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?  Budou zvláštní specifické podmínky zadávacího řízení, 
nebo můžeme postupovat dle zákona? 
U zakázek v režimu zákona postupuje zadavatel dle zákona 
o VZ, pro zakázky mimo režim zákona budou zveřejněny 
pokyny pro zadávání veřejných zakázek – obdobné součas-
ným pokynům pro OPŽP 2014+. Pokyny budou vycházet 
z metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek – 
vydává MMR – Národní orgán pro koordinaci. 

Pro projekty financované ze zdrojů SFŽP ČR (Národní pro-
gram Životní prostředí) platí současné Pokyny pro zadávání 
veřejných zakázek zveřejněné na webu SFŽP ČR.

?  Naše město chce tento rok stavět solární sušárnu na kal 
z ČOV. Od roku 2023 se dle zákona nebude moci tzv. 
vyvážet na pole. Plánuje se výzva? 
Ano, vyhlášení výzvy je v plánu během 2. čtvrtletí letošního 
roku v rámci OPŽP 2021–2027– SC 1.5 Podpora přechodu 
k oběhovému hospodářství. V rámci středečního semináře 
na téma odpady bude úprava a zpracování odpadních kalů 
z ČOV prezentována podrobněji.

?  Plánovaný vodovod budeme napojovat na vodovod 
ve vlastnictví SVS. My budeme vlastníky nového vodovo-
du po dobu udržitelnosti projektu. Je to v pořádku?
Záleží na konkrétní provozní situaci. Pokud se jedná o pro-
jekt „na zelené louce“, tedy na území obce neexistuje vo-
dovodní infrastruktura a nový vodovod se bude napojovat 
na regionální síť ve vlastnictví SVS, vše je v pořádku. Pokud 
na území obce infrastruktura ve složce pitné vody existuje, 
je podstatné, kdo je hlavním vlastníkem této infrastruktury 
(tedy, kdo vlastní převážnou většinu tohoto majetku dle 
Vybraných údajů majetkové evidence – VÚME). Doporu-
čujeme konzultovat konkrétní případ s ředitelem Odboru 
provozování vodohospodářské infrastruktury SFŽP ČR.

?  Máme připravený projekt na stavbu kanalizace a ČOV, 
předpokládáme zahájení stavby 3/2022. Bude možné 
požádat o dotaci na již zahájenou realizaci? 
Ano, podmínkou je, že realizace nesmí být ukončena před 
podáním žádosti, způsobilé výdaje pro OPŽP 2021+ jsou 
od 1. 1. 2021.

?  Bude prosím SFŽP ČR poskytovat půjčky na dofinan-
cování výstavby oddílné kanalizace + ČOV a za jakých 
podmínek? 
Pro kofinancování vodohospodářských projektů podaných 
v rámci OPŽP formou půjčky připravujeme výzvu v rámci 
NPŽP, cílenou především na menší obce, které mají z objek-
tivních důvodů s dofinancováním projektů potíže.

?  Mám dotaz k příjmu žádostí na oblast 1.4.
 1)  Za jak dlouho bude zahájen příjem žádostí o dotace 

od termínu vyhlášení výzvy? 
 2)  Bude souběžně vyhlášena soutěžní i nesoutěžní 

výzva?
Obě výzvy plánujeme vyhlásit souběžně, příjem bude násle-
dovat cca měsíc po vyhlášení.

?  Jaká je alokace finančních prostředků na program 1.4?
Pro OPŽP 2021+ je alokace na SC celkem cca 541 mil. 
eur, pro oblast ČOV a kanalizací je vyhrazena částka 
399 179 394 eur, pro oblast pitné vody 142 041 655 eur.

Káva se SFŽP ČR
aneb co nového chystáme  
pro obce a města
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?  Mám dotaz k výzvě NPŽP 9/2021. Limit způsobilých vý-
dajů je stanoven na 3 mil. Dotace 70 %. Chápu správně, 
že došlo k poklesu max. výše dotace na 2,1 mil. oproti 
výzvě 2/2018, kde byla max. výše dotace 3 mil. Kč?
Ano, oproti výzvě NPŽP 2/2018 došlo ke změně, max. výše 
dotace vychází z max. výše věcně způsobilých přímých 
realizačních výdajů na jeden projekt tj. 3 mil. Kč., finanč-
ně náročnější projekty mohou žádat v OPŽP. Zde ještě 
upřesňujeme, že dotaci lze kromě výdajů na vlastní realizaci 
čerpat na projektovou přípravu (způsobilé výdaje max. 
do výše 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci) a na publi-
citu (způsobilé výdaje max. 10 tis. Kč).

?  Bude se v případě projektu na intenzifikaci úpravny vody 
muset měnit provozní smlouva celé infrastruktury dle 
Podmínek pro provozování VHI v souladu s přílohou č. 6 
Programového dokumentu OPŽP 2014–2020? Respek-
tive budou se na VH infrastrukturu podpořenou z OPŽP 
vztahovat požadavky na úpravy provozních smluv, 
podobně jako v minulém OPŽP dle přílohy č. 6 Progra-
mového dokumentu OPŽP 2014–2020?
Podmínky pro provozní smlouvy pro vodohospodářskou 
infrastrukturu by měly zůstat stejné jako v Příloze č. 6 Pro-
gramového dokumentu OPŽP 2014–2020. 

?  Chtěla bych se zeptat na časovou způsobilost realizač-
ních výdajů. Tedy zda budou způsobilé výdaje na realiza-
ci projektu i před podáním žádosti o podporu. 
Ano, v OPŽP 2021+ je časová způsobilost výdajů od 1. 1. 
2021 (Neplatí pro projekty s veřejnou podporou, což se ale 
netýká projektů VHI.)

?  Lze do výzvy NPŽP 10/2021 podat žádost pro projekt 
projekčně nachystaný z dotace získané z výzvy NPŽP 
6/2020 Projektová příprava – sucho a povodně? V této 
výzvě byla totiž podmínka podat žádost na vlastní reali-
zaci navržených opatření do první výzvy nového OPŽP.
Aby dotace z výzvy č. 6/2020 mohla být přiznána, je sku-
tečně nezbytné, aby byla splněna podmínka podat žádost 
na vlastní realizaci navržených opatření do první výzvy 
nového OPŽP.

V případě podání žádosti na realizaci do výzvy č. 10/2021, 
bude nutné prostředky zálohově poskytnuté v rámci žádosti 
z výzvy č. 6/2020 vrátit a náklady na projektovou doku-
mentaci uplatnit společně s realizačními náklady v rámci 
podávané žádosti, kdy náklady na projektovou přípravu 
jsou ve výzvě č. 10/2021 způsobilým výdajem. 

?  Je potřeba mít pro přestavbu střechy na střechu zelenou 
i posudek statika?
V rámci zpracování projektové dokumentace musí být 
samozřejmě provedeno posouzení stávajících konstrukcí, 
zda umožňují instalaci zelené střechy se skladbou s navrže-
nou saturovanou hmotností. Není potřeba mít samostatný 
posudek statika pro podání žádosti. 

?  Bude možné realizovat projekty v oblasti VHI prostřed-
nictvím integrovaných nástrojů?
Pro projekty VHI se v OPŽP 2021+ s využitím nástrojů ITI 
nepočítá, projekty budou podporovány v rámci běžných 
výzev. (ITI strategie jsou jejich nositeli připravovány pro 
projekty SC 1.1, 1.2, 1.3 a 1.5).

?  Zpracováváme projekt na rozšíření obecního vodovo-
du do další místní části (nová stavba), součástí je také 
rozšíření vodojemu a kapacity úpravny. Podpora tedy 
bude odstupňována (vodovod 70 %, úpravna jen 30 
%)? Je nutno projekt rozdělit na dvě samostatné části se 
samostatným rozpočtem? 
Ano, bude odlišná míra podpory na výstavbu vodovodu 
(70 %) a na intenzifikaci úpravny vody (30 %), náklady je 
určitě nutné v rozpočtu stavby rozdělit. To platí i pro společ-
né (všeobecné) položky. Předpokládáme, že bude možné 
podat jednu společnou žádost prostřednictvím IS MS2021+ 
(ISKP) a podpora bude určena poměrově. 

?  Bude někdy nějaká výzva na obnovu starých přivaděčů? 
(nikoliv zkapacitnění)?
Nikoliv, s výzvou na obnovu/rekonstrukci vodohospodářské 
infrastruktury nepočítáme. Doporučujeme případně ověřit 
možnosti dotačních titulů na VHI MZe.

?  Jaké je aktuální čerpání výzvy č. 9/2021 na zdroje pitné 
vody?
Disponibilní alokace je přibližně rovna alokaci vyhlášené 
výzvy, první žádosti jsou ve schvalovacím procesu.

?  Plánuje se nějaká výzva na opravu či rekonstrukci dešťo-
vé kanalizace v majetku obce?
Nikoliv, na výstavbu ani rekonstrukci dešťové kanalizace 
není v rámci OPŽP plánováno vyhlášení výzvy.
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?  Dokončujeme PD na vodovod pro celou obec. Jaký vliv 
na získání dotace bude mít procentní počet skutečně 
připojených nemovitostí v obci. Např. kdyby se např. 
do 1 roku připojilo méně jak 80 % domů. Bude to nějak 
podmíněno ve smlouvě o dotaci?
Počet obyvatel (řešený projektem) napojených na vodovod 
je údaj, který vstupuje do hodnocení žádosti. Tento údaj 
(počet obyvatel napojených na vodovod) se pak promítne 
do právního aktu o poskytnutí dotace. Je třeba, aby byla 
k termínu naplnění účelu dotace tato hodnota dosažena. 
V podmínkách poskytnutí dotace je tolerováno, pokud je 
hodnota dosažena na alespoň na 80 %, je-li plnění nižší, pak 
dochází ke krácení dotace.

?  Bude pro projekty na hospodaření s dešťovou vodou 
vydána nějaká metodika na stanovení objemu retenčních 
podzemních nádrží dešťové vody?
Ano, pro OPŽP bude zpracována metodika dimenzování 
akumulačních nádrží, která bude k dispozici nejpozději 
s vyhlášením první výzvy zaměřené na nakládání se srážko-
vými vodami.

?  Alokace ve výzvě 10/2021, která bude vyhlášena dne 12. 
1. 2022, je uváděna 1,734 mld. Kč. V prezentaci k výzvě 
uvádíte 992 mil. Kč. Alokace byla tedy aktuálně snížena?
Alokace není snížena, v prezentaci je uvedena částka, která 
je určena na projekty zaměřené na nakládání se srážkovými 
vodami, zbytek celkové alokace je určen na jiný typ opatření. 

?  Kde zjistím podmínky výjimky pro novou ČOV + jednot-
nou kanalizaci v obci?
V předběžné zveřejněné verzi Pravidlech pro žadatele a pří-
jemce podpory pro OPŽP 2021–2027 je v části D.4.1.5. je 
uvedeno, že způsobilé výdaje jsou „výdaje na realizaci kana-
lizace k stávající zástavbě. Podporovány budou systémy od-
dílné 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)“. Doporučujeme 
konzultovat konkrétní projekt.

?  V minulosti byla v rámci akce Z vybudována kanalizace. 
V současnosti se plánuje rekonstrukce Silnice II. třídy 
nad ní. Podmínkou je oprava stávající kanalizace. Dopo-
ručujete kanalizace raději zrušit a podpořit dotovanou 
novou výstavbu?
Projekt náhrady stávající kanalizace kanalizací novou by 
nebyl podpořen, ve své podstatě se jedná o náhradu/rekon-
strukci stávající kanalizace, projekt by neměl žádný přínos. 
Řešení je na investorovi, jaká varianta by byla z technického 
a ekonomického hlediska vhodnější. 

?  Jsme vlastníkem a provozovatelem vodovodu. Plánujeme 
dobudování sítě zaokruhováním. Propojení nové větve 
přivaděče s koncem rozvodu. Máme možnost o dotaci 
žádat? 
Na základě daných údajů nelze jednoznačně odpovědět 
a problematiku posoudit. Podpořený projekt musí mít vždy 
přínos, buď projektem dojde k napojení nových obyvatel 
na vodovod, nebo se zvýší množství dodávané pitné vody 
v případě, že je aktuální nedostatek pitné vody v lokalitě. 
Nelze podpořit projekt, který by pouze optimalizoval pro-
vozní situaci. Doporučujeme konzultovat konkrétní projekt.

?  Vodovod – budou jako uznatelné i odbočky z hlavního 
řadu k přípojkám na veřejném prostranství v majetku 
obce?
Ano, výdaje na připojení jednotlivých nemovitostí lze 
zahrnout do předmětu podpory, pro tyto části předmětu 
podpory platí všechny podmínky poskytnutí dotace.

?  Bude, prosím, v rámci výzvy č. 10/2021 NPŽP způsobilá 
také projektová příprava a dotační management obdob-
ně jako v OPŽP?
Projektová příprava i dotační management jsou v rámci 
výzvy č. 10/2021 způsobilým výdajem do limitů stanove-
ných ve výzvě. Výdaje zároveň musí splňovat obecná kritéria 
způsobilosti.
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