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Přehled relevantních výzev 

1) Ministerstvo životního prostředí – 2. výzva – Čistírny odpadních vod a kanalizace 

v rámci Programu Životní prostředí 2021–2027 

• Opatření: 1.4.1: Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací  

• Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí 

• Alokace: 4 mld. Kč 

• Výše podpory: max. 70 % z celkových způsobilých výdajů 

• Termín pro podání žádostí: od 15. srpna 2022 (9:00) do 28. února 2023 (20:00) nebo 

do vyčerpání alokace 

2) Ministerstvo životního prostředí – 21. výzva – Vodohospodářské projekty v rámci 

Programu Životní prostředí 2021–2027 

• Opatření 1.4.1: Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací 

• Opatření 1.4.2: Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování 

• specifického znečištění 

• Opatření 1.4.3: Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci 

(akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.) 

• Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí 

• Alokace: 1,5 mld. Kč 

• Výše podpory: - opatření 1.4.1, 1.4.3, max. 70 % z celkových způsobilých výdajů;  

- opatření 1.4.2 max. 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň 

max. 25 mil. Kč. 

• Termín pro podání žádostí: od 15. srpna 2022 (9:00) do 20. října 2022 (20:00) 

3) Ministerstvo životního prostředí – 26. výzva – Vodovody, zdroje vody a úpravny pitné 

vody v rámci Programu Životní prostředí 2021–2027 

• Opatření: 1.4.4: Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; 

výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních 

zdrojů 

• Opatření 1.4.5: Intenzifikace úpraven pitné vody 
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• Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí 

• Alokace: 1 mld. Kč 

• Výše podpory:  - opatření 1.4.4 max. 70 % z celkových způsobilých výdajů; 

- opatření 1.4.5 max. 30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň 

max. 50 mil. Kč. 

• Termín pro podání žádostí: od 15. srpna 2022 (9:00) do 20. října 2022 (20:00) 
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1. Ministerstvo životního prostředí – 2. výzva – Čistírny 

odpadních vod a kanalizace v rámci Programu Životní 

prostředí 2021–2027 

Opatření 1.4.1 Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizaci 

A) Podporované aktivity 

Mezi podporované aktivity bude patřit např. výstavba centrální ČOV v obci, dále pak 

je plánována podpora decentralizovaných řešení čili samostatného čištění odpadních vod pro 

jednotlivé části obce. Bude možné podpořit i výstavbu ČOV, která bude určena a technologicky 

řešena pro pravidelný svoz odpadních vod z nepropustných jímek tam, kde je neefektivní 

budovat souvislou kanalizační síť, včetně prostředků pro svoz odpadních vod z jímek. 

Podpora individuálních ČOV v aglomeracích pod 2000 EO u jednotlivých nemovitostí pro 

bydlení bude umožněna v rámci tzv. projektového schématu.  

V rámci projektového schématu bude předmětem podpory opatření 1.4.1 (A) Domovní čistírny 

odpadních vod. Administrace projektů a udělení podpory ve vztahu ke konečným příjemcům 

bude realizováno prostřednictvím SFŽP.  

Komplexní řešení jsou žádoucí, výstavbu ČOV lze podpořit samostatně nebo souběžně 

s výstavbou kanalizace – pak lze očekávat souběh s výstavbou vodovodu. Je možný souběh 

s aktivitami v rámci jiných specifických cílů – materiálové využití kalů, fotovoltaické 

elektrárny (využití vyrobené energie pro provoz technologie), apod. 

Výstavbu kanalizace lze podpořit pouze, pokud bude kanalizační síť zakončena řádným 

čištěním odpadních vod, tedy napojením na stávající vyhovující ČOV nebo souběžnou 

výstavbou nové ČOV nebo intenzifikací stávající ČOV. U výstavby kanalizace bude 

preferovanou aktivitou výstavba oddílné splaškové kanalizace. Výstavbu jednotné kanalizace 

bude možné podpořit pouze ve výjimečných případech, kdy se bude jednat o podchycení 

stávající jednotné kanalizace a její svedení na vyhovující (centrální) ČOV. Lze podpořit 

i projekty řešící náhradu stávající jednotné kanalizace výstavbou kanalizace oddílné (zejména 

v případě absence čištění odpadních vod ze stávající kanalizace nebo jiných odůvodněných 

případech). 

B) Oprávnění žadatelé 
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• obce 

• městské části hlavního města Prahy 

• dobrovolné svazky obcí 

• obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem 

• zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem 

Obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky 

vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích, v aktuálním znění. 

Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury 

v dotčené lokalitě (jak určuje příloha č. 7 Pravidel – Metodika pro žadatele rozvádějící 

podmínky přílohy č. 3 Programového dokumentu OPŽP 2021–2027). 

U opatření spočívajících v rekonstrukci (intenzifikaci, modernizaci) stávající vodohospodářské 

infrastruktury musí být žadatel vlastníkem těchto objektů a staveb, a zároveň musí být vyřešen 

majetkoprávní vztah k pozemku, který je dočten realizací dané akce. V případě svazků obcí 

žádajících o podporu na rekonstrukci/intenzifikaci vodohospodářské infrastruktury 

jednotlivých členských obcí lze výjimečně akceptovat jinou formu práva hospodaření 

infrastrukturou dotčenou projektem. 

C) Výše podpory 

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 3 000 000 Kč (bez DPH) 

Míra podpory (% CZV): 70 % 

Bonifikace: N/A 

V případě že součástí podané žádosti bude i jiné opatření v rámci Specifického cíle 1.4 (dle 

rozsahu vyhlášené výzvy), bude minimální výše přímých realizačních způsobilých výdajů 

3 mil. Kč celkem. 

D) Termíny pro podání žádosti 

Lhůta pro podávání žádostí o dotace: od 15. srpna 2022 (9:00) do 28. února 2023 (20:00) 

nebo do vyčerpání alokace. 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029. 

E) Obecná kritéria přijatelnosti 
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• Žádost je v souladu s aktuální výzvou OPŽP a textem Pravidel. 

• Podporovány budou projekty výstavby kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích za následujících podmínek. 

• Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod, tvořenou zpracovanými Plány pro 

zvládání povodňových rizik a plány dílčích povodí. 

• Soulad projektu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů. 

• V případě projektů ČOV na likvidaci odpadních vod v aglomeraci nad 2 000 EO musí být 

dodrženy emisní limity závazné pro celou aglomeraci. 

• V případě požadavku vodoprávního úřadu, správce povodí, nebo pokud to vyplývá 

z opatření plánu povodí na vybavení ČOV technologií odstraňování fosforu a jeho 

provozování, bude podpořen jen projekt, který tyto požadavky splňuje. 

• Systémy kanalizace budou napojeny na vyhovující ČOV (dostatečně kapacitní a splňující 

emisní požadavky dle platné legislativy). 

• Realizací projektů dojde k napojení nových obyvatel na vyhovující kanalizaci – k čištění 

odpadních vod, ke zvýšení množství čištěných odpadních vod, resp. k snížení 

vypouštěného znečištění. 

• Budou naplněny podmínky pro provozování a finanční udržitelnost vodohospodářské 

infrastruktury, jak jsou definovány v Příloze č. 7 Pravidel (Metodika pro žadatele 

rozvádějící podmínky přílohy č. 3 Programového dokumentu OPŽP 2021–2027). 

Přílohou žádosti bude mimo jiné formulář technických parametrů stavby s uvedením popisu 

a přínosu projektu včetně předpokládaných nákladů na realizaci. 

F) Specifické způsobilé výdaje 

Na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt, které jsou nezbytné pro jeho 

úspěšnou realizaci, a to za následujících upřesňujících podmínek: 

• Výdaje na výstavbu ČOV za účelem čištění odpadních vod od stávajících obyvatel (ČOV 

je možné dimenzovat s odpovídající rezervou pro demografický vývoj, plánovanou 

zástavbu ve výhledu max. 10 let). 

• Výdaje na realizaci kanalizace k stávající zástavbě. Podporovány budou systémy oddílné 

kanalizace. Výstavbu jednotné kanalizace lze podpořit jen ve výjimečných případech, a to 

dojde-li její výstavbou k odvedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace na ČOV 

(např. podchycení volných výustí). 
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• Výdaje na realizaci připojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizaci (na tyto části 

infrastruktury se vztahují všechny podmínky poskytnuté dotace). 

• Demolice a následná úprava veřejné komunikace provedená v nezbytném rozsahu v přímé 

vazbě na daný projekt v šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek 

výkopových prací v komunikaci a která je v souladu s požadavky platné národní legislativy 

určující podrobné technické podmínky. 

• Vynucené přeložky inženýrských sítí v nezbytném rozsahu, pokud tyto sítě prokazatelně 

znemožňují realizaci projektu. 

• Výdaje na zařízení staveniště; související vedlejší rozpočtové náklady (např. vytyčení 

stávajících sítí); geodetické zaměření stavby; dokumentace skutečného provedení stavby. 
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2. Ministerstvo životního prostředí – 21. výzva – 

Vodohospodářské projekty v rámci Programu Životní 

prostředí 2021–2027 

Opatření 1.4.2: Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování 

specifického znečištění 

A) Podporované aktivity 

Intenzifikace ČOV spočívající ve zvýšení kapacity ČOV, pokud je stávající kapacita ČOV 

nedostatečná pro napojení nového znečištění nebo doplnění specifické technologie na 

odstraňování nutrientů, popř. intenzifikace ČOV za účelem zvýšení účinnosti odstraňování 

nutrientů. 

B) Oprávnění žadatelé 

• obce 

• městské části hlavního města Prahy 

• dobrovolné svazky obcí 

• města 

• obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem 

• zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem 

Obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky 

vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích, v aktuálním znění. 

Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury vdotčené 

lokalitě, jak určuje Příloha č. 7 Pravidel. 

U opatření spočívajících v rekonstrukci (intenzifikaci, modernizaci) stávající vodohospodářské 

infrastruktury musí být žadatel vlastníkem těchto objektů a staveb, a zároveň musí být vyřešen 

majetkoprávní vztah k pozemku, který je dočten realizací dané akce. V případě svazků obcí 

žádajících o podporu na rekonstrukci/intenzifikaci vodohospodářské infrastruktury 

jednotlivých členských obcí lze výjimečně akceptovat jinou formu práva hospodaření 

infrastrukturou dotčenou projektem. 
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C) Výše podpory 

Minimální výše podpory: 600 000 Kč 

Maximální výše podpory: 25 000 000 Kč 

Míra podpory (% CZV): 30 % 

Bonifikace: N/A 

Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů činí 2 mil. Kč. V případě že součástí 

podané žádosti bude i jiné opatření v rámci Specifického cíle 1.4 (dle rozsahu vyhlášené výzvy), 

bude minimální výše přímých realizačních způsobilých výdajů 3 mil. Kč celkem. 

D) Termíny pro podání žádosti 

Lhůta pro podávání žádostí o dotace: od 15. srpna 2022 (9:00) do 20. října 2022 (20:00). 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029. 

E) Obecná kritéria přijatelnosti 

• Žádost je v souladu s aktuální výzvou OPŽP a textem Pravidel. 

• Podporovány budou projekty ČOV jako součást kanalizace pro veřejnou potřebu dle 

zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích za následujících podmínek. 

• Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod, tvořenou zpracovanými Plány pro 

zvládání povodňových rizik a plány dílčích povodí. 

• Soulad projektu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů. 

• V případě projektů ČOV na likvidaci odpadních vod v aglomeraci nad 2 000 EO musí být 

dodrženy emisní limity závazné pro celou aglomeraci. 

• Intenzifikace ČOV v aglomeracích nad 2 000 EO k dosažení plnění podmínek směrnice 

91/271/EHS (u ČOV, které dle reportingu ČR k EK k plnění požadavků směrnice 

91/271/EHS parametry neplní – viz Příloha č. 13 Pravidel). 

• Intenzifikací projektu dojde k zvýšení kapacity ČOV při zachování minimálně stejné 

úrovně čištění odpadních vod, pokud je současná kapacita nedostatečná pro napojení 

nového znečištění od stávajících obyvatel a je-li zvýšení kapacity řádně odůvodněno. 

Dále je možno podpořit projekty zvýšení účinnosti ČOV za účelem snížení vypouštěného 

znečištění (zejména nutrientů). 

• Realizací projektů dojde k zajištění čištěných odpadních vod v souladu s platnou 

legislativou, popř. požadavky vodoprávního úřadu nebo správce povodí. 
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• Budou naplněny podmínky pro provozování a finanční udržitelnost vodohospodářské 

infrastruktury, jak jsou definovány v Příloze č. 7 Pravidel (Metodika pro žadatele 

rozvádějící podmínky přílohy č. 3 Programového dokumentu OPŽP 2021–2027). 

• Výstavba nové centrální ČOV nahrazující čištění na stávající centrální ČOV 

je považována z hlediska podmínek OPŽP za rekonstrukci ČOV. 

Přílohou žádosti bude mimo jiné formulář technických parametrů stavby s uvedením popisu 

a přínosu projektu včetně předpokládaných nákladů na realizaci. 

F) Specifické způsobilé výdaje 

Na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt, které jsou nezbytné pro jeho 

úspěšnou realizaci, a to za následujících upřesňujících podmínek: 

• Výdaje na výstavbu ČOV za účelem čištění odpadních vod od stávajících obyvatel (ČOV je 

možné dimenzovat s odpovídající rezervou pro demografický vývoj, plánovanou zástavbu 

ve výhledu max. 10 let). 

• Výdaje na realizaci kanalizace k stávající zástavbě. Podporovány budou systémy oddílné 

kanalizace. Výstavbu jednotné kanalizace lze podpořit jen ve výjimečných případech, a to 

dojde-li její výstavbou k odvedení odpadních vod ze stávající jednotné kanalizace na ČOV 

(např. podchycení volných výustí). 

• Výdaje na realizaci připojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou kanalizaci (na tyto části 

infrastruktury se vztahují všechny podmínky poskytnuté dotace). 

• Demolice a následná úprava veřejné komunikace provedená v nezbytném rozsahu v přímé 

vazbě na daný projekt v šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek výkopových 

prací v komunikaci a která je v souladu s požadavky platné národní legislativy určující 

podrobné technické podmínky. 

• Vynucené přeložky inženýrských sítí v nezbytném rozsahu, pokud tyto sítě prokazatelně 

znemožňují realizaci projektu. 

• Výdaje na zařízení staveniště; související vedlejší rozpočtové náklady (např. vytyčení 

stávajících sítí); geodetické zaměření stavby; dokumentace skutečného provedení stavby. 
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Opatření 1.4.3: Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci 

(akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.) 

A) Podporované aktivity 

V rámci této aktivity lze podpořit rekonstrukce odlehčovacích objektů nebo výstavbu 

retenčních (záchytných nádrží) na jednotné kanalizaci za účelem snížení vypouštěného 

znečištění, a to v případě, že dojde k podstatnému snížení množství odlehčených odpadních vod 

nebo ke snížení počtu přepadů odlehčených odpadních vod za rok a zároveň bude instalováno 

zařízení na měření množství odlehčených odpadních vod. 

B) Oprávnění žadatelé 

• obce 

• městské části hlavního města Prahy 

• dobrovolné svazky obcí 

• obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem 

• zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem 

Obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky 

vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích, v aktuálním znění. 

Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury 

v dotčené lokalitě, jak určuje Příloha č. 7 Pravidel. 

U opatření spočívajících v rekonstrukci (intenzifikaci, modernizaci) stávající vodohospodářské 

infrastruktury musí být žadatel vlastníkem těchto objektů a staveb, a zároveň musí být vyřešen 

majetkoprávní vztah k pozemku, který je dočten realizací dané akce. V případě svazků obcí 

žádajících o podporu na rekonstrukci/intenzifikaci vodohospodářské infrastruktury 

jednotlivých členských obcí lze výjimečně akceptovat jinou formu práva hospodaření 

infrastrukturou dotčenou projektem. 

C) Výše podpory 

Minimální výše podpory: 1 400 000 Kč 

Maximální výše podpory: Bez omezení 

Míra podpory (% CZV): 70 % 
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Bonifikace: N/A 

Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů činí 2 mil. Kč. V případě že součástí 

podané žádosti bude i jiné opatření v rámci Specifického cíle 1.4 (dle rozsahu vyhlášené 

výzvy), bude minimální výše přímých realizačních způsobilých výdajů 3 mil. Kč celkem. 

D) Termíny pro podání žádosti 

Lhůta pro podávání žádostí o dotace: od 15. srpna 2022 (9:00) do 20. října 2022 (20:00). 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029. 

E) Obecná kritéria přijatelnosti 

• Žádost je v souladu s aktuální výzvou OPŽP a textem Pravidel. 

• Podporovány budou projekty výstavby kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. 

• Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod, tvořenou zpracovanými Plány pro 

zvládání povodňových rizik a plány dílčích povodí. 

• Soulad projektu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů. 

• Realizací projektů dojde ke zvýšení množství čištěných odpadních vod. 

• Rekonstrukce odlehčovacích objektů v případě, že dojde k podstatnému snížení množství 

odlehčených vod nebo ke snížení počtu přepadů odlehčených vod za rok a zároveň bude 

nově nainstalováno zařízení na měření množství odlehčených vod. 

• Vybudování záchytných nádrží na jednotných kanalizacích a dešťové zdrže před ČOV 

existujících v systémech jednotné kanalizace za předpokladu, že takto naakumulovaná 

voda bude následně odvedena na ČOV a vyčištěna. 

• Budou naplněny podmínky pro provozování a finanční udržitelnost vodohospodářské 

infrastruktury, jak jsou definovány v Příloze č. 7 (Metodika pro žadatele rozvádějící 

podmínky přílohy č. 3 Programového dokumentu OPŽP 2021–2027). 

Přílohou žádosti bude mimo jiné formulář technických parametrů stavby s uvedením popisu 

a přínosu projektu včetně předpokládaných nákladů na realizaci. 

F) Specifické způsobilé výdaje 

Na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt, které jsou nezbytné pro jeho 

úspěšnou realizaci, a to za následujících upřesňujících podmínek: 
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• Výdaje na retenční (záchytné) nádrže na jednotné kanalizaci, rekonstrukce odlehčovacích 

komora za účelem zvýšení množství čištěných odpadních vod, instalaci měření 

na množství odlehčovaných odpadních vod. 

• Výdaje na zařízení staveniště; související vedlejší rozpočtové náklady (např. vytyčení 

stávajících sítí); geodetické zaměření stavby; dokumentace skutečného provedení stavby. 
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3. Ministerstvo životního prostředí – 26. výzva – Vodovody, 

zdroje vody a úpravny pitné vody v rámci Programu 

Životní prostředí 2021–2027 

Opatření: 1.4.4: Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; 

výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních 

zdrojů 

A) Podporované aktivity 

Podpora bude především cílena na výstavby vodovodu v lokalitách, kde neexistuje zásobování 

pitnou vodou   z veřejného   vodovodu   a   kde   jsou   objekty   pro   bydlení   zásobovány 

z individuálních studní. S ohledem na problémy s vydatností vodních zdrojů z důvodu sucha, 

nevyhovující kvalitu vody v lokálních zdrojích a zvýšenou potřebu dodávané pitné vody lze 

očekávat řadu projektů dostavby vodovodů a přivaděčů k zajištění spolehlivosti dodávek pitné 

vody v rámci celého území ČR. 

Podporovanou aktivitou bude dále výstavba úpraven vody za účelem zajištění vyhovující 

kvality a množství dodávané pitné vody. Bude se zejména jednat o výstavbu úpraven vody 

v lokalitách, kde doposud neexistuje zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu nebo kde 

je stávající dodávka vody obyvatelstvu zajištěna bez předchozí vhodné úpravy surové vody. 

Dále mezi podporované aktivity bude patřit výstavba nových zdrojů vody nebo intenzifikace 

stávajících zdrojů vody za cílem zvýšení jejich kapacity zdůvodněné potřebou vyššího odběru 

vody nebo zlepšení kvality dodávané pitné vody. 

Výstavba a intenzifikace vodních zdrojů včetně souvisejících objektů u projektů s celkovými 

způsobilými náklady na vlastní realizaci pod 3 mil. Kč bude podporována v rámci tzn. 

projektového schématu. 

V rámci projektového schématu bude předmětem podpory opatření 1.4.4 (B) Průzkum, posílení 

a budování zdrojů pitné vody. Administrace projektů a udělení podpory ve vztahu ke konečným 

příjemcům bude realizováno prostřednictvím Státního fondu životní prostředí ČR. Podrobný 

popis opatření a podmínky poskytnutí podpory jsou uvedeny v rámci přílohy č. 15 Pravidel. 

B) Oprávnění žadatelé 

• obce 

• městské části hlavního města Prahy 
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• dobrovolné svazky obcí 

• obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem 

• zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem 

Obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky 

vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích, v aktuálním znění. 

Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury 

v dotčené lokalitě, jak určuje Příloha č. 7 Pravidel. 

U opatření spočívajících v rekonstrukci (intenzifikaci, modernizaci) stávající vodohospodářské 

infrastruktury musí být žadatel vlastníkem těchto objektů a staveb, a zároveň musí být vyřešen 

majetkoprávní vztah k pozemku, který je dočten realizací dané akce. V případě svazků obcí 

žádajících o podporu na rekonstrukci/intenzifikaci vodohospodářské infrastruktury 

jednotlivých členských obcí lze výjimečně akceptovat jinou formu práva hospodaření 

infrastrukturou dotčenou projektem. 

C) Výše podpory 

Minimální výše podpory: 2 100 000 Kč 

Maximální výše podpory: Bez omezení 

Míra podpory (% CZV): 70 % 

Bonifikace: N/A 

Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů činí 3 mil. Kč. V případě že součástí 

podané žádosti bude i jiné opatření v rámci Specifického cíle 1.4 (dle rozsahu vyhlášené výzvy), 

bude minimální výše přímých realizačních způsobilých výdajů 3 mil. Kč celkem. 

D) Termíny pro podání žádosti 

Lhůta pro podávání žádostí o dotace: od 15. srpna 2022 (9:00) do 20. října 2022 (20:00). 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029. 

E) Obecná kritéria přijatelnosti 

• Žádost je v souladu s aktuální výzvou OPŽP a textem Pravidel. 

• Podporovány budou projekty výstavby vodovodu pro veřejnou potřebu dle zákona č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. 
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• Soulad projektu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů. 

• Projektem dojde k napojení dalších obyvatel na kvalitní pitnou vodu (za předpokladu 

existence nebo současného vybudování vyhovujícího systému likvidace odpadních vod) ke 

zlepšení kvality dodávané pitné vody do vodovodní sítě nebo ke zvýšení množství 

dodávané pitné vody. 

• Opatření s cílem zvýšení množství dodávané pitné vody jsou přijatelná jen v případě nově 

napojených obyvatel nebo prokazatelného doložení nedostatečného zásobování lokality 

pitnou vodou; opatření ke zlepšení kvality dodávané pitné vody v případě problémů s 

nevyhovující kvalitou dodávané pitné vody. 

• Budou naplněny podmínky pro provozování vodohospodářské infrastruktury, jak jsou 

definovány v Příloze č. 7 Pravidel. 

• Přílohou žádosti bude mimo jiné formulář technických parametrů stavby s uvedením 

popisu a přínosu projektu včetně předpokládaných nákladů na realizaci. 

F) Specifické způsobilé výdaje 

• Výdaje na realizaci vodovodu (včetně souvisejících objektů) k stávající zástavbě. 

• Výdaje na výstavbu úpravny vod pro řešení kvalitativně nebo kvantitativně nevyhovujícího 

zásobování vodou. 

• Výdaje na výstavbu/intenzifikace zdroje vody (včetně výdajů na realizaci předcházejícího 

průzkumného díla u staveb k jímání podzemní vody) pro řešení nevyhovujícího zásobování 

stávajících obyvatel pitnou vodou. 

• Výdaje na realizaci připojení jednotlivých nemovitostí na veřejný vodovod (na tyto části 

infrastruktury se vztahují všechny podmínky poskytnuté dotace). 

• Demolice a následná úprava veřejné komunikace provedená v nezbytném rozsahu v přímé 

vazbě na daný projekt v šířce, která je bezprostředně nutná jako přímý důsledek 

výkopových prací v komunikaci a která je v souladu s požadavky platné národní legislativy 

určující podrobné technické podmínky. 

• Vynucené přeložky inženýrských sítí v nezbytném rozsahu, pokud tyto sítě prokazatelně 

znemožňují realizaci projektu. 

• Výdaje na zařízení staveniště, související vedlejší rozpočtové náklady (např. vytyčení 

stávajících sítí), geodetické zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení stavby. 

Opatření 1.4.5: Intenzifikace úpraven pitné vody 
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G) Podporované aktivity 

Mezi podporované aktivity bude patřit intenzifikace úpraven pitné vody za účelem zvýšení 

jejich kapacity zdůvodněné potřebou vyššího odběru pitné vody, nebo za účelem zlepšení 

kvality dodávané pitné vody, v případě dlouhodobě nevyhovujících dodávek pitné vody. Dále 

intenzifikace/opatření spočívající v doplnění technologie na odstraňování specifických 

mikropolutantů. 

H) Oprávnění žadatelé 

• obce 

• městské části hlavního města Prahy 

• dobrovolné svazky obcí 

• obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem 

• zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem. 

Obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky 

vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích, v aktuálním znění. 

Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury 

v dotčené lokalitě, jak určuje Příloha č. 7 Pravidel. 

U opatření spočívajících v rekonstrukci (intenzifikaci, modernizaci) stávající vodohospodářské 

infrastruktury musí být žadatel vlastníkem těchto objektů a staveb, a zároveň musí být vyřešen 

majetkoprávní vztah k pozemku, který je dočten realizací dané akce. V případě svazků obcí 

žádajících o podporu na rekonstrukci/intenzifikaci vodohospodářské infrastruktury 

jednotlivých členských obcí lze výjimečně akceptovat jinou formu práva hospodaření 

infrastrukturou dotčenou projektem. 

I) Výše podpory 

Minimální výše podpory: 900 000 Kč 

Maximální výše podpory: 50 000 000 Kč 

Míra podpory (% CZV): 30 % 

Bonifikace: N/A 
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Minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů činí 3 mil. Kč. V případě že součástí 

podané žádosti bude i jiné opatření v rámci Specifického cíle 1.4 (dle rozsahu vyhlášené 

výzvy), bude minimální výše přímých realizačních způsobilých výdajů celkem 3 mil. Kč. 

J) Termíny pro podání žádosti 

Lhůta pro podávání žádostí o dotace: od 15. srpna 2022 (9:00) do 20. října 2022 (20:00). 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029. 

K) Obecná kritéria přijatelnosti 

• Žádost je v souladu s aktuální výzvou OPŽP a textem Pravidel. 

• Podporovány budou projekty výstavby vodovodů pro veřejnou potřebu dle zákona 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích za následujících podmínek: 

• Projektem dojde ke zlepšení kvality dodávané pitné vody do vodovodní sítě nebo ke 

zvýšení množství dodávané pitné vody nebo projekt umožní napojení nových obyvatel na 

vodovod nebo projekt zajistí odstraňování specifických mikropulatnů. 

• Opatření s cílem zvýšení množství dodávané pitné vody jsou přijatelná jen v případě nově 

napojených obyvatel nebo prokazatelného doložení nedostatečného zásobování lokality 

pitnou vodou; opatření ke zlepšení kvality dodávané pitné vody v případě problémů s 

nevyhovující kvalitou dodávané pitné vody. 

• Opatření k odstraňování specifických mikropolutantů jsou přijatelná v případě snížení 

jejich množství/eliminaci v dodávané pitné vodě. 

• Budou naplněny podmínky pro provozování a finanční udržitelnost vodohospodářské 

• infrastruktury, jak jsou definovány v Příloze č. 7 Pravidel. 

• Přílohou žádosti bude mimo jiné formulář technických parametrů stavby s uvedením 

• popisu a přínosu projektu včetně předpokládaných nákladů na realizaci. 

L) Specifické způsobilé výdaje 

Na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt, které jsou nezbytné pro jeho 

úspěšnou realizaci, a to za následujících upřesňujících podmínek: 

• Výdaje na intenzifikace úpravny vody v přímé vazbě na daný projekt pro řešení 

kvalitativně nebo kvantitativně nevyhovujícího zásobování vodou nebo za účelem 

odstraňování specifických mikropolutantů. 
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• Vynucené přeložky inženýrských sítí a vyvolané investice v nezbytném rozsahu, pokud 

tyto sítě prokazatelně znemožňují realizaci projektu. 

• Výdaje na zařízení staveniště; související vedlejší rozpočtové náklady (např. vytyčení 

stávajících sítí); geodetické zaměření stavby; dokumentace skutečného provedení stavby. 


