
 
 
 

          
 

Dotace z Národní programu Životní prostředí 

 

Výzva č. 7/2021 – Domovní čistírny odpadních vod 
 

Příjem žádostí o dotaci: 1. 11. 2021 – 31. 12. 2023 (nebo do vyčerpání alokace) 
Jedná se o jednokolovou, nesoutěžní výzvu, průběžné vyhodnocování, alokace 300 mil. Kč 

 
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 RD a BD) a pro budovy ve vlastnictví dané 
obce, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti 

zakončené ČOV. 
Žadatel: obec 
 
Výše podpory: max. výše dotace na 1 DČOV pro kapacitu 1 – 15 EO činí 150.000 Kč, 16 – 50 EO činí 300.000 Kč 
Max. výše podpory na 1 projekt činí 80 % celkových způsobilých výdajů. 
 
Způsobilé výdaje: 

1) nákup zařízení DČOV 
2) instalace a zprovoznění zařízení zahrnující:  

- realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a zprovoznění DČOV (např. 
zemní práce, přívod odpadní vody (mimo vnitřní rozvody a ty výdaje, které budou realizovány na budově, 
která je k DČOV připojena), odtok vyčištěné odpadní vody do recipientu, opatření pro vsakování 
vyčištěných odpadních vod, vybudování přípojky elektrické energie pro zařízení DČOV včetně příslušného 
jištění a případného samostatného měření, akumulační nádrž na vyčištěnou odpadní vodu) 

- monitorovací zařízení a přímo související technologie (vč. například centrálního informačního systému) 
- proškolení odborně kvalifikované osoby a jednotlivých uživatelů DČOV 

3) vedlejší výdaje projektu – max. do 10 % celkových způsobilých výdajů: 
- odborný posudek dle vzoru 
- hydrogeologický posudek – v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních 
- projektová dokumentace, zadávací dokumentace, technický a autorský dozor 

4) publicita – max. 5.000 Kč 
Způsobilé výdaje musí být vzniklé a uhrazené nejdříve 1.10.2021 (výjimkou jsou výdaje na přípravu projektu) 
 
Podmínky: 

- realizace projektu musí být do 31. 12. 2026 
- podporovány jsou pouze DČOV nesoucí označení CE, pro které výrobce vystavil prohlášení o vlastnostech, 

jejichž účinnost čištění byla stanovena na základě zkoušky dle ČSN EN 12 566-3 a které splňují níže uvedené 
parametry: 

 
a) v případě vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových je nutné splnit parametry uvedené v 

tabulce č. 1. DČOV musí zajišťovat vyšší účinnost nitrifikace a částečné odstraňování dusíku denitrifikací. 
Požadavek na účinnost odstraňování fosforu (Pcelk.) je nutné splnit pouze v případě, že je tak uvedeno ve 
stanovisku příslušného správce povodí. V takovém případě musí být DČOV vybavena technologií pro 
chemické odstranění fosforu. 

 
 



b) v případě vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod podzemních musí být splněny parametry níže: 

 
 

c) nedílnou součástí každé DČOV musí být:  

• akumulace přitékajících odpadních vod, a to minimálně na 50 % jednodenní kapacity maximální 
produkce odpadních vod, na níž je DČOV projektována 

• oddělený prostor pro akumulaci kalu 

• technologie pro nepřetržitý vzdálený monitoring provozu DČOV pro hlášení a evidenci poruch 
minimálně v rozsahu: výpadek a obnovení dodávky elektrické energie; základní elektrická funkčnost 
DČOV (chod dmychadla, případně čerpadla) a funkčnost aerace. Monitorovací zařízení a na něj 
napojený systém musí být udržován v provozu po celou dobu udržitelnosti definovanou dále v této 
výzvě 

• automatické řízení provozu DČOV v závislosti na množství přitékající odpadní vody (bez zásahu 
uživatele). 

 
Přílohy k žádosti:  

1) soupis nemovitostí (pozemků a staveb) dotčených realizací projektu včetně souhlasu jejich vlastníků 
dotčených realizací projektu (dle vzoru) 
 

2) stanovisko krajského úřadu, zda projekt není v rozporu s PRVKÚK. Je-li projekt v rozporu s PRVKÚK, 
může krajský úřad v odůvodněných případech doporučit jeho realizaci (PRVKÚK není aktuální, bude 
aktualizován apod.); 

 

3) odborný posudek dle závazného vzoru ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 
odst. 2 směrnice MŽP č. 4/2015 včetně projektové dokumentace. Odborný posudek musí být 
zpracovaný osobou s osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů, pro obory: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (IV00, 
TV00, TV02), případně dříve udělená autorizace v oboru vodohospodářské stavby; technologická 
zařízení staveb (IT00, TT00); technika prostředí staveb (IE01, TE02) 

 

4) doklad o vedení bankovního účtu u ČNB 
 

5) komentář se zajištěním vlastního zdroje financování + relevantní doklady (toto se dokládá až na 
výzvu Fondu, pokud je projekt vybrán k financování) 

 
Přílohy k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace: 

1) relevantní povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 vodního zákona nebo 
souhlasy s ohlášením vodního díla vydané dle § 15a vodního zákona 

2) stanovisko příslušného správce povodí, které bylo podkladem pro vodoprávní řízení nebo ohlášení vodního 
díla 

3) dokumentace k výběrovému řízení a smlouvy s vítěznými zhotoviteli 
4) doklady k vedlejším výdajům projektu - zejména objednávky či smlouvy s jednotlivými dodavateli 
5) oprávnění pro vykonání činnosti technického dozoru stavebníka 
6) dokumenty prokazující splnění minimálních požadavků pro jednotlivé DČOV 

 
 
 
 
 



Další podmínky: 
- obec může podat pouze 1 žádost pro dané řešení území = území celé obce či prostorově oddělená část obce. 

Řešené území se musí nacházet v oblasti, kde není z technického či ek. hlediska výhledová možnost připojení 
ke stokové síti zakončené ČOV. Tuto skutečnost obec doloží odborným posudkem a stanoviskem příslušného 
krajského úřadu ve vazbě na Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů ČR  

 
- navržená soustava DČOV musí řešit napojení min. 30 % z celkového počtu EO v rámci řešeného území. 

Základem pro určení splnění této podmínky se rozumí celkový počet EO v domech užívaných pro trvalé 
rodinné bydlení (tj. zejména v RD a BD), které nejsou připojeny ke stokové síti zakončené ČOV a nemají 
instalován systém individuálního čištění odpadních vod 

 
- předmět podpory musí řešit odvedení a čištění odpadních vod z budovy, která je v době podání žádosti 

zapsána v KN jako rodinný dům, bytový dům, stavba pro rodinnou rekreaci (pouze pokud je využívána k 
trvalému rodinnému bydlení), objekt k bydlení nebo zemědělská usedlost. Toto se nevztahuje na budovy, jež 
jsou ve vlastnictví obce (v případě, že v takové budově probíhá ekonomická činnost, bude podpora v 
odpovídající výši poskytována v režimu de minimis) 
 

- obec je povinna uzavřít s vlastníkem budovy, pro kterou je realizován předmět podpory, smluvní vztah 
vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory. Konkrétní forma 
smluvního vztahu podléhá rozhodnutí obce. Je velmi doporučeno v rámci smluvního vztahu jednoznačně 
vymezit distribuci veškerých nákladů spojených s instalací, provozem a údržbou DČOV (zejména se jedná o 
náklady na spotřebu el. energie, čištění a odkalování, zajišťování vzorku a jejich rozborů, zajištění revizí, 
zajištění on-line monitoringu, služby odborně způsobilé osoby, běžné opravy). Je doporučeno vytvořit fond 
pro obnovu technologie po ukončení její životnosti, ze kterého bude hrazena budoucí obnova celého 
systému pro čištění odpadních vod, a to i po ukončení doby udržitelnosti projektu 
 

- obec odpovídá za to, že právo nakládat s nemovitostí dotčenou realizací projektu, není jejímu vlastníkovi 
omezeno, např. soudcovskou či exekutorskou zástavou, insolvencí apod. 
 

- obec je povinna zajistit řádné nevratné a bezpečné odpojení původních jímek či septiků u nemovitostí, jež 
budou napojeny na novou DČOV 
 

- tam, kde to je technicky možné, zejména pak u DČOV s režimem vypouštění vyčištěné odpadní vody do vod 
podzemních, musí být zajištěna akumulace vyčištěné odpadní vody s možností jejího dalšího využití např. na 
splachování WC nebo závlahu. K tomuto účelu mohou být po nezbytných úpravách využity také stávající 
jímky. V případě využití vyčištěné odpadní vody na závlahu musí být povoleno vypouštět vyčištěné odpadní 
vody do vod podzemních 
 

- obec je povinna, po celou dobu udržitelnosti, zajistit řádný provoz soustavy DČOV v souladu s příslušnými 
provozními řády a návody k obsluze. O provozu jednotlivých DČOV musí být veden provozní deník. Pokud 
provozní řád nebo návod k obsluze nestanoví vyšší požadavky, musí být v provozním deníku zaznamenávány 
minimálně tyto úkony obsluhy: kontrola stavu, údržba, změna nastavení, odkalení, servis, odběr vzorků nebo 
revize. Řádný provoz musí být zajištěn odborně kvalifikovanou osobou, tj. osobou, která byla prokazatelně 
proškolena dodavatelem technologie DČOV anebo je držitelem povolení k provozování kanalizace dle 
zvláštního právního předpisu. 
 

- obec je povinna vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu všech podpořených DČOV, kterou 
předloží Fondu vždy do 31. 1 násl. kal. roku, a to za každý kal. rok trvání doby udržitelnosti. 

 
 
 
Mob.: 724 994 559 Ing. Petra Součková 
E-mail: petra.souckova@dotacnikancelar.eu dotační poradce 

 


