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• Předmět podpory

Výzva je zaměřena na podporu realizace 

soustav individuálních čistíren odpadních vod 

v podobě DČOV do kapacity 50 EO pro budovy 

využívané k trvalému rodinnému bydlení 

(zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve 

vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za 

účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není 

z technického či ekonomického hlediska 

možné připojit nemovitosti ke stokové síti 

zakončené ČOV. 
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Základní informace
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• Kdo může o dotaci zažádat

obce, dobrovolné svazky obcí

obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku 

obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

spolky dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., nezaložené za 

účelem podnikání, jejichž hlavní činnosti jsou v souladu s 

Výzvou (např.: provozování vodovodů a kanalizací, čištění 

a odkanalizování odpadních vod)
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• Termíny Výzvy

Zahájení příjmu žádostí 16. 10. 2017

Ukončení příjmu žádostí 30. 6. 2019, nebo 

vyčerpáním alokace

• Celková alokace: 200 mil. Kč

• Administrace

Jednokolová nesoutěžní Výzva

Žádosti budou administrovány průběžně

Podpořeny budou projekty, které splní podmínky 

Výzvy, a to do výše disponibilní alokace; v případě 

vyčerpání bude rozhodovat datum přijetí na Fond
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• Maximální výše podpory na jednu DČOV:

kapacita DČOV 1 – 5 EO: 100 tis. Kč

kapacita DČOV 6 – 15 EO: 170 tis. Kč

kapacita DČOV 16 – 50 EO: 240 tis. Kč

• Maximální výše podpory na realizaci jednoho 

monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč

• Minimální celková výše podpory na jeden projekt 

realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč

• Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 %

z celkových způsobilých výdajů

• Projekty musí být realizovány do 31. 12. 2021
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• Náklady na pořízení zařízení DČOV (nákup, instalaci   

a zprovoznění, např. technologie pro nepřetržitý 

monitoring provozu, proškolení obsluhy apod.)

• Náklady na realizaci monitorovacího zařízení (nákup, 

instalaci a zprovoznění)

• Náklady na projektovou přípravu, maximálně do 10 %      

z celkových způsobilých výdajů (např.: projektová 

dokumentace, zadávací dokumentace, odborný posudek)

• Publicita, maximálně 5 tis. Kč 
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Výdaje, které lze proplatit
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• K žádosti

Stanovisko krajského úřadu, zda projekt není                     

v rozporu s PRVKÚK

Odborný posudek včetně projektové dokumentace           

a položkového rozpočtu dle požadované struktury, 

zpracovaný osobou s osvědčením o autorizaci

• Ke smlouvě

Kopie povolení (případně doklad o projednání) 

příslušného vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních 

vod Kopie dokumentace k zadávacímu řízení vč. platné 

smlouvy s dodavatelem stavby vč. položkového rozpočtu 

a/nebo faktury za dodávku a realizaci DČOV
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Důležité dokumenty 

Výzva č. 17/2017 Domovní čistírny odpadních vod



• Žadatel je povinen zajistit řádný a odborný provoz všech 

podpořených DČOV, vč. zajištění vzdáleného monitoringu

• Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 

30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území

• Příjemce podpory je povinen zajistit řádné odpojení 

původních jímek či septiků u nemovitostí, jež budou 

napojeny na novou DČOV

• Řešené území se nachází v oblasti, kde není z 

technického či ekonomického hlediska výhledová 

možnost připojení ke stokové síti zakončené ČOV
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Nejčastější dotazy

• Musí být navrhovaná soustava DČOV v souladu s PRVKÚK?

V rámci Výzvy č. 17/2017 je soulad s PRVKÚK dokládá prostřednictvím 

stanoviska příslušného krajského úřadu. Navrhované řešení nesmí být   

v rozporu s PRVKÚK, nicméně v odůvodněných případech může být 

projekt doporučen, i když je v rozporu s PRVKÚK.  V takovém případě 

bude soulad s PRVKÚK doložen k závěrečnému vyhodnocení akce.

• Je nějak vymezen smluvní vztah mezi žadatelem a vlastníkem 

objektu, příp. jaké podmínky by měl obsahovat?

Podobu smluvního vztahu Výzva neupravuje. Výsledná podoba smlouvy 

je tedy na žadateli, aby vyhovovala podmínkám konkrétního projektu. 

• Co konkrétně je myšleno vzdáleným monitoringem? Které 

parametry, poruchy či závady musí být systémem sledovány?

Vzdálený monitoring musí sledovat alespoň mechanickou funkčnost 

DČOV a funkčnost aerace, konkrétní technický způsob kontroly záleží 

na výrobci DČOV. Neoprávněnou či neodbornou manipulaci je třeba 

sledovat alespoň prostřednictvím sledování funkčnosti DČOV.
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Trocha statistiky – minulá Výzva

Výzva č. 11/2016: Domovní čistírny odpadních vod

• Vyhlášena 1. 11. 2016 a ukončena 14. 8. 2017

• Celková výše alokace: 100 mil. Kč
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Stav Počet žádostí
Požadovaná 

podpora

Přijato 26 134,090 mil. Kč

Podpořeno 23 104,654 mil. Kč

Administrace zastavena 3 20,269 mil. Kč



Prostor pro Vaše dotazy 
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Děkuji za pozornost

Státní fond životního prostředí České republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4,

tel.: +420 267 994 300

www.sfzp.cz n zelená linka 800 260 500 n dotazy@sfzp.cz


