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SBĚRNÉ DVORY, SYSTÉMY ODDĚLENÉHO SBĚRU  

Operační program Životní prostředí, opatření 1.5.5 

 

KDO může žádat?  

• obce, svazky obcí, kraje, městské části hl. m. Prahy, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, OSS, státní podniky, 
veřejnoprávní instituce, v.v.i., spolky, nestátní nezisk.organizace, školy, obchodní společnosti a družstva, zájmová 
sdružení právnických osob 

NA CO lze získat podporu? 

• výstavba a modernizace sběrných dvorů 

• zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz zejména komunálních odpadů, včetně door to door systémů 
a systémů PAYT (nadzemní, polopodzemní i podzemní kontejnery, nádoby k rodinným domům, pytlový sběr) 

• zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz gastroodpadů z gastroprovozoven 

Projekty lze kombinovat s projekty předcházení vzniku odpadů (re-use,  kompostéry, prevence vzniku odpadů z 
jednorázového nádobí). 

JAKÉ výdaje lze podpořit? 

• stavební práce, dodávky a služby přispívající ke splnění cílů projektu 

• nákup nemovitosti do 10 % z celkových ostatních realizačních nákladů 

• nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku – nové zařízení nezabudované do stavby atd. 

• technologie, které zjednodušují přepravu odpadů (např. lis) – nikoliv nakládací a manipulační techniku 

• svozová technika pro sběr a svoz separovaných odpadů, která je uzpůsobena výhradně pro sběr odpadů – mohou žádat 

pouze obce,  městské části hl. m, Prahy, svazky obcí a obchodní společnosti a družstva 100% vlastněné veřejnoprávními 

subjekty 

• svozová technika pro sběr a svoz gastroodpadů - součástí projektu musí být kontejnery či vratné nádoby na 

gastroodpad 

• pořízení SMART prvků (IT vybavení, čipy, čtečky, digitální prvky, software) 

KOLIK lze získat? 

• míra podpory pro až 85 % ze způsobilých výdajů projektu (max. 50 % v případě projektu, jejichž součástí je pořízení 

svozového prostředku). 

KDY lze žádat? 

• příjem žádostí: 7.9.2022 až 31.12.2023 

JAKÉ podmínky musí projekt splňovat? 

• minimální výše způsobilých výdajů činí 500 000 Kč 
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• projekt je v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového hospodářství kraje, tato 

skutečnost vyplývá z vyjádření příslušného krajského úřadu. 

• součástí podkladů je Analýza potenciálu produkce příslušných druhů odpadů, u kterých bude po realizaci projektu 

zajištěno jejich využití. Součástí popisu projektu v Analýze je koncept sběru a svozu v daném území 

• maximální nákladovost vzhledem ke navržené budované/navýšené kapacitě je 25 000 Kč/t za rok 

• u projektů typu sběrných dvorů je zajištěno minimálně shromažďování papíru, skla, plastů, kovů, objemného odpadu, 

nebezpečných složek KO a místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení 

• u projektů systému odděleného sběru lze podpořit pouze nové nádoby, které nenahrazují stávající funkční nádoby 

• nelze dotovat: vozidla s hákovými natahováky velkoobjemových kontejnerů (vyjma úpravy s pevnou speciální 

hydraulickou rukou s hákem pro manipulaci s kontejnery) a podobné, traktor, traktorbagr, malotraktor, nákladní 

vozidla s nástavbou pro sběr uličních smetků či vysávání hrubých nečistot atd., veškerou manipulační techniku, 

štěpkovač a drtič 

 

NA KOHO je možné se obrátit? 

Ing. Jana Latová .  latova@renards.cz . 733 130 837 

Ing. Zdeňka Celá .  cela@renards.cz . 735 120 345 

 

 


