
 
 
 

          
 

Dotace z Národní programu Životní prostředí 

 

Výzva č. 9/2021 – Zdroje pitné vody 
 

Příjem žádostí o dotaci: 1. 11. 2021 – 31. 12. 2023 (nebo do vyčerpání alokace) 
Jedná se o jednokolovou, nesoutěžní výzvu, průběžné vyhodnocování, alokace 450 mil. Kč 

 
Předmětem podpory je:  

▪ realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou  

▪ realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, 
dálkového přivaděče apod.) 

▪ instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou 
potřebu  

▪ vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován, a to za 
účelem zlepšení zásobování pitnou vodou v případě, že kapacita stávajícího zdroje/zdrojů je prokazatelně 
nedostatečná anebo kapacita stávajícího zdroje/zdrojů dostačuje současným potřebám, avšak hrozí riziko, že 
zdroj nebude kapacitně vyhovovat (postupné snižování kapacity zdroje, rostoucí požadavek na objem 
dodávané pitné vody obyvatelstvu) a nebo voda ze stávajícího zdroje/zdrojů i přes technologickou úpravu 
nesplňuje požadavky kladené na pitnou vodu, popřípadě, že vykazuje limitní ukazatele kvality pitné vody 
a hrozí reálné riziko, že dojde k jejich překročení, popř. veřejný zdroj pitné vody neexistuje 

 
Žadatel: obec, město, DSO, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými 
veřejnoprávními subjekty, zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými 
veřejnoprávními subjekty 
 
Výše podpory: 70 % celkových způsobilých výdajů, výše způsobilých výdajů musí být v rozmezí 200.000 Kč – 3 mil. Kč 
 
Způsobilé výdaje: musí být vzniklé a uhrazené nejdříve 1.10.2021 (výjimkou jsou výdaje na přípravu projektu) 

1) stavební práce a dodávky v přímé vazbě na projekt včetně výdajů na realizaci opatření spojených 
s průzkumným vrtem 

2) projektová příprava – max. do 10 % celkových způsobilých výdajů: 
- odborný posudek dle vzoru 
- zpracování dat a vyhodnocení výsledků (v případě realizace vrtů) 
- projektová dokumentace včetně souvisejících průzkumných prací a nezbytných podkladových studií a 

analýz, zadávací dokumentace, technický a autorský dozor 
3) publicita – max. 10.000 Kč 

 
Nezpůsobilé výdaje: 

- projekty řešící běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury 
- budování nových rozvodů pitné vody 
- prosté rekonstrukce přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody vč. rekonstrukce/obnovy objektů na síti 
- provozování vodohospodářské infrastruktury 
- obnova ostatních inženýrských sítí z důvodu jejich špatného tech. stavu 

 
Přílohy k žádosti:  

1) souhlas vlastníka nebo provozovatele vodárenské soustavy s připojením, v případě připojení na 
vodárenskou soustavu 
 

2) stanovisko příslušného odboru krajského úřadu - pouze v případě, kdy je projekt v rozporu s platným 
Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů 

 



3) u opatření vrtů k jímání podzemní vody – souhlasy vlastníků pozemků dotčených projektem (vrtem) 
 

4) odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP 
č. 4/2015, vypracovaný odborně způsobilou osobou či osobami, které jsou držiteli příslušných 
osvědčení či oprávnění. Součástí odborného posudku je projektová dokumentace včetně 
položkového rozpočtu jednoznačně definující navržená opatření a aktivity. Součástí projektové 
dokumentace musí být oceněný položkový výkaz výměr a mapové podklady vhodného měřítka a 
druhu umožňující identifikaci rozsahu opatření (odborný posudek dle vzoru) 

 

5) dokumenty prokazujících nedostatek či nevyhovující kvalitu pitné vody (např. doklady o zajištění 
náhradního zásobování pitnou vodou, vyhláška o omezení využívání pitné vody, rozbory kvality vody 
apod.) - jsou-li relevantní 

 
6) doklad o bankovním účtu žadatele (ÚSC u ČNB) 
7) 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) veškeré smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu, kupní smlouvy, smluvní 
doklady o autorském a technickém dozoru (pokud žadatel žádá o podporu na technický/autorský dozor), 
smlouvy na zpracování projek. dokumentace, případně další projektové přípravy (resp. objednávka a faktura) 

2) oprávnění pro vykonání činnosti technického dozoru stavebníka 
3) stavební povolení, vodoprávní povolení, povolení k nakládání s vodami (je-li relevantní) s nabytím právní 

moci, popř. jiná relevantní povolení/rozhodnutí dle stavebního zákona a zákona o vodách 
4) stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a dalších dotčených orgánů (např.: 

souhlas dle § 17 zákona o vodách nebo vyjádření příslušného vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody, 
krajské hygienické stanice aj.) - je-li relevantní 

5) dokumentace k zadávacím řízení (na realizaci investice, odborný dozor, projektovou přípravu apod.) – 
povinné na vyzvání, v případě vybrání projektu ke kontrole (bude dokládáno u vzorku projektů) 

 
Další podmínky: realizace projektu musí být do 31. 12. 2026 

- podpora bude poskytnuta pouze na pro životní prostředí nejvhodnější variantu řešení zdroje pitné vody dle 
zpracovaného odborného posudku. Z důvodu ochrany zdrojů podzemních vod je preferováno, tam kde je to 
možné, napojení na kapacitní vodárenskou soustavu či využití zdroje povrchové vody. V případě projektů na 
využití zdroje podzemních vod, je třeba prostřednictvím odborného posudku prokázat, že z technického, 
ekonomického (rozhodujícím faktorem nemůže být rozdílná výše poplatků za odběr vody z jednotlivých 
zdrojů) nebo jiného závažného důvodu není možné realizovat napojení na kapacitní vodárenskou soustavu 
nebo využít zdroje povrchové vody 
 

- žadatel je povinen zajistit napojení nového zdroje/přivaděče vody (i v případě záložního zdroje) do 
vodovodního systému (rozvodu vody) nejpozději do termínu dokončení projektu. Projekty řešící zřízení 
odběrného veřejného místa pitné vody budou k termínu dokončení uvedeny do provozu a dodávaná voda 
bude splňovat hygienické požadavky na pitnou vodu 
 

- projekt nesmí být v rozporu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů 
 

- žadatel je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu 10 let od dokončení realizace projektu. V případě, že 
žadatel není vlastníkem pozemku, na kterém je projekt realizován, musí disponovat prohlášením vlastníka 
pozemku, ve kterém vlastník vyjádří souhlas s realizací projektu na jeho pozemku a zaváže se umožnit 
příjemci podpory zajištění udržitelnosti projektu, následnou péči a údržbu realizovaného opatření vč. 
provádění kontrol 
 

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

 


