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Přehled relevantních výzev:  

1) Výzva Programu 129 420 - Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a 

kanalizací 

 Poskytovatel dotace: Ministerstvo Zemědělství 

 Alokace: 300 mil. Kč. 

 Výše podpory: 30 % 

 Termín pro podání žádosti: 30. 9. 2022 

2) Výzva Programu 129 410 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury 
vodovodů a kanalizací III 

 Poskytovatel dotace: Ministerstvo Zemědělství 

 Alokace: 2 500 mil. Kč. 

 Výše podpory: 70 % 

 Termín pro podání žádosti: 30. 9. 2021 

3) Výzva podprogramu 129 403 – Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů 

sucha a nedostatku vody I. 

 Poskytovatel dotace: Ministerstvo Zemědělství 

 Alokace: 50 mil. Kč 

 Výše podpory: 70 % 

 Termín pro podání žádosti: 30. 9. 2021 
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1. Program 129 420 – Podpora odkupu a scelování 
infrastruktury vodovodů a kanalizací (Ministerstvo 
Zemědělství) 

A) Příjem žádostí 

 Od 15. 2. 2021 do 30. 9. 2022 nebo do vyčerpání alokace. 

 Realizace akce musí být nejpozději do 31. 12. 2022. 

B) Oprávnění žadatelé 

 Obce. 

 Svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně 

dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, 

obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku. 

 Vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí. 

C) Podporované aktivity 

 Podpora odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem 

jejího scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a 

kanalizací. 

 Program bude podporovat odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím (viz 

§ 2 odst. 1 a 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a to za účelem 

dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí 

České republiky. 

D) Forma a výše podpory 

 Výše alokace výzvy: 300 mil. Kč. 

 Finanční zdroje Programu tvoří: 

1) vlastní zdroje žadatele, 

2) systémově určené výdaje státního rozpočtu případně individuálně posuzované výdaje 

státního rozpočtu. 

 OVK provede posouzení hodnoty majetku tím, že porovná: 

1) znalecký posudek (zajistí žadatel) ceny pořizovaného infrastrukturního majetku, 
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2) pořizovací (aktualizovanou) cenu objektů, která byla předána do Vybraných údajů 

majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle § 5 zákona č. 274/2001 Sb. 

sníženou o % opotřebení dané infrastruktury určenou MZe 

3) sjednaná cena dle kupní smlouvy (tržní cena). 

 Na akce se podpora ze státního rozpočtu poskytuje ve výši 30 % z nejnižší ceny vzešlé 

z porovnání cen. 

E) Náležitosti žádosti o podporu 

 Vyplněná žádost o poskytnutí dotace včetně všech příloh (dle závazného vzoru MZe). 

Žádost o poskytnutí dotace může být zaslána pro každý jednotlivý případ (t. j. jeden 

vlastník nebo skupina spoluvlastníků, jeden znalecký posudek se stanovením kupní 

ceny), nebo hromadnou formou, tj. několik smluv najednou v rámci jednoho projektu. 

 Přílohou žádosti musí být následující dokumenty: 

1) Kopie kupních smluv případně kopie smlouvy o smlouvě budoucí na výkup 

vlastnických práv k majetku včetně příloh; 

2) Situace pozemkové mapy (s jednoduchým a úplným zákresem rozsahu 

vykupovaného majetku); 

3) Soupis vykupovaného majetku (nemovitostí i příslušenství) s uvedenou pořizovací 

(aktualizovanou) cenou objektů, která byla předána do Vybraných údajů majetkové 

evidence vodovodů a kanalizací podle § 5 zákona č. 274/2001 Sb. sníženou o % 

opotřebení dané infrastruktury. Soupis se podává podle vzoru MZe. 

4) Originál znaleckých posudků zajištěných žadatelem pro stanovení finanční hodnoty 

vykupovaného majetku. 

5) Originál návrhu na vklad do katastru nemovitostí v případě, že je majetek v katastru 

nemovitostí veden. 

6) Formuláře S 09 systému EDS 

 Správce programu (poskytovatel) - Odbor vodovodů a kanalizací MZe si může před 

vydáním Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vyžádat další potřebné 

doklady k posouzení žádosti 

 V případě nedoložení požadovaných dokladů, v případě neslučitelnosti žádosti s 

Pravidly nebo negativního výsledku posouzení žádosti vydá OVK rozhodnutí o 

neposkytnutí státní finanční podpory. 
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Náležitosti kupní smlouvy stanovené Programem: 

 Součástí kupní smlouvy musí být také předání všech dokumentací, které se vztahují k 

předmětné infrastruktuře. Minimální rozsah dokladů a dokumentů, které jsou součástí 

předávaného infrastrukturního majetku, dokumentace je uveden v příloze č. 1 bodu 13 

Pravidel. 

 (Kupní smlouva musí obsahovat ujednání o převodu finanční rezervy na obnovu, 

realizované podle Plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací. 

 Žadatel omezí své riziko zahrnutím vhodné odkládací podmínky do smlouvy, kde 

uvede podmínku, která odkládá účinnost smlouvy a současně dodrží podmínky 

uvedené v Programu 

Více informací zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-

hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/x129-420-podpora-odkupu-a-scelovani/vyzva-

ministerstva-zemedelstvi-k.html 
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2. Program 129 410 – Podpora výstavby a technického 
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III 
(Ministerstvo Zemědělství) 

A) Příjem žádostí 

 Od 1. dubna 2021 do 30. září 2021 nebo do vyčerpání alokace. 

B) Oprávnění žadatelé 

 Obce. 

 Svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně 

dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, 

které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku. 

 Vodohospodářské akciové společnosti s více než 90 % většinou kapitálové účasti měst 

a obcí. 

C) Podporované aktivity 

 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III. (KÓD 

129 412-1)  

1) Výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů 

minimálně pro 50 obyvatel v obcích nebo místních částech do 2 000 obyvatel;  

2) Výstava a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její 

akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody do 2 000 

obyvatel. 

 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III (kód: 

129413-1)  

1) Výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod (dále jen „ČOV“), v obcích 

minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti 

vypuštění vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě 

budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % 

obyvatel obce); 

2) Výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů 

spojených s výstavbou ČOV podle předchozího bodu;  
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3) Dostavba hlavních kanalizačních systému a souvisejících objektů (vyjma ČOV) 

minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a 

následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV; 

4) Odstranění volných vyústí realizací komplexního opatření řešícího 

odkanalizování obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV 

v obcích minimálně pro 50 obyvatel nebo za předpokladu, že odpadní vody budou 

odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV. 

D) Forma a výše podpory 

 Celková alokace je 2 500 mil. Kč. 

 Maximální výši podpory je až 70 % z uznatelných nákladů 

 současně podpora na jeden projekt může činit maximálně 50 mil. Kč. 

E) Náležitosti žádosti o podporu 

Číslo Název přílohy Povinnost přílohy/forma 

1. Pravomocné(á) a platné(á) územní rozhodnutí podle 

zák. č.183/2006 SB., popř. stanovisko vodoprávního 

orgánu, že pro vydání stavebního povolení na akci nebo 

její část není územní rozhodnutí vyžadováno 

ANO/listinná 

2. Pravomocné(á) a platné(á) stavební povolení pro 

předloženou akci minimálně v rozsahu uvedeném 

v S 09 140, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že 

vydání stavebního povolení na akci nebo její část není 

vyžadováno 

ANO/listinná 

3. Popis řešení a zdůvodnění akce viz Příloha č. 4 Pravidel ANO/elektronická 

4. Podílové ukazatele akce viz příloha č. 4 Pravidel ANO/elektronická 

5. Situace pozemkové mapy (s jednoduchým a úplným 

zákresem rozsahu akce) 

ANO/listinná 

6. Přehledná (é) situace ke stavebnímu povolení 

potvrzená(é) vodoprávním úřadem (u úpraven vody 

doplněná technologickým schématem) s přehledným 

zákresem: (nutno barevně nebo graficky odlišit)  

ANO/listinná 
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- všech stávajících vodovodů nebo kanalizací a objektů 

na nich (ČS, VJD, ÚV, ČOV atd.),  

- vodovodů nebo kanalizací a objektů na nich, které 

jsou předmětem žádosti, 

- vodovodů nebo kanalizací, které mají charakter 

rekonstrukce, 

7. Auditorem potvrzená majetková situace investora 

(audit finančního hospodaření) poslední platná k datu 

předložení žádosti 

ANO/elektronická 

8. Stanovisko vodoprávního úřadu kraje z hlediska 

souladu řešení a rozsahu akce (podle stavu zpracování) 

se zpracovaným PRVÚK 

ANO/elektronická 

9. Souhlas vlastníka provozně související infrastruktury, 

na kterou se navrhovaná Infrastruktura napojuje. (v 

případě, že nově budovaná infrastruktura provozně souvisí 

s vodovodem jiného vlastníka, musí být doložen) 

ANO/elektronická 

 

Více informací zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-

vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/x129-410-podpora-vystavby-a-

technickeho/vyzva-ministerstva-zemedelstvi-k.html  
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3. Podprogram 129 403 – Podpora opatření pro zmírnění 
negativních dopadů sucha a nedostatku vody I. 
(Ministerstvo Zemědělství) 

A) Příjem žádostí 

 od 20. 5. 2021 do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání alokace 

B) Oprávnění žadatelé 

 Obce, 

 svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně 

dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, 

obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku, 

 vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí. 

C) Podporované aktivity 

 129 403-1-1 Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury – Podpora opatření 

pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody: 

1) výstavba nových skupinových vodovodů, výstavba nové vodárenské 

infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové 

vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody (tj. nové 

přivaděče, zdroje, vodojemy (VDJ), úpravny vod (ÚV) apod.), 

2) zabezpečení a zajištění větší odolnosti vodárenské infrastruktury a předcházení 

možným dopadům nedostatku pitné vody (navýšení kapacity stávajících zdrojů, 

VDJ, propojování vodárenských soustav apod.). 

3) Pozastaven příjem žádostí z důvodu naplnění alokace. 

 129 403-1-2 Obnova a modernizace vodárenské infrastruktury – Podpora opatření pro 

zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody: 

1) rekonstrukce, modernizace a obnova vodárenské infrastruktury sloužící k 

napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na vodárenské 

soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody). 

2) Pozastaven příjem žádostí z důvodu naplnění alokace. 

 129 403-1-3 Smart Metering – Podpora opatření pro zmírnění negativních 

dopadů sucha a nedostatku vody. 
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1) instalace Smart Meteringu na vodovodní síti z důvodu snížení ztrát nebo 

zajištění regulace spotřeby v oblastech s omezenými zdroji pitné vody. 

 

D) Forma a výše podpory 

 129 403-1-3 - Alokace této výzvy je 50 mil. Kč a maximální výše podpory je až 70% 

z uznatelných nákladů, ale maximálně 1500 Kč na jeden měřící bod (vodoměr). 

E) Náležitosti žádosti o podporu 

 Žádosti o poskytnutí finanční podpory se podávají prostřednictvím Jednotného 

dotačního portálu pod záštitou Ministerstva financí 

 Elektronicky podanou žádost včetně povinných příloh musí žadatel doručit 

MZe vytištěnou a podepsanou nejpozději do 14 kalendářních dnů od registrace 

žádosti. 

 Akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 

území kraje (PRVKÚK) a musí mít pravomocné stavební povolení pro předloženou 

akci popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že stavební povolení na akci nebo její část 

není vyžadováno.  

 Akce musí tvořit funkční celek. 

 Realizace akce (zajištění kolaudačního souhlasu, nebo rozhodnutí o uvedení stavby do 

zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) musí být nejpozději do 31. 12. 2025. 

 

Číslo Název přílohy Povinnost přílohy/forma 

1. Pravomocné(á) a platné(á) územní rozhodnutí 

podle zák. č. 183/2006 Sb., a pravomocné (á) a 

platné(á) stavební povolení popř. stanovisko 

vodoprávního orgánu, že vydání územního 

rozhodnutí nebo stavebního povolení na akci nebo 

její část není vyžadováno nebo čestné prohlášení 

žadatele  

ANO/elektronická 

2. Popis řešení a zdůvodnění akce viz příloha č. 3 

Pravidel  

ANO/elektronická 
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3. Podílové ukazatele akce viz příloha č. 4 Pravidel 

(vyplněné dle oblasti podpory)  

ANO/elektronická 

4. Přehledná(é) situace s přehledným zákresem: 

(nutno barevně nebo graficky odlišit):  

-všech stávajících měrných bodů, kde dochází 

k výměně,  

-všech nových měrných bodů. 

ANO/elektronická 

5. Auditorem potvrzená majetková situace investora 

(audit finančního hospodaření) poslední platná 

k datu předložení žádosti  

ANO/elektronická 

6. Stanovisko provozovatele stávající 

infrastruktury, na které se navrhovaná 

infrastruktura instaluje.  

ANO/elektronická 

 

Více informací zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-

vodnim-hospodarstvi/vodovody-a-kanalizace/x129-403-podpora-opatreni-pro-zmirneni/  


