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Povodňová ochrana, retence vody, 

hospodaření se srážkovou vodou

• Zdroj: Operační program Životní prostředí 2014–2020 

• Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3

• Žadatelé: veřejný sektor

• Celková alokace: 5,9 mld. Kč z fondů EU

OPŽP



Aktivita 1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu 

koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

Výše podpory: 95 % z celkových způsobilých výdajů

Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

Aktivita 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně 

modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Výše podpory: 85 % z celkových způsobilých výdajů 

- s výjimkou opatření na budování propustných zpevněných 

povrchů (dotace 30 %) a na odstranění sedimentů (dotace 40 %)

OPŽP



• Příjem žádostí od 3. února do 11. ledna 2021,

• Průběžná výzva,

• Alokace 1 mld. Kč,

• Projekty na hospodaření se srážkovou vodou, povodňovou 

ochranu, zvýšení retence vody v krajině (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3),

• Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt 

200 000 Kč bez DPH.

Aktuální 144. výzva OPŽP

OPŽP



Přírodě blízká protipovodňová úprava 

koryta vodního toku a přilehlé nivy

Podporované aktivity

Dotace: 95 % 

způsobilých výdajů



Akumulační podzemní nádrže na zachytávání 

srážkových vod

• Dotace 85 % 

způsobilých výdajů

• Pro území se zástavbou      

z převážné části 

nekomerčního 

charakteru

• K zalévání, případně 

jiným účelům

Podporované aktivity



• Dotace 85 % 

způsobilých výdajů

• K vsakování 

zachycených srážkových 

vod

• S retenčním prostorem 

vyplněným štěrkem 

nebo prefabrikáty

• Pro území se zástavbou      

z převážné části 

nekomerčního 

charakteru

Obec Moravský Písek

Dotace: 1 067 907 Kč

Celkové výdaje:  1 256 361 Kč

Podporované aktivity 

Podzemní vsakovací zařízení



Povrchové vsakovací a retenční nádrže

• Dotace 85 % způsobilých 

výdajů

• Nádrže napájeny 

srážkovou vodou z 

intravilánu obce

Podporované aktivity 

Retenční nádrž Břežany

Dotace: 713 482 Kč

Celkové výdaje:  1 426 964 Kč



Zasakovací pásy a průlehy

Podporované aktivity



Výměna nepropustných povrchů za propustné

• Dotace 85 % (30 %) 

způsobilých výdajů

• Na veřejných plochách 

a prostranstvích

• Podpora možná i v 

rámci projektů celkové 

úpravy řešeného 

prostranství

Podporované aktivity



Zelené střechy

Podporované aktivity

Aktivita 1.3.2 – Zelené střechy -Podporované aktivity



Obnovení, výstavba a rekonstrukce/modernizace 

vodních děl sloužící povodňové ochraně

Podporované aktivity

Aktivita 1.3.2 – Zelené střechy -Podporované aktivity

• suché nádrže, retenční nádrže a poldry – dotace 85 %

• bezpečnostní přelivy na stávajících vodních nádržích včetně technických 

objektů souvisejících s bezpečností vodního díla a odstranění sedimentů 

za účelem zvýšení objemu nádrže určeného k akumulaci vody 

(odstranění sedimentů – dotace 40 %).



• Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3

• Příjem žádostí AOPK ČR

• Podpora vytváření a obnovy vodních prvků v krajině s 
ekostabilizační funkcí (tůně, mokřady a malé vodní nádrže, 
včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).

• Ukončená 131. výzva s alokací 300 mil. Kč – převis projektů, 
plánované navýšení alokace + 600 mil. Kč

• Plánovaná 140. výzva - kolová

- příjem žádostí březen - květen 2020, alokace cca 200 mil. Kč

Opatření na posílení přirozené funkce 

krajiny

OPŽP 



Dotace na kanalizace a vodovody
• Z OPŽP 2014+ podpořeno 552 projektů částkou 15,2 mld. Kč, 

z NPŽP podpořeno 52 projektů částkou 1,6 mld. Kč.

• Financováno z prostředků SFŽP ČR.

• Výstavba kanalizace, výstavba/modernizace a intenzifikace ČOV, 

výstavba/dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody, 

výstavba/intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavba úpraven 

vody, posílení akumulace pitné vody.

• Alokace 2,5 mld. Kč, příjem žádostí ukončen (31. 1. 2020), 

probíhá hodnocení - přijato 330 žádostí s požadavkem na 

dotace ve výši 8,8 mld. Kč.

• Prioritou je pitná voda – vyhodnoceno!

NPŽP 



Dotace na zdroje pitné vody

• Zdroj: Národní program Životní prostředí

• Financováno z prostředků SFŽP ČR

• Příjem žádostí: 05/2018 – 12/2020, doposud využilo tuto dotaci více 

než 500 obcí (již poskytnutá dotace 600 mil. Kč, zbývá 300 mil. Kč).

• Předmětem podpory je regenerace, zkapacitnění či vybudování a 

připojení podzemních zdrojů vody tam, kde je to nezbytné. 

• Cílem je zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo je pitná voda 

dodávána v některých ukazatelích v neodpovídající jakosti.

• Dotace: max. 80 % (akutní nedostatek), max. 70 % (možný nedostatek) 

či max. 60 % (průzkumné vrty).

NPŽP 



Libínské Sedlo - Posílení vodního 

zdroje 

Obecní vrtaná studna - Hluboká nad 

Vltavou/Poněšice

Ločenice - Průzkumný vrt 

Vilémovice – Posílení vodárenské 

soustavy

NPŽP 



Soběkury - Napojení vrtů 

na vodojem

Dolní Město - Průzkum 

a vyhledání posilujícího vodního 

zdroje podzemních vod

Kouty - Vodovodní přivaděč

Sloup - Hydrogeologický vrt

NPŽP 



Dotace domovní čistírny (DČOV)
• Zdroj: Národní program Životní prostředí

• Financováno z prostředků SFŽP ČR.

• Výzva 12/2019, příjem žádostí od 2. 3. 2020 – 30. 6. 2021,
alokace 200 mil. Kč, ve dvou předchozích výzvách podpořeno
53 projektů částkou 250 mil. Kč.

• Podpora výstavby soustav DČOV do kapacity 50 EO u obytných domů 
a budov ve vlastnictví obce v oblastech, kde není z technického či 
ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti 
zakončené ČOV.

• Dotace: až 80 % způsobilých výdajů na projekt.

• Do způsobilých výdajů je možné zahrnout přípravu projektu, nákup 
čistíren, jejich instalaci a související stavební práce, monitoring 
systému, jeho servis a pravidelnou údržbu po dobu 10 let.

NPŽP 



Paceřice - likvidace odpadních vod 

soustavou DČOV

NPŽP 



Čištění odpadních vod v obci 

Dvory nad Lužnicí

NPŽP 



…a další 



…a další 
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