového obodbí 21+ se plánuje, že výsledky mají vycházet z projektů. V takovém případně nebude výchozí 
hodnota nenulová 
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Interní indikátory 
 
Tento typ indikátorů nepodléhá schvalování EK, není uveden ani v obecném nařízení. Interní indikátory 
nejsou součástí programového dokumentu, nicméně budou součástí národního číselníku indikátorů a 
agregační mapy příslušného programu. Tento typ indikátorů je stanoven z důvodu interní potřeby 
programu. 
 
Pro stanovení interních indikátorů je doporučeno vycházet ze stávajících indikátorů a jejich 
hodnot tak, jak byly definovány v rámci současného programového období. Interní indikátory by měly 
být stanoveny především tam, kde ostatní vykazování hodnot (např. z veřejných registrů) nedostačuje 
a plnění programu je třeba sledovat detailněji, než umožňují indikátory výstupů a výsledků. 
 
Tato situace nastává u náročnějších zařízení budovaných především v rámci energetického a 
materiálového využití odpadů. Zavádění interních indikátorů nelze doporučit tam, kde existuje 
pravděpodobnost, že vstupy či výstupy z budovaného zařízení nebudou homogenní (např. podpořené 
projekty na dotřiďování plastových a papírových odpadů v jednom zařízení, kdy kvůli rozdílné objemové 
hmotnosti není vhodný indikátor typu kapacita v tunách). V takovém případě existuje vysoké riziko, že 
plánované i vykazované hodnoty indikátorů budou hodnotami teoretickými, jejichž relevance je sporná 
a obtížně kontrolovatelná. Efektem tedy bude primárně vyšší zátěž na příjemce projektů, bez zjevného 
efektu pro poskytovatele podpory. Přestože totiž poskytovatel získá data z monitoringu, jejich 
vypovídací hodnota bude zkreslena (byť ne s motivem podvodu, ale proměnlivostí vstupů a výstupů 
zařízení, např. dle sezónnosti, realitě oproti předpokladu a dalším). 
 
Milníky a cíle (cílové hodnoty indikátorů) 
 
Pro stanovení a sledování výkonnosti programu jsou definovány předem dohodnuté hodnoty indikátorů 
k určitému datu, které je navázáno na přezkum programu v jeho průběhu a na ukončení programu. 
Takto rozlišujeme milníky a cíle, tedy průběžné a cílové hodnoty indikátorů výstupů a výsledků. 
 
Milníky nejsou typem indikátorů, ale jejich předem dohodnutá hodnota k datu 31.12.2024. Milníky 
jsou průběžné cíle / hodnoty pro priority Unie, které vyjadřují zamýšlený pokrok naplánovaný k 
určitému termínu. Milníky jsou pro každý operační program stanoveny v textu tohoto programu. Mezi 
milníky patří indikátory výstupů, pro indikátory výsledků se milníky nestanovují. 
 
Na základě plnění milníků se program může ještě dále uzpůsobit tomu, jak plánovaná intervence 
funguje ve stávajících podmínkách. K tomu slouží přezkum, který by měl zajistit plnohodnotnou úpravu 
programů na základě jejich výkonnosti a současně vytvořit příležitost k zohlednění nových úkolů a 
příslušných doporučení pro OPŽP (v úrovně EK, Vlády ČR apod.). 
 
Cíle nejsou typem indikátorů, ale jejich předem dohodnutá hodnota k datu 31.12.2029. Cíle jsou 
konečné hodnoty pro priority Unie, které vyjadřují zamýšlený cílový stav naplánovaný k termínu 
ukončení programového období. Jak pro indikátory výstupů, tak výsledků, se stanovují cíle, jichž je 
třeba dosáhnout do konce roku 2029. 
 

4.2 Výkonnostní rámec 

Na základě stanovení těchto průběžných a cílových hodnot indikátorů je pak stanoven na úrovni 
programového dokumentu výkonnostní rámec, jenž umožní monitorování, podávání zpráv a hodnocení 
výkonnosti programu v průběhu jeho provádění, jeho přezkum a případné úpravy. Dále také přispěje k 
měření celkové výkonnosti fondů. Výkonnostní rámec je tvořen: 

► ukazateli výstupů a výsledků, 

► pro ukazatele výstupů milníky, kterých je třeba dosáhnout do konce roku 2024, 

► pro ukazatele výstupů a výsledků cílů, kterých je třeba dosáhnout do konce roku 2029. 

Pro potřeby stanovení hodnot indikátorů a nastavení výkonnostního rámce programu byla vytvořena 
následující Metodika pro stanovení výkonnostního rámce, která zahrne: 



  

43  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021–2027 

► kritéria uplatňovaná při výběru ukazatelů – tedy kritéria, která pomohou vyhodnotit a 
prioritizovat jednotlivá opatření, 

► použité údaje či podklady, zajištění kvality údajů a způsob výpočtu – tedy zdroje údajů, jejich 
relevance včetně triangulace, 

► faktory, které mohou ovlivnit dosažení milníků a cílů, a způsob jejich zohlednění – tedy vnější 
a vnitřní vlivy, které mohou významně proměnit funkčnost opatření. 

4.2.1 Vyhodnocení jednotlivých opatření – matice hodnocení a její popis 

Pro hodnocení jednotlivých opatření plánovaných k podpoře v odpadovém hospodářství byla po diskusi 
s relevantními stakeholdery za jednotlivé oblasti nastavena hodnotící kritéria pro jednotlivá opatření. 
Tato hodnotící kritéria mají za cíl danou oblast lépe (detailněji) definovat, a to jak z pohledu absorpční 
kapacity (zahrnující v sobě nejen poptávku po realizaci takových opatření na trhu, ale například i 
„připravenost projektů“), která se váže na rozdělení alokace i na stanovení cílových hodnot 
monitorovacích indikátorů, tak i z hlediska předpokládaných výnosů z realizace typových projektů, které 
se váží na možnost zavedení FN. 
 
Dále byly hodnoceny faktory, které mohou ovlivnit dosažení plánovaných hodnot milníků a cílů, a to 
především v rámci programového období. Jedná se primárně o vnější vlivy, jako je změna legislativy 
v dané oblasti, změna cen vstupů (zdražení ceny odpadu) či výstupů (zdražení skládkování, hledání 
alternativního řešení). 
 
Vyhodnocení těchto hodnotících kritérií a faktorů bylo zpracováno ve spolupráci se zapojenými 
stakeholdery, hodnocení bylo diskutováno a upraveno dle relevantních připomínek. Zároveň bylo tam, 
kde se toto jevilo jako vhodné, oblast / opatření rozlišeno na dílčí podoblasti (typové projekty), či bylo 
upraveno znění opatření, které vychází z textace v programovém dokumentu. V konečné fázi byl 
definován náklad na jednotku výstupu (vytvořené kapacity). Na základě propočtu takto definovaného 
nákladu na jednotku, obvyklého rozsahu typového projektu / projektů, očekávaného počtu projektů a 
celkové alokace určené na podporu oběhového hospodářství byly napočítány hodnoty milníků a cílů a 
došlo k návrhu rozdělení alokace mezi jednotlivá opatření. 
 

Zvolená kritéria a jejich definice jsou následující: 

► Výčet obvyklých odpadových toků – v tomto kritériu byly definovány vstupy (odpadové toky), 
které daná kapacita obvykle zpracovává, na základě této znalosti lze hodnotit i návratnost 
investice (je subjekt povinen za vstupy platit, případně hradí pouze dopravu). 

► Znalost a využívanost technologie na českém trhu – hodnocena připravenost technologie a 
daného řešení na český trh, bylo hodnoceno, zda je technologie známá, přijímaná relevantními 
stakeholdery (včetně veřejnosti), zda je připravena k využití, či je potřeba ji upravit pro konkrétní 
provozy. 

► Očekávané výnosy – hodnocena míra návratnosti vložených investic a potenciálu podpory 
oblasti z pohledu finanční udržitelnosti (je oblast funkční i bez podpory provozu, postačuje 
investiční dotace? Je oblast vhodná pro zavedení finančního nástroje?). 

► nízké či nulové výnosy 

► střední výnosy na hraně rentability 

► vysoké výnosy 

► Míra podpory – hodnocení podporovaných subjektů včetně jejich velikosti a míry podpory jim 
poskytované (hodnotilo se, zda je trh homogenní či heterogenní, zda jsou subjekty na něm 
činné soukromoprávní, veřejnoprávní, kombinace). 

► homogenní 

► neutrální 

► heterogenní 

► Lokálnost trhu – hodnocení trhu, na kterém by daná intervence měla probíhat. 
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► lokální 

► regionální  

► národní 

► celoevropský 

► Míra pozitivního dopadu na životní prostředí a lidské zdraví – hodnocení jiných než 
ekonomických aspektů opatření – např. environmentálních, sociálních. 

► Pozitivní dopad  

► Neutrální dopad 

► Negativní dopad 

► Připravenost projektů k realizaci – hodnoceno, zda typové projekty v rámci opatření vyžadují 
zásadní přípravu (tedy například stavební povolení, územní rozhodnutí, definice cíle v rámci 
příslušného strategického dokumentu), se kterou je třeba počítat v rámci přípravy čerpání 
alokace. Zároveň jsou projekty s náročnou přípravou nákladnější, s náklady již před zahájením 
realizace projektu. 

► Okamžitá, pouze drobné administrativní překážky 

► Krátkodobá až střednědobá, stavební povolení 

► Střednědobá, stavební povolení a další (EIA, IPPC) 

► Dlouhodobá, náročné strategické projekty 

► Priorita podpory – hodnocena strategická důležitost realizace opatření se zanedbáním výše 
alokace na program (jak intenzivně by bylo opatření podporováno, kdybychom měli neomezené 
zdroje). Hodnotilo se, zda jsou kapacity v ČR budované v rámci opatření dostačující, je potřeba 
jejich doplnění a dále požadavky nové legislativy apod. 

► Vysoká priorita podpory 

► Střední priorita podpory 

► Nízká priorita podpory 

Faktory ovlivňující dosažení plánovaných hodnot byly stanoveny takto: 

► Vztah ke skládkování – hodnoceno, jaký vliv bude mít omezení / prodražení skládkování 
odpadu (a zároveň vstupu do dané oblasti) na danou oblast. Hodnotilo se také, jaká je ochota 
ke změně a její cena, aby odpad skládkován nebyl.  

► Regulace včetně výhledu budoucí regulace (příprava zákona) – hodnoceno, zda pro danou 
oblast existuje funkční legislativa, která podporuje cílový stav, případně se tato legislativa 
připravuje a její účinnost je předpokládána v rámci programového období. 

Dále byly hodnoceny faktory, na jejichž základě bylo propočítáno rozdělení alokace mezi jednotlivá 
opatření či subopatření a na základě kterého došlo i k nastavení milníků / cílů. 

► Průměrný investiční náklad na tunu výstupu (náklad na vytvořenou kapacitu) – hodnoceno, 
kolik obvykle subjekt odpadového hospodářství vynaloží finančních prostředků na vytvoření 
nové / modernizované kapacity. Vzhledem k tomu, že v mnohých opatřeních jsou velké rozdíly 
mezi typovými projekty (projekt na vybudování nové kapacity, modernizace stávající kapacity, 
navýšení kapacity, vybavovací projekt apod.), byl obvykle stanoven interval investičního 
nákladu tak, aby byla postižena vnitřní heterogenita v rámci opatření. 

► Obvyklý náklad na typový projekt – definován ve většině případů jako interval, vycházeli jsme 
ze zkušenosti z aktuálního programového období, expertního posouzení. 

► Očekávaný počet podpořených projektů – definován ve většině případů jako interval, odhad byl 
stanoven tak, aby byl uvažován vyšší podíl velkých projektů tam, kde je to odpovídající (nižší 
celkový počet projektů) a nižší podíl velkých projektů (vyšší celkový počet projektů). 

Na základě vyhodnocení těchto kritérií byla sestavena hodnotící matice, která napomohla uspořádání 
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opatření tak, aby byla primárně podporována opatření taková, která v co nejvyšší míře splňují 
následující: 

► Připravenost projektů, 

► Plnění strategických opatření, 

► Plnění opatření akcentující pozitivní změnu. 

Propočítané alokace pak byly alikvotně kráceny dle celkové alokace na odpadové hospodářství. Tyto 
výsledné alokace budou mimo jiné využity pro stanovení cílových hodnot pro uzavírání programu v roce 
2029. 

Výsledné alokace na jednotlivá opatření shrnuje následující tabulka, rozdělení celkové plánované 
alokace 7 mld. Kč mezi prevenci vzniku odpadů a materiálové a energetické využití odpadů je 
provedeno v mírně pozměněném poměru oproti současnému programovému období 2014–2020. 
Alokace na předcházení vzniku odpadu byla uvažována ve výši 1,5 mld. Kč, na materiálové a 
energetické využivání odpadu 5,5 mld. Kč. 

Shrnutí návrhu alokace za jednotlivé skupiny opatření je uvedeno v následující Tabulka 8: 
Shrnutí alokace na jednotlivé oblasti. Preferovanou oblastí podpory je Materiálové využití 

odpadů, na které připadá bezmála polovina celkové alokace programu. 

Tabulka 8: Shrnutí alokace na jednotlivé oblasti 

Název opatření dle PD 
za jednotlivé 

oblasti, v tis. Kč 

za jednotlivé 
oblasti, v tis. 

Kč 

celkem, v tis. 
Kč 

Prevence vzniku odpadů 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 

7 000 000 Kč 

Materiálové využití odpadů 3 397 000 Kč  

5 500 000 Kč Energetické využití odpadů 1 714 000 Kč  

Nebezpečné odpady 388 000 Kč  

Zdroj: Řešitelský tým, zaokrouhleno na celé miliony Kč 

Do Prevence vzniku odpadů započítáváme veškerá opatření prevence, konkrétně se jedná o:  

► domácí kompostéry pro občany 
► podpora prevence vzniku textilního a oděvního odpadu (do budoucna textil samostatně),  
► RE-USE centra pro opětovné použití výrobků, aktivity pro opravy a prodlužování životnosti 

výrobků,  
► předcházení vzniku potravinových odpadů, budování komplexní infrastruktury potravinových 

bank 
► podpora prevence vzniku jednorázového nádobí a jednorázových obalů, snižování využití 

jednorázových plastů, (např. výměna jednorázového nádobí za znovuvyužitelné, podpora 
infrastruktury pro snižování množství obalů) 

Do Materiálového využití odpadů započítáváme následující opatření: 

► výstavba a modernizace sběrných dvorů 
► doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru komunálních odpadů včetně sběru textilu, 

podpory door-to-door systémů a systémů PAYT 
► podpora vysoce účinných třídících a dotřiďovacích systémů pro separaci ostatních i 

komunálních odpadů 
► budování zařízení pro úpravu čistírenských a zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních 

vod a opatření k úpravě vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání 
► sběr, svoz a úprava gastroodpadů 
► budování a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů 
► budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů 

Do Energetického využití odpadů započítáváme opatření: zařízení pro energetické využití odpadů 
(např. pyrolýza, termolýza, zplyňování odpadů) včetně překládacích stanic, zařízení pro výrobu paliv 
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z odpadů, bioplynové stanice. 

Do Nebezpečných odpadů započítáváme alokaci opatření budování a modernizace zařízení pro sběr 
a nakládání s nebezpečnými odpady (včetně odpadů zdravotnických). 

Matematický propočet alokace byl proveden dle výše uvedené metodiky a v souvislosti s aktuálním 
stavem programování a dalších faktorů ovlivňujících oblast odpadového hospodářství. Výsledné částky 
byly zaokrouhleny na celé miliony Kč. Jedná se o návrh, který vychází z následujících skutečností: 

► Prozatím není uzavřena Dohoda o partnerství, nejsou známy alokace na program ani jednotlivé 
Specifické cíle. Částka celkové alokace vychází z alokace pro odpadové hospodářství 
aktuálního programového období 2014–2020 (bez započtení alokace na rekultivaci skládek) a 
z indikace MŽP (Zadavatele). 

► Rozdělení celkové plánované alokace 7 mld. Kč mezi prevenci vzniku odpadů a materiálové a 
energetické využití odpadů je provedeno obdobným poměrem, jako tomu bylo v aktuálním 
programovém období 2014–2020, s tím, že došlo k navýšení alokace na prevenci na částku 
1,5 mld. Kč. 

► Existuje významný převis poptávky, alokace je rozdělena mezi všechna navrhovaná opatření 
dle aktuální verze programového dokumentu. PAYT opatření jsou zahrnuta jako opatření ke 
sběru odpadu.  

► Struktura současného OPŽP predikuje i budoucí strukturu podpořených projektů a odhadů 
nasycenosti trhu (např. kompostéry, oddělený sběr) 

► Výhled komunikované regulace. Dlouhodobě je připravována nová odpadová legislativa, která 
byla předložena vládou v lednu 2020 do legislativního procesu v Parlamentu ČR. Příprava a 
projednávání legislativy významně zvyšují riziko pro hráče na trhu, kdy nejsou zřejmé budoucí 
podmínky, za kterých budou na trhu odpadového a oběhového hospodářství působit. Nově 
připravovaná legislativa v mnoha případech odkazuje na prováděcí předpisy, jejíž znění není 
známé.  

► Významné změny nakládání s odpady mohou dosáhnout projekty, které nejsou investičního 
charakteru, ale mají za cíl změnit pohledu veřejnosti na problematiku nakládání s odpady 
(předcházení vzniku odpadu, koordinační činnost municipalit, osvětové a informační kampaně, 
mediální aktivity). 

 

Ke stanovení cílových hodnot pro nastavování i uzavírání programu může být uplatňován rozdílný 
přístup, můžeme vycházet z expertního odhadu, případně upravit cíle ze současného programového 
období (pro oblasti, které byly shodně podporovány v rámci programového období 2014–2020, je 
nejvhodnější reflektovat nastavení hodnot indikátorů tak, jak bylo stanoveno), či pomocí statistických 
údajů. 

 

Pro výpočet cílových hodnot a jeho zpřesnění můžeme tedy využít následující varianty: 

1. Náklady typického projektu v reflexi dostupné alokace 

Uvedený postup lze využít v případě, kdy se plánuje podpora shodné nebo velmi podobné oblasti, ale 
za využití odlišných indikátorů. Na základě dostupných dat ohledně stavu čerpání a plnění indikátorové 
soustavy lze využít vybraná statistická data tak, aby bylo možné aplikovat níže uvedený vzorec a získat 
cílové hodnoty indikátorů pro nové období. 

Vzorec: 

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑚ě𝑟𝑛𝑜𝑢 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑢 𝐴𝑃𝑂 =  
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑐𝑒 𝑛𝑎 𝑆𝐶 (𝐴𝑃𝑂)

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑚ě𝑟𝑛ý𝑐ℎ 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑒𝑘 𝑛𝑎 𝑆𝐶 (𝐴𝑃𝑂)
 

𝑐í𝑙𝑜𝑣á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐵𝑃𝑂 =  
𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑐𝑒 𝐵𝑃𝑂

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑚ě𝑟𝑛𝑜𝑢 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑢 𝐴𝑃𝑂
 

APO = aktuální programové období 2014–2020 

BPO = budoucí programové období 2021–2027 

SC = specifický cíl 



  

47  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021–2027 

Uvedený postup se jeví jako nejvíce vhodný, neboť OPŽP v oblasti odpadového hospodářství navazuje 
na podporu v současném období, nicméně indikátorová soustava se bude pravděpodobně lišit. Do 
vzorce lze využít jak hodnotu za průměr, tak hodnotu za medián. 

2. Zazávazkované hodnoty shodného indikátoru 2014–2020 v reflexi poměru nové alokace vůči 
stávající 

Jedná se o nejjednodušší variantu výpočtu cílové hodnoty pro nové programové období, využitelné 
však pouze v případě, že bude cíleno na shodnou oblast podpory a bude využito shodného indikátoru, 
jako v právě končícím období 2014–2020. 

 

Vzorec: 

𝑐í𝑙𝑜𝑣á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘á𝑡𝑜𝑟𝑢 𝑝𝑟𝑜 𝐵𝑃𝑂

= 𝑐í𝑙𝑜𝑣á (𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑜𝑣á) ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜 𝐴𝑃𝑂 ×  
𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑐𝑒 𝑛𝑎 𝑆𝐶 𝑝𝑟𝑜 𝐵𝐷𝑂

𝑎𝑙𝑜𝑘𝑎𝑐𝑒 𝑛𝑎 𝑆𝐶 𝑝𝑟𝑜 𝐴𝑃𝑂
  

3. Prodloužení trendu pravidelně sbíraných statistických dat shodného indikátoru 

V případě především výsledkových indikátorů, ke kterým nejsou k dispozici vhodné informace ze 
současného období, je nutné přistoupit k odhadu plnění na základě prodloužení trendu u souvisejících 
celorepublikových statistických dat. 

Po zvážení situace v oblasti podpory odpadového hospodářství a dle zavedené praxe budou navrženy 
hodnoty milníků a cílů indikátorů přepočtem alokace oproti nákladům na typický projekt (případně, 
pokud to bylo vhodné, ve členění na skupiny typových projektů dle objemu investice a odhadů zájmu o 
tyto jednotlivé skupiny projektů), který je následně přepočten proti typickým atributům vybraného 
indikátoru (zvýšení kapacit, nově vzniklá zařízení apod.). 
 
Pro případ zavedení FN lze postupovat obdobně, jen se zavedením a připočtením očekávaného 
multiplikačního efektu, který zvyšuje hodnotu předpokládaného počtu podpořených projektů. 
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Rizika a omezení 
 

► Zkreslení výpočtu modelem „typového projektu“ 

Průměrná hodnota za typový projekt nebo měrnou jednotku kapacity může podléhat silnému zkreslení 
v případě, že jsou kombinovány velmi rozdílné projekty do jednoho propočtu – typicky pokud sledovaný 
indikátor agreguje přínosy za velmi různorodou skupinu podporovaných opatření (např. projekty na 
výstavbu oproti projektům na pořízení vybavení). 
Pro zpřesnění výpočtu jsme zavedli intervaly pro rozdělení výpočtu pro typové projekty dle příbuzných 
skupin opatření nebo ve výsledku adekvátní expertní upravení vypočtené cílové hodnoty dle uvážení 
gestora. 

► Absence legislativy, strategického rámce 

V oblasti odpadového hospodářství jsou připravovány velké legislativní a koncepční změny, nicméně 
termín jejich účinnosti je stále posouván. 
Doporučujeme gestorům za jednotlivé specifické cíle tyto informace průběžně vyhodnocovat oproti 
současnému stavu rozpracovanosti a adekvátně promítnout očekávaný budoucí vývoj do plánů 
cílových hodnot – individuálně, za jednotlivá opatření. Případně lze alokaci na jednotlivá opatření 
upravit na základě přezkumu v roce 2025. 

Potenciál lze vidět v oblasti kalů z ČOV, kde regulace předpokládá změny od 1.1.2023. Při hodnocení 
legislativního rámce jsme vycházeli ze znění zákona předloženého Vládou ČR k projednání 
v Parlamentu ČR a dlouhodobě komunikovaného záměru MŽP. V případě, že dojde k zásadním 
změnám předpisů v průběhu schvalování nebo prováděcími předpisy (aktuálně existují pouze v tezích) 
budou specifikovány dnes neočekávané podmínky, kdy bude nutné přehodnotit vliv legislativního 
rámce a posílit alokace na oblasti, kde existuje legislativní tlak, nebo jednoznačná obchodní 
poptávka.  

► Změny v rozvržení alokace pro jednotlivé skupiny opatření 

Vycházíme z našeho návrhu rozložení alokace, především dle obvyklých nákladů typových projektů, 
očekávaných počtů projektů (a vybudovaných zařízení), definovaných priorit a absorpční kapacity. Do 
modelu jsou doplněny alokace pro sledovaná opatření. 
Jakékoliv změny v alokaci je třeba promítnout přepočtením hodnot s využitím aktualizovaných údajů 
o těchto alokacích. 

► Podpora velkých projektů, náročných investičních záměrů 

Na schopnost plnění cílových hodnot může mít podstatný vliv to, zda má řídící orgán informace 
o připravenosti žadatelů podávat velké projekty (myšleno významně vyšší náklady než zbytek 
„typových“ projektů). 
 
Pokud je vyšší či nižší pravděpodobnost, že budou podávány žádosti těchto investičně náročných 
projektů, je třeba tyto gestory v plánování hodnot zohlednit adekvátní úpravou matematicky vypočtené 
hodnoty. 

► Změna pravidel pro poskytování veřejné podpory 

Nově chystaná pravidla mohou významně proměnit současnou realitu, ať už v požadované úrovni 
spolufinancování jednotlivých typů příjemců dle právní formy, tak i ve „vpuštění“ některých subjektů / 
záměrů do veřejného financování. 
 
Doporučujeme sledovat vývoj v této oblasti a na základě nově vzniklých pravidel adekvátně upravit 
podmínky programu tak, aby odpovídaly novému nastavení. 

► Načasování čerpání programu 

Pro efektivní čerpání alokace, plnění milníků a cílů programu je zásadní změnou oproti předchozímu 
programovému období zavedení pravidla n+2, které z principu zrychluje čerpání programu. Proto je 
vhodné zahájit program podporou projektů, které jsou nenáročné na přípravu, případně má řídicí orgán 
informace o jejich připravenosti a možnosti zahájit čerpání bez odkladu. Projekty náročnější povahy 
(velké projekty) je třeba plánovat tak, aby byly čerpány v průběhu programu, ale neohrozily např. 
nedočerpání alokace. 
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Zároveň je třeba očekávat určitou flexibilitu programu, která může nastat s aktuální situací 
ohledně pandemie Covid. Může dojít ke změně celkových alokací, změně preferencí na trhu (např. 
vyšší poptávka po zařízeních pro nakládání s nebezpečnými odpady, v důsledku vyšších objemů 
ochranných pomůcek využívaných ve zdravotnických a dalších zařízeních). 

4.3 Zhodnocení navrhovaných intervencí z hlediska měřitelnosti, 
kontrolovatelnosti a dopadu, navržení konkrétních indikátorů dle 
navrhovaných intervencí a typu příjemce 

Jednotlivé oblasti podpory budou v rámci této kapitoly posouzeny a rozčleněny dle toho, zda lze jasně 
definovat: 

► měřitelné výstupy projektů, 

► kauzalitu mezi výstupem projektu (měřeným pomocí indikátorů výstupu) a následným 
sledovaným jevem (měřeným pomocí indikátoru výsledku). 

U typu intervencí, kde nebude tato kauzalita jasně prokázána a vyhodnocena jako měřitelná, 
budou sledovány pouze indikátory výstupové, případně výsledkové tak, aby se zabránilo 
nadměrnému sledování ukazatelů, na jejichž plnění nemají intervence prokazatelný vliv. 
 
Ukazatele musí být jasně definovány, musí zaručit, že nevyžadují další související náklady na úrovni 
příjemce a že jsou jasně propojitelné s projektem. 
 
Sledování výstupů a výsledků bude navrženo v souladu s možností využití stávajících registrů 
tam, kde má potenciální příjemce ze zákona ohlašovací povinnost či povinnost vykazovat (např. roční 
hlášení o produkci a nakládání s odpady) a není tedy třeba sledovat údaje duplicitně za pomoci 
indikátorové soustavy.  
 
V tomto ohledu je však třeba konstatovat, že veřejně dostupné registry často poskytují omezené 
informace o zařízeních pro nakládání s odpady provozovaných na území ČR a jejich možné propojení 
s Monitorovacím systémem v tuto chvíli není známé. Pro hodnocení plnění cílů a dopadů OPŽP na 
rozvoj preventivních opatření proti vzniku odpadů a vytvoření dostatečné sítě zařízení pro nakládání s 
odpady je nutné znát primární kapacitu provozovaných zařízení, kterou by bylo možné dále 
porovnat s produkcí zpracovávaných odpadů v území a vyhodnotit tak navýšení kapacity plánované a 
skutečně realizované ve vztahu k cílům operačního programu. 
 
Zároveň tam, kde budované kapacity nebudou „jednodruhové“, ať už v rovině vstupu (zpracovávaného 
materiálu, odpadu), tak i v rovině výstupu (různá kvalita zpracovaného materiálu, různé využití atd.), 
bylo diskutováno se Zadavatelem, zda členit výstupové indikátory dále (dle specifického toku 
materiálu), nebo sledovat pouze počty zařízení, právě s přihlédnutím k neúměrné zátěži na příjemce 
projektů. 
 
Zároveň musí konečný návrh indikátorové soustavy reflektovat typ příjemce podpory, a to 
především z pohledu typu finanční intervence (grantové financování x financování pomocí 
Inovativních finančních nástrojů „FN“). Na úrovni FN, kde se v roli příjemce projektu obvykle nachází 
finanční zprostředkovatel, je třeba sledovat indikátory typu „počet poskytnutých FN“ a ke sledování 
dalších indikátorů, díky nimž je monitorována implementace programu, tohoto finančního 
zprostředkovatele zavázat. 
 

Návrh konkrétních indikátorů za jednotlivé intervence shrnuje následující tabulka: 
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Tabulka 9: Návrh indikátorů pro oblast odpadového hospodářství  

Nastavení vhodných indikátorů pro jednotlivá 
opatření 

Výstup Výsledek 

RCO 34 – 
Zvýšení 

kapacity pro 
recyklaci 
odpadu 

RCO 107 – 
Investice do 
zařízení na 
separovaný 
sběr odpadů 

RCO OPŽP - Počet nově 
vniklých či 

intenzifikovaných zařízení 
pro oddělený sběr/svoz, 

úpravu a nebo 
materiálové či 

energetické využívání 
odpadů 

RCO OPŽP - 
Počet nově 
vzniklých či 

intenzifikovaných 
systémů pro 
předcházení 

vzniku odpadů 

Zvýšení 
kapacity 

zařízení pro 
nakládání s 

nebezpečnými 
odpady 

RCR 47 – 
Recyklovaný 

odpad 

RCR 103 – 
Oddělený 

sběr odpadů 

RCR48 – 
Odpad 

využitý jako 
surovina  

Energeticky 
využitý 
odpad 

Tuna/rok Euro Počet Počet Tuna/rok Tuna/rok Tuna/rok Tuna/rok Tuna/rok 

Prevence 
vzniku 
odpadů 

domácí kompostéry pro občany   X   X       X   

podpora prevence vzniku 
textilního a oděvního odpadu 
do budoucna textil samostatně 

  X X X   X X X 

  

RE-USE centra pro opětovné 
použití výrobků, aktivity pro 
opravy a prodlužování životnosti 
výrobků 

  X X X     X X 

  

předcházení vzniku potravinových 
odpadů, budování komplexní 
infrastruktury potravinových 
bank 

  X X X     X X 

  

podpora prevence vzniku 
jednorázového nádobí a 
jednorázových obalů, snižování 
využití jednorázových plastů, 
(např.výměna jednorázového 
nádobí za znovuvyužitelné, 
podpora infrastruktury pro 
snižování množství obalů) 

  X   X       X 

  

Materiálové a 
energetické 

výstavba a modernizace 
sběrných dvorů 

  X X       X   
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Nastavení vhodných indikátorů pro jednotlivá 
opatření 

Výstup Výsledek 

RCO 34 – 
Zvýšení 

kapacity pro 
recyklaci 
odpadu 

RCO 107 – 
Investice do 
zařízení na 
separovaný 
sběr odpadů 

RCO OPŽP - Počet nově 
vniklých či 

intenzifikovaných zařízení 
pro oddělený sběr/svoz, 

úpravu a nebo 
materiálové či 

energetické využívání 
odpadů 

RCO OPŽP - 
Počet nově 
vzniklých či 

intenzifikovaných 
systémů pro 
předcházení 

vzniku odpadů 

Zvýšení 
kapacity 

zařízení pro 
nakládání s 

nebezpečnými 
odpady 

RCR 47 – 
Recyklovaný 

odpad 

RCR 103 – 
Oddělený 

sběr odpadů 

RCR48 – 
Odpad 

využitý jako 
surovina  

Energeticky 
využitý 
odpad 

Tuna/rok Euro Počet Počet Tuna/rok Tuna/rok Tuna/rok Tuna/rok Tuna/rok 

využití 
odpadů doplnění a zefektivnění systému 

odděleného sběru komunálních 
odpadů včetně sběru textilu a 
podpory door-to-door systémů a 
systémů PAYT 

  X X       X   

  

podpora vysoce účinných 
třídících a dotřiďovacích 
systémů pro separaci ostatních i 
komunálních odpadů 

  X X         X   

budování zařízení pro úpravu 
čistírenských zpracování 
odpadních kalů z čistíren 
odpadních vod a opatření k 
úpravě vyčištěných odpadních 
vod pro jejich opětovné využívání 

X   X     X     X 

sběr, svoz a úprava 
gastroodpadů 

  X X     X   X 
  

budování a modernizace zařízení 
pro materiálové využití odpadů 

X   X     X   X 

  

budování a modernizace zařízení 
pro energetické využití odpadů 
(např. pyrolýza, termolýza, 
zplyňování odpadů) včetně 
překládacích stanic 

    X           X 

budování a modernizace zařízení 
pro výrobu paliv z odpadů 

    X           X 
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Nastavení vhodných indikátorů pro jednotlivá 
opatření 

Výstup Výsledek 

RCO 34 – 
Zvýšení 

kapacity pro 
recyklaci 
odpadu 

RCO 107 – 
Investice do 
zařízení na 
separovaný 
sběr odpadů 

RCO OPŽP - Počet nově 
vniklých či 

intenzifikovaných zařízení 
pro oddělený sběr/svoz, 

úpravu a nebo 
materiálové či 

energetické využívání 
odpadů 

RCO OPŽP - 
Počet nově 
vzniklých či 

intenzifikovaných 
systémů pro 
předcházení 

vzniku odpadů 

Zvýšení 
kapacity 

zařízení pro 
nakládání s 

nebezpečnými 
odpady 

RCR 47 – 
Recyklovaný 

odpad 

RCR 103 – 
Oddělený 

sběr odpadů 

RCR48 – 
Odpad 

využitý jako 
surovina  

Energeticky 
využitý 
odpad 

Tuna/rok Euro Počet Počet Tuna/rok Tuna/rok Tuna/rok Tuna/rok Tuna/rok 

budování a modernizace 
bioplynových stanic 

    X           X 

budování a modernizace zařízení 
pro nakládání s nebezpečnými 
odpady (včetně odpadů 
zdravotnických) 

        X X     X 

budování a modernizace zařízení 
pro chemickou recyklaci 
odpadů 

X   X     X   X X 

Zdroj: Zpracovatel na základě podkladů MŽP 
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4.4 Vyčíslení cílových hodnot indikátorů 

Na základě milníkových a cílových hodnot indikátorů za jednotlivé oblasti podpory bude vytvořen 
výkonnostní rámec, který bude zahrnovat ukazatele, milníky a cíle pro monitorování, které budou 
uvedeny v programovém dokumentu. Tyto ukazatele budou sloužit pro podávání zpráv a hodnocení 
výkonnosti programu. 
 
Nastavení těchto hodnot indikátorové soustavy je spjato s rozhodnutím o konečné podobě typů podpory 
(grantové financování x FN), definitivním rozhodnutí o rozdělení alokace a preferenci poskytovatele 
dotace na jednotlivá opatření. Významým aspektem je výhled budoucí regulace, kdy v současném 
období je projednáván zákon o odpadech v Parlamentu a přijatá regulace je klíčová pro zájem subjektů 
využívat dotační prostředky. Přijatá nová regulace tedy vytvoří podmínky pro začlenění nových přístupů 
a podmínek k trhu, které následně budou podpořeny projekty financovanými z OPŽP. 
 

4.5 Zhodnocení bariér a jejich možná mitigace 

V průběhu zpracování studie byly diskutovány trendy, které komplikují posun odpadového a oběhového 
hospodářství k environmentálně lepšímu nakládání s odpadními materiály a vyšší úrovni ochrany 
životního prostředí. Nové programové období musí na tyto úpravy reagovat, aby vyšlo poptávce vstříc. 
Tato je tažena požadovanými regulatorními změnami nebo požadavky zákazníků. Jako klíčové pro 
nové období lze vnímat: 
 

► Stabilní, přehledná regulace – navrhovaný stav vychází z předpokladu přijetí nového zákona 
o odpadech v navrženém znění. V případě, že dojde k zásadním úpravám zákona, je nutné 
zvážit realokaci prostředků na opatření, kde je regulace stabilní (např. kaly z ČOV), 

► Kanibalizační efekt – při implementaci opatření a podpoře projektů je nutné u žadatelů zajistit, 
že nedojde k tzv. kanibalizačnímu efektu. Od žadatelů by měla být shoda na přístupu ke 
konceptu na širším území, tak aby v rámci stejné spádové oblasti nedocházelo k podpoře dvou 
různých přístupů, ale s odlišným mechanismem dosažení stejného výsledku. Případně lze 
tento přístup akcentovat ze strany ŘO, a to především formou podmínek ve výzvě, potažmo 
v rámci hodnocení přijatelnosti projektů. Příkladem může být intenzifikace sběrné sítě a 
zavedení systémů dotřiďování odpadů (např. SKO) před energetickým využitím, 

► Zvážení minimální velikosti podpořených projektu – administrace na straně žadatele i 
poskytovatele dotace je obdobná jak u malých, tak i velkých projektů. Vzhledem k vysoké míře 
podpory pro veřejný sektor by mělo být zváženo, zda nemají být ve vyšší míře podporovány 
projekty, které požadují vyšší integraci obcí a měst před projekty, které zasahují nižší počty 
obyvatel či nepokrývají celý region. 

Vysoký a dlouhodobý přínos podpořených projektů a současně úspěšná implementace nového 
programového období bude dle názoru zpracovatele studie dosažen, když: 
 

► Podpořeny budou výlučně (či ve vysoké míře) projekty, které naplňují parametry BAT nejlepších 
dostupných technik, 

► Dojde k podpoře sdružování municipálních subjektů při realizaci projektů a vzájemné integraci 
segmentu odpadového hospodářství při zachování rovného, konkurenčního prostředí mezi 
jednotlivými poskytovateli služeb, 

► Bude podpořena předprojektová a organizační příprava velkých infrastrukturních projektů 
navázaných na hlavní komunální toky odpadu, v návaznosti na předchozí odrážku, 

► Bude přiznána podpora (bodové zvýhodnění v rámci hodnocení přijatelnosti) při pokročilejší 
přípravě projektových záměrů (např. EIA či územní rozhodnutí), 

► Velkým infrastrukturním projektům bude poskytnuta významná projektová podpora například 
v podobě vyčleněného pracoviště / specificky alokovaných pracovníků SFŽP pro infrastrukturní 
projekty (např. investice vyšší jak 300 mil. Kč), 

► Prioritu budou mít opatření ke konci řetězce: nakládání sběr – svoz – přeložení – předúprava – 
příprava k využití – finální využití, 
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► Nebudou podporovány projekty s kanibalizačním efektem v dané spádové oblasti, 

► Nebudou podporovány projekty nahrazující v minulosti podpořené vybavení a infrastrukturu 
(projekty na obnovu). 
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Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více 

členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou 

právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením 

omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Pro podrobnější informace o naší 

organizaci navštivte prosím naše webové stránky ey.com. 
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Kontakt na Ministersto životního prostředi 

Odkaz na webové stránky: www.opzp.cz a www.mzp.cz 

Zelená linka: 800 260 500 

Email: dotazy@sfzp.cz 


