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Programy administrované SFŽP ČR

NZÚ
Nová zelená 
úsporám

OPŽP
Operační 

program životní 
prostředí

NPŽP
Národní program 
životní prostředí



Proč NPŽP?

Rámec NPŽP

• strategický dokument pro plánování a přípravu projektů

• obsahuje plán výzev na tři roky dopředu (aktuálně na roky 2018–2020)

• https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/harmonogram-vyzev/

Prioritní témata

• Boj se suchem a kvalita vod

• Životní prostředí v lidských sídlech a lidské zdraví

• Ekoinovace

• Ostatní (např. EVVO, nakládání s autovraky…)

NPŽP

https://www.narodniprogramzp.cz/o-programu/harmonogram-vyzev/


Příjem žádostí: 10/2017 – 6/2019 (navazující výzva v přípravě)

Dokončení projektů: nejpozději do 12/2021

Alokace: 200 mil. Kč

Žadatelé: obce, svazky obcí a obchodní společnosti vlastněné z více jak 

50 % obcemi, spolky

Výše podpory: max. 80 % způsobilých výdajů; paušální omezení na 

jednu DČOV: 100 tis. Kč (do 5 EO), 170 tis. Kč (6-15 EO) a 240 tis. Kč 

(16-50 EO) + 10 tis. Kč na jedno monitorovací zařízení

Podpora výstavby soustav individuálních čistíren odpadních vod v 

podobě DČOV do kapacity 50 EO v oblastech, kde není z technického 

či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové 

síti zakončené ČOV.

Domovní čistírny odpadních vod

Výzva č. 17/2017 NPŽP

Základní informace o výzvě



Max. jedna žádost na žadatele (může však řešit více lokalit)

Projekt musí řešit alespoň 30 % EO v rámci řešeného území

Typ DČOV: kategorie III (výrobek s označením CE), nad rámec 

certifikace výrobku doporučujeme při výběru DČOV požadovat:

• oddělený kalový prostor sloužící pouze ke shromažďování a 

zahušťování přebytečného kalu;

• vybavení DČOV zařízením na simultánní srážení fosforu.

Pouze pro obytné domy a budovy v majetku obce

Povinný on-line monitoring po dobu 10 let – zodpovídá žadatel

• vzdálená kontrola alespoň běhu DČOV a aerace

Povinná roční zpráva o provozu – vždy do 31. ledna

Domovní čistírny odpadních vod

Výzva č. 17/2017 NPŽP

Důležité podmínky podpory



Soulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje

• Projekt nesmí být v rozporu s PRVKÚK! (stanovisko kraje k žádosti)

Příjemcem podpory nemohou být vlastníci jednotlivých domů

• Nutné uzavřít smlouvy s občany (vlastníky obytných domů)

• Výzva neřeší konkrétní obsah smlouvy ani otázku vlastnictví DČOV

• Doporučujeme smlouvu s občany uzavřít ještě před samotnou 

realizací – provoz DČOV není zdarma (elektřina, monitoring, 

likvidace kalu, údržba a opravy), zvažte spoluúčast občanů

Kvalitní projektová příprava – základ úspěchu

• nutné předjednat záměr s dotčenými orgány (zejm. vodoprávní úřad

a relevantní podnik povodí)

Domovní čistírny odpadních vod

Výzva č. 17/2017 NPŽP

Na co si dát pozor?



K žádosti

• Odborný posudek vč. projektové dokumentace a rozpočtu

• Souhlasy vlastníků dotčených domů a pozemků

• Výpis z KN pro dotčené pozemky (postačí z internetu)

• Stanovisko krajského úřadu – soulad s PRVKÚK

Ke smlouvě

• Kopie dokumentace k zadávacímu řízení na výběr dodavatele

• Dokumenty prokazující souhlas s vybudováním a používáním DČOV

K závěrečnému vyhodnocení akce

• Dokumenty prokazující uvedení DČOV a monitoringu do provozu

Domovní čistírny odpadních vod

Výzva č. 17/2017 NPŽP

Co budete potřebovat?



Předmětem projektu je prevence               

a omezení znečištění povrchových            

a podzemních vod z komunálních 

zdrojů prostřednictvím 10 ks DČOV do 

kapacity 5 EO a 1 ks DČOV do kapacity 

10 EO. Čistírny jsou instalovány v 

rodinných domech na okraji obce,      
v samotách a polosamotách.

Domovní čistírny odpadních vod

Výzva č. 17/2017 NPŽP

Příklad dobré praxe - Dvory nad Lužnicí

Celkové způsobilé výdaje:
1 740 000 Kč

Dotace ze SFŽP ČR:
1 170 000 Kč



Příjem žádostí: 5/2018 – 12/2020

Dokončení projektů: nejpozději do 12/2023

Alokace: 600 mil. Kč

Žadatelé: obce, příspěvkové organizace ÚSC, svazky obcí a obchodní 

společnosti vlastněné z více jak 50 % obcemi

Výše podpory: max. 80 % (akutní problém); 70 % (možný problém); 

60 % (průzkumné vrty)

Cílem výzvy 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. Předmětem 

podpory je regenerace, zkapacitnění či vybudování a připojení 

podzemních zdrojů vody tam, kde je to nezbytné.

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné 

vody - Výzva č. 2/2018 NPŽP

Základní informace o výzvě



Podpora nebude poskytnuta pokud lze realizovat napojení na 

vodárenskou soustavu či využít zdroje povrchové vody (posouzení 

variant - dokládá se odborným posudkem)

Pokud je v místě realizace existující vodovod, musí dojít k napojení 

nového / regenerovaného zdroje

Průzkumné vrty, které nebudou přeměněny na vodní dílo, musí 

být odborně zlikvidovány a místo uvedeno do původního stavu

Stejné způsobilé výdaje nelze uplatňovat v OPŽP

Udržitelnost projektu je stanovena na 5 let

NPŽP

Důležité podmínky podpory

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné 

vody - Výzva č. 2/2018



Soulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje

• Projekt nesmí být v rozporu s PRVKÚK! (stanovisko kraje k žádosti)

Podporu nelze získat na projekty, které řeší běžnou údržbu 

stávající vodohospodářské infrastruktury

Obecně nelze financovat rekonstrukci či novou výstavbu 

vodovodu, výjimkou je pouze část připojení od nového / 

zkapacitněného zdroje do stávající vodovodní sítě

Technologie úpravy vody, úpravy vodojemů jsou způsobilé pouze 

pokud je to nezbytné pro zajištění dodávek pitné vody v 

požadovaném množství anebo jakosti (tj. např. nutné zkapacitnění)

Kvalitní projektová příprava – základ úspěchu

• nutné předjednat záměr s dotčenými orgány

NPŽP

Na co si dát pozor?

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné 

vody - Výzva č. 2/2018



K žádosti

• Odborný posudek vč. projektové dokumentace a rozpočtu

• Dokumenty prokazující akutní / možné problémy s nedostatkem vody

• Stanovisko krajského úřadu – pokud není soulad s PRVKÚK

Ke smlouvě

• Kopie dokumentace k zadávacímu řízení na výběr dodavatele

• Relevantní souhlasná stanoviska dotčených orgánů

K závěrečnému vyhodnocení akce

• Dokumenty prokazující dokončení díla

NPŽP

Co budete potřebovat?

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné 

vody - Výzva č. 2/2018



NPŽP

Příklad dobré praxe - Radostín

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné 

vody - Výzva č. 2/2018

Ze stávajícího vrtu došlo k vystrojení 

studny, napojení na stávající 

vodovodní soustavu obce a instalaci 

nové technologie úpravy vody pro 

odstranění železa a manganu. 

Součástí projektu bylo i vybudování 

elektropřípojky pro provoz čerpadla 
ve vrtu.

Celkové způsobilé výdaje:
948 017 Kč

Dotace ze SFŽP ČR:
758 414 Kč



Kde čerpat informace?

WEB SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

• přehled plánovaných akcí – semináře, workshopy

• časopis Priorita – zdarma pro Vás (elektronická i tištěná verze)

• elektronický newsletter – důležité informace na Váš e-mail

WEB NPŽP (www.narodniprogramzp.cz)

• text Výzev a jejich příloh

• informace pro žadatele

Zelená linka 800 260 500 a dotazy@sfzp.cz

• obecné informace a dotazy

NPŽP

http://www.sfzp.cz/
http://www.narodniprogramzp.cz/
mailto:dotazy@sfzp.cz


Udržitelné hospodaření s vodou 

v domácnostech



Proč Dešťovka? Sucho!



Nová vylepšení pro žadatele

Účinné od 1. října 2018

• Na akumulaci k zalévání zahrady mohou žádat domácnosti ze 

všech obcí z celé republiky 

• Nově mohou žádat i vlastníci rekreačních objektů, které slouží 

k trvalému bydlení

• Proměnná část dotace se přiznává i v případě, že jsou použity 

nestandardní výrobky (např. IBC kontejnery)

• Prodloužení doby realizace u novostaveb

• Navýšení alokace

• Jednodušší vyřízení dotace



Akumulace srážkové vody pro

zálivku zahrady 

Dotace na realizaci:

20 000 Kč + x * 3 500 Kč

max. 55 000 Kč

max. 50% z nákladů

Nově pro všechny 

stávající domy v celé ČR!



Dotace na realizaci:

30 000 Kč + x * 3 500 Kč

max. 65 000 Kč

max. 50% z nákladů

Pro stávající domy 

(nutné napojit alespoň 

jednu toaletu) pro 

novostavby (nutné 

napojit všechny 

toalety).

Akumulace srážkové vody pro

splachování WC a zálivku zahrady 



Využití přečištěné odpadní vody

s možným využitím srážkové vody

Na využití odpadní i srážkové vody:

60 000 Kč + x * 3 500 Kč

Využití pouze odpadní vody:

45 000 Kč + x * 3 500 Kč

Na projekt:

až 10 000 Kč

Celkem

max. 105 000 Kč

max. 50% z nákladů

Pro stávající domy i novostavby po celé ČR



Nejčastější dotazy

• Jak je to s napojováním toalet? Mohu využít např. 

kompostovací toalety?

• Vodu již zadržuji v sudech, proč nemohu získat podporu?

• Problematika placení stočného – musím platit?

• Dokončení novostavby?

• Jak je to s uznatelností DČOV?

• Mohu část realizace provést svépomocí – např. výkopové 

práce?



Rádi Vás uvidíme

WEB: www.dotacedestovka.cz / www.sfzp.cz

Zelená linka: 800 260 500

Krajská pracoviště

• Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Hradec 

Králové, Pardubice, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Olomouc, 

Zlín, Jihlava

Konzultační hodiny

• Pondělí 9:00 – 17:00 hodin

• Středa 9:00 – 17:00 hodin

• Pátek 9:00 – 12:00 hodin
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Ani kapku nazmar!

Ing. Jakub Hrbek

Státní fond životního prostředí České republiky

Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha

www.sfzp.cz n jakub.hrbek@sfzp.cz


