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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) Národní program Životní prostředí – Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody 

 Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí, NPŽP 

 Alokace: 450 mil. Kč 

 Výše podpory: 70 % 

 Termín pro podání žádosti: 1. 11. 2021 – 31. 12. 2023 

3) Národní program Životní prostředí – Výzva č. 

 Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí, NPŽP 

 Alokace: 300 mil. Kč 

 Výše podpory: 80 % 

 Termín pro podání žádosti: 1. 11. 2021 – 31. 12. 2023 

4) Národní program Životní prostředí – Výzva č. 4/2021: Výsadba stromů – individuální 
projekty 

 Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí, NPŽP 

 Alokace: 200 mil. Kč 

 Výše podpory: 100 % 

 Termín pro podání žádosti: 30. 12. 2023 

5) Podprogram 129 393 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích – 2. 
etapa 

 Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství 

 Alokace: 400 mil. Kč 

 Výše podpory: 70 % 

 Termín pro podání žádosti: 15. 10. 2021 
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1. Program 129 420 – Podpora odkupu a scelování 
infrastruktury vodovodů a kanalizací (Ministerstvo 
Zemědělství) 

A) 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. 

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) 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, 

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

z porovnání cen. 

D) Termíny pro podání žádosti 

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

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

E) Základní náležitosti žádosti 

 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. 

Náležitosti kupní smlouvy stanovené Programem: 



    

 
6 

 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. Národní program Životní prostředí – Výzva č. 9/2021: 
Zdroje pitné vody 

A) Podporované aktivity 

 Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění 

stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, 

dálkového přivaděče, apod.). 

 Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající 

vodovod pro veřejnou potřebu. 

B) Oprávnění žadatelé 

 Obce 

 Dobrovolné svazky obcí 

 obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými 

veřejnoprávními subjekty; 

 zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo 

jinými veřejnoprávními subjekty. 

C) Výše podpory 

 Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 200 

tis. Kč. 

 Maximální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 3 

mil. Kč. 

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt je 70 %. 

Pro výzvu je alokováno celkem 450 mil. Kč. 

D) Termíny pro podání žádosti 

 Zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2021 (10:00) 

 Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace 

 Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2026 

E) Vybrané podmínky a kritéria podpory 
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 Podpora bude poskytnuta pouze na pro životní prostředí nejvhodnější variantu řešení 

zdroje pitné vody dle zpracovaného odborného posudku. 

 Projekt nesmí být v rozporu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území 

krajů. 

 Žadatel je povinen zajistit napojení nového zdroje/přivaděče vody (i v případě 

záložního zdroje) do vodovodního systému (rozvodu vody) nejpozději do termínu 

dokončení projektu. 

F) Základní náležitosti žádosti  

Žadatel předkládá k podání žádosti následující dokumenty: 

 doklad o bankovním účtu žadatele pro příjem dotací; 

 odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 

2 Směrnice MŽP č. 4/2015, vypracovaný odborně způsobilou osobou či osobami, 

které jsou držiteli příslušných osvědčení či oprávnění dle platných právních předpisů. 

Součástí odborného posudku je projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu 

jednoznačně definující navržená opatření a aktivity;  

 dokumenty prokazujících nedostatek či nevyhovující kvalitu pitné vody (např. 

doklady o zajištění náhradního zásobování pitnou vodou, vyhláška o omezení 

využívání pitné vody, rozbory kvality vody apod.); 

 stanovisko příslušného odboru krajského úřadu, pouze v případě, kdy je projekt v 

rozporu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů; 

 a další. 

Více informací zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=99  
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3. Národní program Životní prostředí – Výzva č. 7/2021: 
Domovní čistírny odpadních vod 

A) Podporované aktivity 

 Soustavy individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 

EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové 

domy) a pro budovy ve vlastnictví dané obce, a to v oblastech, kde není z technického 

či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV. 

Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet 

EO napojených na ČOV se vypočítá z bilance přítoku do ČOV v ukazateli BSK5 v kg za 

kalendářní rok vydělený koeficientem 18,7. Jedná se o osoby trvale žijící v řešeném území 

a osoby využívající budovy ve vlastnictví obce. 

Podporovány jsou pouze DČOV nesoucí označení CE, pro které výrobce vystavil, v 

souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, jejichž účinnost 

čištění byla stanovena na základě zkoušky dle ČSN EN 12 566-3 a které splňují parametry 

stanovené příslušnou výzvou. 

B) Oprávnění žadatelé 

 Obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. 

C) Výše podpory 

 při kapacitě DČOV 1-15 EO: 150 tisíc Kč 

 při kapacitě DČOV 16-50 EO: 300 tisíc Kč 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. 

Pro výzvu je alokováno celkem 300 mil. Kč. 

D) Termíny pro podání žádosti 

 Zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2021 (10:00) 

 Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2023, nejpozději však do vyčerpání alokace 

 Ukončení realizace podpořených projektů: do 31. 12. 2026 

E) Vybrané podmínky a kritéria podpory 



    

 
10 

 Veškeré výdaje musí být realizovány bezhotovostním převodem a prokázány 

bankovním výpisem. 

 Každý žadatel může v rámci této výzvy podat pouze jednu žádost pro dané řešené 

území. Za řešené území považováno území celé obce či prostorově oddělená část obce. 

Řešené území se musí nacházet v oblasti, kde není z technického či ekonomického 

hlediska výhledová možnost připojení ke stokové síti zakončené ČOV 

 Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu EO 

v rámci řešeného území. 

 Předmět podpory musí řešit odvedení a čištění odpadních vod z budovy, která je v době 

podání žádosti zapsána v katastru nemovitostí jako rodinný dům, bytový dům, stavba 

pro rodinnou rekreaci (pouze v případě, že je využívána k trvalému rodinnému bydlení), 

objekt k bydlení nebo zemědělská usedlost. Toto ustanovení se nevztahuje na budovy, 

jež jsou ve vlastnictví příslušné obce. 

F) Základní náležitosti žádosti  

Žadatel předkládá k podání žádosti následující dokumenty: 

 Stanovisko krajského úřadu, zda projekt není v rozporu s PRVKÚK; 

 Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 

2 směrnice MŽP č. 4/2015 včetně projektové dokumentace; 

 Doklad o bankovním účtu žadatele pro příjem dotací vedený u České národní banky. 

Více informací zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=97 
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4. Národní program Životní prostředí – Výzva č. 4/2021: 
Výsadba stromů – individuální projekty 

A) Podporované aktivity 

Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných 

místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání.  

Dotaci je možné čerpat na: 

 pořízení sazenic (jednotková výše dotace podle obvodu kmínku v rozmezí od 1 050 Kč/ks – 

5 000 Kč/ks) 

 zajištění závlahy (1 000 Kč/strom) 

 zpracování odborného posudku 

 zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše dotace) a požadované publicity 

B) Oprávnění žadatelé 

 Subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických 

stran a hnutí 

C) Výše podpory 

 Celková alokace: 200 mil. Kč 

 Výše podpory: 151 000 – 250 000 Kč 

 Maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů 
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V rámci projektu má dojít k výsadbě 17 ks stromů s obvodem kmínku 14 cm a 18 ks stromů s obvodem 

kmínku 8-10 cm. 

Veřejná podpora: 

 V případě naplnění definičních znaků veřejné podpory bude v rámci této výzvy poskytována 

podpora v režimu pravidel pro veřejnou podporu, jejíž podmínky upravuje směrnice MŽP č. 

4/2015. 

D) Termíny pro podání žádosti 

 do 30. 12. 2023, 14:00 nebo do vyčerpání alokace 

E) Vybrané podmínky a kritéria podpory 

 Projekty musí být realizovány na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených 

vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel, a to 

kdekoliv na území České republiky. 

 Za veřejně přístupné místo je považováno takové místo, které je přístupné každému, tedy 

sloužící obecnému užívání. Pro účely tohoto programu se za veřejně přístupné místo 

nepovažuje oplocená nebo částečně oplocená plocha ve vlastnictví fyzické osoby, a to ani v 

případě, že je na tuto plochu umožněn volný vstup. 

 Žadatel musí mít prokazatelný vztah k místu realizace projektu. Za prokazatelný vztah 

k místu realizace projektu se považuje zejména: pro fyzickou osobu trvalé bydliště, nájemní 

smlouva, nebo vlastnictví pozemku, pro právnické osoby sídlo provozovny nebo vlastnictví 

pozemku. 

 Výsadba musí být realizována se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém má být realizována. 

Souhlas musí být udělen nejméně na dobu udržitelnosti projektu (3 roky). 

F) Základní náležitosti žádosti 

 Odborný posudek (dle podmínek stanovených výzvou); 

 Souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu, 

 Doklad o vedení účtu, na který bude poskytována podpora. 

Více informací zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94  
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5. Podprogram 129 393 „Podpora opatření na rybnících a 
malých vodních nádržích – 2. etapa 

A) Podporované aktivity 

- Rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních 

nádrží za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného 

zlepšení jejich technického stavu a navrácení základních a vodohospodářských 

funkcí, díle za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obce, vytvoření zásob vody 

pro případ hašení požárů, apod. 

- Výstavba a obnova nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží za 

účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek 

v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních vodohospodářských 

a jiných funkcí rybníků a MVN v případě, že rybník, či MVN nebyla funkční 

podobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, 

vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod. 

B) Oprávnění žadatelé 

- Obce, svazky obcí.  

C) Výše podpory 

- Celková alokace: 400 mil. Kč 

- Rekonstrukce a odbahnění:  

o maximálně do výše 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické 

části 

o maximálně do výše 2 mil. Kč 

o a zároveň maximálně do výše 350 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech 

souvisejících nákladů (odvoz, skládkování apod.) 

- Výstavba, obnova: 

o Maximálně do výše 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické 

části 

o Maximálně do výše 4 mil. Kč/ha za každý započatý hektar a současné 

maximálně do výše 10 mil. Kč na celou akci 
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- Podíl investic na každou akci bude minimálně 15 % z uznatelných nákladů stavebně-

technologické části 

D) Termíny pro podání žádosti 

- Od 2. 8. 2021 do 15. 10. 2021 (15:00) 

E) Vybrané další podmínky a kritéria podpory 

- Podpořené rybníky a MVN umístěné na vodním toku (průtočné MVN) o rozloze 

větší než 0,5 ha budou po realizaci schopné bezpečně převést průtok odpovídající 

minimálně Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy a bude na nich trvale 

vyčleněn retenční ochranný prostor o velikosti min. 10 % z celkového prostoru 

rybníka; 

- Celkové odbahnění rybníků a MVN, u kterých mocnost sedimentu převyšuje 

průměrnou výšku 40 cm, přičemž za relevantní pro výpočet mocnosti se považuje 

katastrální výměra nádrže; 

- Pro výstavu, či obnovu rybníka nebo MVN se uznatelný poměr celkového objemu 

nádrže k objemu hráze stanoví podle následujícího vzorce:  

 

- Prokázání vlastnického nebo jiného práva žadatele k pozemkům; 

- Nebude-li možné pro pozemky dotčené těžením sedimentů doložit vlastnické 

případně věcné právo svědčící žadateli k pozemkům, bude předloženo stanovisko 

dotčených vlastníků k těžení sedimentů; 

- Podpora nebude poskytnuta, pokud je na předmětu podpory zřízeno zástavní právo 

jiné než vůči ČR; 

- Nebude poskytována podpora na výkup pozemků. 

F) Základní náležitosti žádosti 

- Prohlášení žadatele (dle vzoru); 

- Technická zpráva (dle vzoru); 

- Platné ohlášení, popř. stanovisko příslušného vodoprávního úřadu anebo 

pravomocné územní rozhodnutí v případě výstavby nové či obnovy MVN; 
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- Návrh na změnu v Katastru nemovitostí (pokud není pozemek pod zátopou uveden 

jako vodní plocha); 

- Doklad o vlastnictví (výpis z Katastru nemovitostí); 

- Situace území (povodí); 

- Stanovisko správce povodí k navrhované akci; 

- Dokumentace pro stavební povolení nebo odpovídajícího rozsahu, včetně 

soupisu prací; 

- V případě rekonstrukce hráze hydrotechnické výpočty provedené odborně 

způsobilou osobou. 

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

vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/dotacni-program-129-390-

podpora-opatreni/  


