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Podpora udržitelného 
hospodaření s vodou
- vodovody a kanalizace

Ing. Ivana Vráblíková
Odbor ochrany vod
9. 1. 2023



Specifický cíl 1.4

• Výstavba vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu  dle zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

• Oprávnění žadatelé (příjemci podpory):

• obce/města, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob (vlastněné z více než 
50% majetku obcemi nebo jinými veřejnoprávní subjekty = vlastník vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu)

• Příjemce dotace = hlavní vlastník vodohospodářské infrastruktury v obci

• Výše podpory – nová výstavba 70 %, intenzifikace 30 %

• Podmínky přijatelnosti a podmínky poskytnutí dotace – Pravidla pro žadatele a příjemce pro OPŽP 2021+ 

(nejsou podstatné změny oproti  OPŽP 2014+) 

• Projekt musí mít přínos (ekologický efekt) – např. napojení nových obyvatel na vodovod/kanalizaci; zlepšení 

dodávek pitné vod (v případě existujícího problému); zlepšení kvality vypouštěné odpadní vody 

Strana 3

Opatření 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5



Odpadní vody

1.4.1. Výstavba ČOV, dobudování a výstavba kanalizací 

• min. výše přímých způsobilých realizačních nákladů: 3 mil. Kč

• podpora 70 %

1.4.2. Intenzifikace čistíren odpadních vod 

• min. výše přímých způsobilých realizačních nákladů: 2 mil. Kč

• podpora 30 %, max. 25 mil. Kč

1.4.3. Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na 

kanalizaci 

• min. výše přímých způsobilých realizačních nákladů: 2 mil. Kč

• podpora 70 %
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Alokace cca 10 mld. Kč



Pitná voda

1.4.4. Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních 

řadů; výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace 

stávajících vodních zdrojů

• min. výše přímých způsobilých realizačních nákladů: 3 mil. Kč

• podpora 70 %

1.4.5. Intenzifikace úpraven pitné vody

• min. výše přímých způsobilých realizačních nákladů: 3 mil. Kč

• podpora 30 %, max. 50 mil. Kč
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Alokace cca 3,5 mld. Kč



Specifický cíl 1.4

• Hodnocení projektů – kategorie /druhy výzev:

• Průběžná (nesoutěžní výzva)
• Jednodušší typy projektů - výstavba/dostavba kanalizace, výstavba ČOV, výstavba dostavba/vodovodu za účelem nového 

napojení obyvatel na vodovod/kanalizaci

• Opatření 1.4.1, 1.4.4 (částečně)

• Pro úspěšné hodnocení musí projekt splnit min. bodový standard za oblasti ekologická relevance a technická kvalita

 1.4.1: ČOV + kanalizace 45 bodů, pouze kanalizace 35 bodů, pouze ČOV 30 bodů

 1.4.4: vodovody: 29 bodů

• Náklady na kanalizaci způsobilé do hodnoty 165 tis. Kč/EO

• Průběžné schvalování výběrovou komisí (v OPŽP 2021+ proběhla již 4 jednání výběrové komise)

• Kolová (soutěžní)  výzva
• Určena pro všechny typy projektů

• Opatření 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4., 1.4.5

• Dále pro projekty, které by nesplnily min. bodový standard stanovený  pro průběžnou výzvu
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Specifický cíl 1.4
Otevřené výzvy:
• Výzva č. 2 – průběžná (nesoutěžní)  výzva 

• Výstavba ČOV a kanalizace za účelem napojení nových obyvatel na kanalizaci

• Alokace 4 mld. Kč

• Příjem žádostí:  15.8.2022 – 28.2.2023 (nebo do vyčerpání alokace)

• Min. počet bodů: ČOV + kanalizace 45 bodů, pouze kanalizace 35 bodů, pouze ČOV 30 bodů

• Náklady na kanalizaci způsobilé do hodnoty 165 tis. Kč/EO

• Podmínka – účinná smlouva o dílo na vlastní realizaci + pravomocné stavební/vodoprávní povolení 

• Stav k  5.1. 2022:  

požadavek dotace  cca 1,8 mld. Kč

schváleno: 26 projektů s požadavkem dotace 1,176 mld. Kč
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Specifický cíl 1.4
Aktuální stav administrace výzev
• Výzva č. 3 – průběžná (nesoutěžní)  výzva; pitná voda 

 Alokace 0,9 mld. Kč; příjem žádostí ukončen

 Požadavek dotace v podaných žádostech cca 1,3 mld. Kč

 Schváleno: 25 projektů s požadavkem dotace 0,646 mil. Kč 

• Výzva č. 21 – kolová (soutěžní); odpadní voda

 Alokace 1,5 mld. Kč; příjem žádostí ukončen 

 Požadavek dotace v podaných žádostech cca 4 mld. Kč

• Výzva č. 26 – kolová (soutěžní); pitná voda

 Alokace 1,0 mld. Kč; příjem žádostí ukončen 

 Požadavek dotace v podaných žádostech cca 2 mld. Kč
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Specifický cíl 1.4
Aktuální stav administrace výzev

• Průběžné výzvy: č. 2, 3 

 průběžné hodnocení + vydávání RoPD, frekvence jednání výběrové komise 
cca 1x měsíčně,  další jednání výběrové komise v 02/2023 

• Kolové výzvy: č. 21, 26

 předpoklad projednání na výběrové komisi v 03/2023

• Vyhlášení dalších výzev

 Po uzavření a vyhodnocení stávajících výzev projednání v Platformě pro  
přípravu výzev, zveřejnění v harmonogramu výzev

 Předpoklad vyhlášení/příjem žádostí cca v polovině roku 2023
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Ostatní  opatření

• Výzva č. 7/2021 – Domovní ČOV; alokace 450 mil. Kč, příjem žádostí 1.11.2022 – 31.12.2023

• Systémy domovních ČOV v lokalitách, kde není efektivní budování centrálního systému 
odkanalizování

• Výzva 9/2021 - Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody; alokace 300 mil. Kč, 

příjem žádostí 1.11.2022 – 31.12.2023

• Projekty s celkovými způsobilými výdaji pod 3 mil. Kč

(Projektové  schéma OPŽP 2021+:   výzva č. 25)
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Národní program Životní prostředí



Zdroje   SFŽP ČR

• Výzva č. 1 2022 PU – půjčka a dotace na posílení vlastních zdrojů;  pro vodohospodářské projekty 

(SC 1.4)  794,5 mil Kč – PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ PRO VHI PROJEKTY UKONČEN

• Obce do 2000 obyvatel

• Půjčka - úroková sazba 1%, splatnost 10 let

• Dotace – 10 %; pro  lokality kde  je nezbytné pořízení odpovídající technologie k čištění odpadních 

vzhledem k předmětu ochrany  ZCHÚ dle  § 14 zák. 114/1992 Sb.  

Strana 11

Kofinancování projektů OPŽP 2021+



OPERAČNÍ PROGRAM

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

WWW.OPZP.CZ

INVESTICE 

DO ČISTÉ 

BUDOUCNOSTI

Děkujeme za pozornost

Ivana Vráblíková

e-mail: ivana.vrablikova@sfzp.cz

www.opzp.cz

Kontaktní formulář pro dotazy: https://opzp.cz/kontaktni-formular/
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