
Aktuální nabídka podpory 
do vodohospodářské 
infrastruktury

Ing. Petr Valdman

Státní fond životního prostředí ČR



Dotace na hospodaření se srážkovou 
vodou v intravilánu obcí

• Zdroj: Operační program Životní prostředí 2014–2020 

• Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3

• Pro veřejný sektor (obce, školy, úřady, nemocnice, NNO ...)
• Celková alokace 5,9 mld. Kč financovaných z fondů EU

Aktuální 119. výzva
Start 4. února 2019
Vyhrazena 1 mld. Kč
Příjem žádostí do 13. 1. 2020



Akumulační podzemní nádrže na 
zachytávání srážkových vod

• Dotace 85 % 
způsobilých výdajů

• Pro území se zástavbou      
z převážné části 
nekomerčního 
charakteru

• K zalévání, případně 
jiným účelům

Podporované aktivity



Podzemní vsakovací zařízení
• Dotace 85 % 

způsobilých výdajů
• K vsakování 

zachycených 
srážkových vod

• S retenčním prostorem 
vyplněným štěrkem 
nebo prefabrikáty

• Pro území se zástavbou      
z převážné části 
nekomerčního 
charakteru

Obec Moravský Písek
Dotace: 1 067 907 Kč
Celkové výdaje:  1 256 361 Kč

Podporované aktivity



Povrchové vsakovací a retenční nádrže
• Dotace 85 % 

způsobilých výdajů
• Nádrže napájeny 

srážkovou vodou z 
intravilánu obce

Podporované aktivity

Retenční nádrž Břežany
Dotace: 713 482 Kč
Celkové výdaje:  1 426 964 Kč



Zasakovací pásy a průlehy

Podporované aktivity



Výměna nepropustných povrchů za 
propustné

• Dotace 85 % (30 %) 
způsobilých výdajů

• Na veřejných plochách 
a prostranstvích

• Podpora možná i v 
rámci projektů celkové 
úpravy řešeného 
prostranství

Podporované aktivity



ZŠ Jižní IV, Praha 4

Projekty



Vybudování zasakovacího průlehu
s rýhou u parkoviště multifunkčního 
zařízení Petrin v Bruntále

Projekty



ZŠ Krhová, Zlínský kraj

Projekty



Retenční nádrž v obci Kačice

Projekty



Lužice - náměstí

Lužice – ul. Dvorní - dešťová 
kanalizace

Projekty



Dotace na kanalizace a vodovody
• Zdroj: OPŽP (nyní Národní program Životní prostředí)
• Financováno z prostředků SFŽP ČR
• Výstavba kanalizace; výstavba, modernizace a intenzifikace 

ČOV; výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné 
vody; výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody; výstavba 
úpraven vody; posílení akumulace pitné vody

• Alokace 2,5 mld. Kč, příjem žádostí do 31. 1. 2020
• Podmínky dtto OPŽP s výjimkou tzv. červených nul
• Výše dotace 63,75%



Úpravna vody Zaječí –
intenzifikace a rekonstrukce

Pitná voda



Blovice – prodloužení 
vodovodu

Vsetín - Rozšíření vodovodu 
Hošťálková – Selcoch

Rakousy - Rozšíření 
akumulace vodního zdroje

Pitná voda



Rekonstrukce a intenzifikace 
ČOV Prosiměřice

Čistota vod



Novostavba obecní ČOV 
Budětice – Vlkonice

Čistota vod



Dotace na zdroje pitné vody
• Zdroj: Národní program Životní prostředí
• Financováno z prostředků SFŽP ČR
• Příjem žádostí: 05/2018 – 12/2020

• Předmětem podpory je regenerace, zkapacitnění či vybudování a 
připojení podzemních zdrojů vody tam, kde je to nezbytné. Cílem 
je zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství v 
lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda 
dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti 

• Dotace: max. 80 % (akutní nedostatek), max. 70 % (možný 
nedostatek) či max. 60 % (průzkumné vrty) z celkových 
způsobilých výdajů



Libínské Sedlo - Posílení vodního 
zdroje 

Obecní vrtaná studna - Hluboká nad 
Vltavou/Poněšice

Ločenice - Průzkumný vrt 

Vilémovice – Posílení vodárenské 
soustavy

Pitná voda



Soběkury - Napojení vrtů 
na vodojem

Dolní Město - Průzkum 
a vyhledání posilujícího vodního 
zdroje podzemních vod

Kouty - Vodovodní přivaděč

Sloup - Hydrogeologický vrt

Pitná voda



Dotace na soustavy DČOV
• Zdroj: Národní program Životní prostředí
• Financováno z prostředků SFŽP ČR
• 3.výzva v přípravě, vyhlášení 12/2019
• Podpora výstavby soustav individuálních čistíren odpadních vod v 

podobě DČOV do kapacity 50 EO u obytných domů a budov ve 
vlastnictví obce v oblastech, kde není z technického či ekonomického 
hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV

• Dotace může pokrýt až 80 procent způsobilých výdajů na projekt. Do 
způsobilých výdajů, ze kterých se vypočítává výsledná výše příspěvku, je 
možné zahrnout náklady na přípravu projektu, nákup čistíren, jejich 
instalaci a související stavební práce, stejně jako monitoring systému, 
jeho servis a pravidelnou údržbu po dobu 10 let



Paceřice - likvidace odpadních vod 
soustavou DČOV

Čistota vod



Čištění odpadních vod v obci 
Dvory nad Lužnicí

Čistota vod
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