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Obsah prezentace

• Exkurz do podpory projektové přípravy na projekty 

(nejen) pitné vody

• Protipovodňová ochrana

• Hospodaření se srážkovou vodou

• Příklady dobré praxe
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Podpora projektové přípravy – pitná voda

• Výzva z NPŽP 3/2020 - do 29. 1. 2021 nebo do vyčerpání alokace

• Předmět podpory – projektová příprava na přivaděče (nikoliv ve smyslu 

propojení vodárenských soustav) a rozvodné sítě pitné vody včetně 

souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody

• Žadatelé – veřejné subjekty či společnosti jimi vlastněné

• Projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 1. 2022

• Výše podpory až 90% (max. 5 mil. Kč a současně 4%)

• Alokace výzvy 250 000 000 Kč
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Protipovodňová ochrana
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Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu

intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

• Aktivita 1.3.1 – Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt

vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů (95%)

• Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu (85%,

nové povrchy 30%)

• Aktivita 1.3.3 – Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně

modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně (85%, odstranění

sedimentů 40%)

Oprávnění žadatelé (příjemci podpory) jsou veřejné subjekty.

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny na 

200 000 Kč bez DPH.
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Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních

toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů

Typy podporovaných projektů:

• opatření podporující VYUŽITÍ NIV A NIVNÍCH PLOCH

• opatření využití KORYTA

• úpravy nevhodného OPEVNĚNÍ
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Doprovodné prvky

• Za způsobilé výdaje lze uznat edukativní prvky (např. informativní

tabule, tematické herní prvky) a doprovodné prvky (např. mobiliář,

lavičky), a to do výše 5 % z ostatních způsobilých přímých

realizačních výdajů. Nelze hradit doprovodné prvky bez instalace

edukativních prvků.
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Ochranné nádrže (85%)

• Suchá nádrž

• Retenční nádrž

• Poldr
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Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace

vodních děl sloužící povodňové ochraně

Typy podporovaných projektů:

• ochranných nádrží (suchých nádrží, retenčních nádrží a poldrů),

• vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích včetně

technických objektů souvisejících s bezpečností vodního díla a odstranění sedimentů (POZOR u

odstranění sedimentů – podpora 40 %).
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Aktivita 1.3.1 – Co NE! - Příklady nepodporovaných opatření
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Nakládání s dešťovou vodou v intravilánu obce
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Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

Typy podporovaných projektů:

• Podzemní nádrže (85%)

• Dešťové zahrady

• Retenční nádrže (85%)

• Zasakovací pásy a průlehy (85%)

• Podzemní vsakovací zařízení (85%)

• Zelené střechy (85%)

• výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a

propustné povrchy (85% resp. 30%)
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Akumulační podzemní nádrže na zachytávání 

srážkových vod
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Podzemní vsakovací nádrže
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Povrchové vsakovací a retenční nádrže
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Výměna nepropustných povrchů za propustné
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Zelené střechy
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Odvodnění parkoviště do zasakovacího pasu
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PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
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Protipovodňová ochrana obce Žiželice

• Žadatel: Obec Žiželice

• Výše příspěvku EU:  4 687 887 Kč

• Celkové způsobilé výdaje: 5 515 161 Kč

• Celkové výdaje: 5 592 376 Kč
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Příklad dobré praxe - obec Žiželice
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Příklad dobré praxe – obec Žíželice
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Suchá nádrž Boučí v k.ú. Kojčice 

• Žadatel: Obec Kojčice

• Výše příspěvku EU: 6 723 575 Kč

• Celkové způsobilé výdaje: 7 910 088 Kč

• Celkové výdaje: 7 937 439 Kč
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Příklad dobré praxe - Kojčice
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Příklad dobré praxe - Kojčice
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Hospodaření se srážkovými vodami v obci Bratčice

• Žadatel: Obec Bratčice

• Výše příspěvku EU: 3 235 973 Kč

• Celkové způsobilé výdaje: 3 807 027 Kč

• Celkové výdaje: 4 009 272 Kč
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Příklad dobré praxe – obec Bratčice
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Příklad dobré praxe – obec Bratčice
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Příklad dobré praxe – obec Bratčice
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Přísnotice - Hospodaření se srážkovými vodami 

• Žadatel: Obec Přísnotice

• Výše příspěvku EU: 5 688 420 Kč

• Celkové způsobilé výdaje: 6 692 259 Kč

• Celkové výdaje: 6 764 859 Kč
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Příklad dobré praxe – obec Přísnotice
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Příklad dobré praxe – obec Přísnotice
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Aktuální výzvy v OPŽP 2014 – 2020 (specifický cíl 1.3)

• 144. výzva – Protipovodňová opatření, nakládání s dešťovou vodou

 Příjem žádostí do 11. 1. 2021

 Alokace výzvy – 1 mld. Kč (příspěvek EU)

• 148. výzva – aktivita 1.3.4

 Příjem žádostí 15. 10. 2020 – 17. 12. 2020

 Alokace výzvy – 100 mil. Kč (příspěvek EU)

Veškeré podmínky pro úspěšné podání žádosti včetně textů výzev jsou uvedeny na www.opzp.cz.
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Děkuji za pozornost

martin.kubica@sfzp.cz (tel. 724 001 771)

dotazy@sfzp.cz Zelená linka: 800 260 500

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

mailto:dotazy@sfzp.cz

