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Program poskytne celkovou podporu přibližně 2,3 mld. eur, tj. přes 60 mld. Kč.

SC 1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

SC 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů

SC 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

SC 1.4 Podpora udržitelného hospodaření s vodou

SC 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

SC 1.6 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění



SC 1.1 a 1.2 Podpora 
opatření v oblasti 
energetické účinnosti / 
OZE



ALOKACE SC 1.1 a 1.2 Podpora opatření v oblasti 
energetické účinnosti/OZE
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12,2 mld. Kč

6,9 mld. Kč

= 19,1 mld. Kč



SC 1.1 a 1.2 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti/OZE

1. Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury 

2. Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů 

3. Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní 

nebo plusové budovy

4. Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov

5. Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu

6. Výstavba a rekonstrukce OZE
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Zdroj: TZB info



NOVINKY v oblasti energetické účinnosti/OZE

• důraz na komplexnost projektů (stavební úpravy, OZE, 

využití dešťové a šedé vody v jedné žádosti),

• nové oblasti podpory (OZE a energetické úspory na 

technologických procesech budovy – gastro provozy, 

prádelny apod.),

• použití zjednodušených metody vykazování, 

jednotkových nákladů/jednotkové podpory.
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SC 1.1 a 1.2 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti/OZE

Snížení energetické náročnosti VB a veřejné infrastruktury
• Zateplování, výměna otvorových výplní,  

• výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody,

• systémy využívajících odpadní teplo,

• systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.  

Snížení energetické náročnosti / zvýšení účinnosti technologických 
procesů

• gastronomických provozů (např . školských, sociálních a zdravotnických zařízení),

• u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách.

Výstavba nových veřejných budov
• ve vysokém energetickém standardu,

• v pasivním energetickém standardu,  

• plusových (nulových) budov. 
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SC 1.1 a 1.2 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti/OZE

Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
• modernizace vnitřního osvětlení, 

• opatření k eliminaci negativních akustických jevů,

• vnější stínící prvky. 

Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu 
• zelené střechy (přestavby a výstavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, 

plechové atd.) na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční), 

• technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, 
zálivky, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou.

Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné 
budovy/infrastrukturu

• výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za: 

• Tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE. 

• Instalace solárně – termických systémů. 

• Instalace fotovoltaických systémů. 
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SC 1.3 Podpora přizpůsobení se změně 
klimatu, prevence rizika katastrof a 
odolnosti vůči nim s přihlédnutím k 
ekosystémovým přístupům 



ALOKACE  – SC 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence 
rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým 
přístupům 
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2 mld. KčSrážková voda

Sanace svahů

Preventivní protipovodňová opatření, operativa

Protipovodňová opatření

390 mil. Kč

780 mil. Kč

1,5 mld. Kč

= 4,7 mld. Kč



PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI SC 1.3

• Opatření podporující přirozený tlumivý rozliv v nivách

• Přírodě blízká opatření (např. zvýšení kapacity složeným profilem, vložení meandrující kynety, 
úpravy nevhodného opevnění apod.)

• Ochranné nádrže (suché, retenční, poldry)

• REALIZACE OPATŘENÍ KE ZPOMALENÍ ODTOKU, PRO VSAK, RETENCI A AKUMULACI SRÁŽKOVÉ 
VODY VČ. JEJÍHO DALŠÍHO VYUŽITÍ, ZELENÉ STŘECHY, OPATŘENÍ NA VYUŽITÍ ŠEDÝCH VOD, 
OPATŘENÍ PRO ŘÍZENOU DOTACI PODZEMNÍCH VOD

• budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na 
lokální úrovni

• studie odtokových poměrů v povodí včetně návrhů možných opatření,

• zpracování podkladů pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik v oblastech 

s významným povodňovým rizikem,

…apod.
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REALIZACE OPATŘENÍ KE ZPOMALENÍ ODTOKU, PRO VSAK, RETENCI A AKUMULACI
SRÁŽKOVÉ VODY VČ. JEJÍHO DALŠÍHO VYUŽITÍ, ZELENÉ STŘECHY, OPATŘENÍ NA
VYUŽITÍ ŠEDÝCH VOD, OPATŘENÍ PRO ŘÍZENOU DOTACI PODZEMNÍCH VOD

Podporovaná opatření:

• Povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, rýha apos.)

• Podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněný např. štěrkem

• Podzemní či povrchové retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod  
nebo kanalizace

• Akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné 
využití

• Výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné povrchy

• Závlahové systémy zejména pro zálivku veřejné zeleně využívající výhradně 
akumulovanou srážkovou vodu jako součást projektu hospodaření se srážkovou 
vodou

• Zelené střechy

Strana 12

Příjemci podpory: veřejný sektor
Výše podpory: 85% CZV



SC 1.5 Podpora 
přechodu k oběhovému 
hospodářství
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1,6 mld. Kč

2,1 mld. Kč

= 7,1 mld. Kč

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODADU

ODDĚLENÝ SBĚR A SVOZ ODPADU A 
TŘÍDICÍ SYSTÉMY

KALY, MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ 
VYUŽITÍ ODPADU A NO

3,4 mld. Kč

ALOKACE - SC 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství



SC 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

• Prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo obalů

• Sběrné dvory a systémy odděleného sběru a svozu odpadů

• Třídící a dotřiďovací linky 

• Úprava a zpracování kalů z ČOV

• Zařízení pro materiálové využití odpadů

• Zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady
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Příklady podporovaných opatření

Výše podpory: až 85% CZV dle typu projektu



NOVINKY v oběhovém hospodářství

• Podpora prevence vzniku odpadu z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů

• Pilotní podpora vyzkoušena již v závěru období 2014-2020, v novém operačním období se plánuje další intenzivní 
podpora

• Podpora technologií pro chemickou recyklaci odpadů

• Podpora kombinovaných projektů: 
• Záměrem je umožnění podpory kombinovaných projektů např. sběrné dvory a re-use centra atd.

• Koncept zeleného zadávání – bonifikace pro žadatele využívající recyklované materiály

• Bonifikace 15% podpory při pořízení kompostérů a kontejnerů z recyklátu; počítá se s postupným  zaváděním bonifikací 
zelených zakázek i do dalších oblastí 

• Bonifikace vysoce účinných technologií na třídění, dotřiďování úpravu a využití odpadů
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Rozdíly oproti OPŽP 2014 - 2020



SC 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství
Prevence vzniku odpadů

Strana 17

Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů
• Domácí kompostéry pro občany žijící v RD

• Komunitní kompostéry pro občany žijící v BD

• Podpora komunitního kompostování v rámci komun. Zahrad

RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro 
opravy a prodlužování životnosti výrobků a prevence vzniku 
komunálních odpadů

• Opětovné použití např.: domácí, zahradní, opravárenské vybavení, sportovní vybavení, oblečení, textil, 
knihy, elektrozařízení atd. (lze pořídit vybavení RE-USE, opraváren apod.)

Prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo obalů
• Pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů, infrastruktura pro mytí a uskladnění, infrastruktura pro 

snížení množství obalů (gastromyčky nádobí, přepravní systémy, IT vybavení atd.)



SC 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Sběrné dvory, systémy odděleného sběru a svozu zejména KO
• Výstavba nových a modernizace stávajících SD

- oddělený sběr a svoz; door-to-door, systémy PAYT
• Možnost kombinace s projekty RE-USE

Třídící a dotřiďovací linky
• Záměrem je podpora především poloautomatických a automatických linek, 

vybavených technikou pro zvýšení kvality třídění s cílem zlepšit využitelnost 
vytříděných odpadů (15 % bonifikace za aplikaci vysoce účinných 
technologií),

• počítá se s uznatelností výdajů mj. na čipy, antény, smart technologie a 
pořízení souvisejícího software,

• projekty mohou být kombinovány s projekty na následné materiálové či 
energetické využití odpadů (např. výroba TAP).
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SC 1.5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství
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Zařízení pro materiálové využití odpadů
• Zařízení na materiálové využití odpadů, vyjma skupiny odpadů 16 a skupiny odpadů 17 dle Katalogu odpadů,

• materiálově využito musí být minimálně 60 % již předtříděného odpadu vstupujícího do zařízení,

• projekty mohou být kombinovány s projekty na třídění a dotřiďování odpadů a s projekty energetického využití odpadů.

Zařízení pro energetické využití odpadů
• Zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití (nelze podporovat zařízení na spalování směsných 

komunálních odpadů – ZEVO),

• výroba paliv z ostatních odpadů, v rámci aktivity lze podpořit zařízení MBÚ (mechanicko-biologická úprava odpadů),  

• výstavba/modernizace bioplynových stanic.

Projekty technologií pyrolýzy, hydrolýzy, zplyňování apod. spadají pod opatření nazvané „Zařízení pro chemickou recyklaci odpadů“.



Úprava a zpracování odpadních kalů z ČOV 

Typové projekty:

• zařízení pro sušení kalů pro jejich další energetické či materiálové využití,

• technologické dovybavení stávajících kompostáren umožňující přijímat kaly z ČOV pro 
následné materiálové využití výstupů,

• termické zpracování kalů za účelem využití energie,

• výstavba technologií pro zpracování kalů z ČOV, které umožní surovinové využití kalů, tj. 
získávání fosforu.
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Děkuji za pozornost
.


