
Prodloužení příjmu žádostí 69. a 72. výzvy a odpovědi na 

nejčastější dotazy 

8.11.2017  

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 

prodlužuje příjem žádostí pro 69. výzvu Operačního programu Životní prostředí. Nový termín 

ukončení příjmu žádostí je stanoven na 28. února 2018 (20:00). V případě 72. výzvy se příjem 

žádostí uzavře nově až 18. září 2018. 

Vzhledem k častým dotazům ke zveřejněnému textu 69. výzvy OPŽP 2014–2020 

upřesňujeme dále následující informace: 

Popis podporovaných aktivit 

Podporovaná aktivita 3.2.3: Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití 

odpadů a související infrastruktury 

Podle § 3 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech některé druhy odpadu přestávají být 

odpadem, jestliže poté, co byl odpad předmětem některého ze způsobů využití, splňuje 

následující podmínky podle písm. a) až e) 

a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům, 

b) pro věc existuje trh nebo poptávka, 

c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními právními 

předpisy nebo normami použitelnými na výrobky, 

d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k nepříznivým 

dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví a 

e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo použitelným 

předpisem Evropské unie. 

V případě, tuhých alternativních paliv musí být pro splnění podmínky podle písm. c) splněna 

norma ČSN EN 15 359 Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy a navazující normy. 

Norma ČSN EN 15 359 Tuhá alternativní paliva (TAP) přímo uvádí že, TAP může přestat být 

odpadem ve Společenství nebo na národní úrovni pokud jsou splněna určitá kritéria. Až do 

tohoto legislativního rozhodnutí mohou být TAP použita v závodech podle směrnice 

2000/76/ES o spalování odpadů. Směrnice o spalování odpadů byla nahrazena směrnicí 

2010/75/EU o průmyslových emisích. Dokud tedy nebudou stanovena kritéria podle písm. e) 

nebo národní kritéria TAP nelze vyvést z režimu odpadů a lze jej využívat pouze v zařízeních, 

která disponují povolením pro spalování nebo spoluspalování odpadů podle směrnice o 

průmyslových emisích. 

Pro úplnost dodáváme, že § 3 odst. 7 zákona, o odpadech dále stanovuje, že pro konkrétní 

způsoby použití vedlejších produktů podle odst. 5 a výrobků z odpadů podle odst. 6 musí být 

splněna kritéria pro využití odpadů, pokud jsou stanovena. Tato kritéria v případě 

energetického využívání TAP stanovuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jeho 

prováděcí předpisy. Po vydání vyhlášky stanovující kritéria pro přechod odpad/neodpad pro 

TAP bude možné TAP energeticky využívat pouze v zařízeních pro spalování nebo 

spoluspalování odpadů podle zákona o ovzduší. 



Z výše uvedeného vyplývá, že přejímat vyrobené palivo ze zařízení na výrobu paliv z odpadů 

v režimu zákona o odpadech je nezbytnou podmínkou a koncové zařízení tedy musí mít k 

provozu souhlas § 14 odst. 1 zákona o odpadech.  

Pro všechny typové projekty dále platí, že traktor či jiné multifunkční zařízení nebude 

uznáván způsobilým, pokud bude sloužit pouze jako energetický prostředek či nakladač. 

 


