
 
 
 

          
         

Dotace z Národního programu životní prostředí 

 

Hospodaření s vodou v obcích 
 

Příjem žádostí o dotaci: 12. 1. 2022 – 31. 8. 2022 nebo do vyčerpání alokace (průběžná výzva) 

 

Žadatel: obce, DSO, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace ÚSC, školy a školská zařízení a školské 
právnické osoby, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, 
spolky), obchodní společnosti 100% vlastněné veřejným subjektem 
 
Dotace: 100 % z celkových způsobilých výdajů, u budování propustných zpevněných povrchů 50 %. Minimální 
způsobilé výdaje jsou 200.000 Kč bez DPH. DPH není uznatelným nákladem. 
 
Na co lze žádat: 

- povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací 
nádrž) 

- dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury) 
- podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty 
- povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché 

retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady) 
- akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či 

splachování WC) 
- povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i 

ekosystémové funkce 
 

- výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem 
odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného 
zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 
1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5 

- budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 včetně 
 

- výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně 
- přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) na povrchy s 

akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 včetně 
 

- publicita – max. 5.000 Kč 
- projektová příprava – max. 15 % u projektů do 1 mil. Kč, max. 12 % u projektů do 3 mil. Kč, max. 9 % u 

projektů do 10 mil. Kč, max. 6 % u projektů nad 10 mil. Kč 

• zpracování žádosti (max. 30.000 Kč bez DPH), autorský a technický dozor, BOZP, projektová 
dokumentace včetně podkladových studií, analýz, posudků, protokolů a auditů, zadávací 
dokumentace k VŘ a realizace VŘ, manažerské řízení realizace projektu 

- náklady na nákup pozemků (max. 10 %), náklady na zřízené věcného břemene (do výše znaleckého posudku) 
 
Další podmínky: 

- ukončení realizace projektu do 30. 6. 2025, udržitelnost projektu je 5 let od ukončení realizace 
- způsobilé výdaje vznikají od 1. 2. 2020 
- náklady akce nepřesahují 100 % dle Katalogu cen stavebních prací 

 
- hospodaření se srážkovými vodami je řešeno v území se stávající zástavbou a z převážné části se zástavbou 

nekomerčního (nepodnikatelského) charakteru (např. stávající zástavba RD nebo BD, budovami sloužícími 
veřejné potřebě – školy, úřady, nemocnice apod.) nebo je řešen odtok srážkových vod ze stávajících 
veřejných budov a veřejných objektů (pro opatření „výstavba střech s akumulační schopností“ neplatí 



podmínka, že se jedná o stávající budovy a objekty). Hospodaření se srážkovými vodami v rámci komerčně 
využívaných budov a objektů lze podpořit pouze, pokud jsou vlastněny oprávněnými žadateli. Podpora bude 
poskytnuta v souladu s podmínkami veřejné podpory 

 
- v případě nádrží (podzemních i povrchových) projekt obsahuje předčištění na vtoku do objektu a 

bezpečnostní přeliv 
- akumulační nádrže jsou dimenzovány na dostupné množství srážkové vody při dodržení ekonomické 

efektivnosti návrhu a zajištění přiměřené kvality vody zadržené v akumulační nádrži 
- v případě vsaku projekt obsahuje geologické posouzení. Není přípustný hluboký vsak z budovaných zařízení. 

Pozn.: Vsakovací zařízení bude umístěno v souladu s hydrogeologickým posouzením dle ČSN 75 9010 – 
Vsakovací zařízení srážkových vod, TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami a minimálně 1 m nad 
maximální hladinou podzemní vody v místě umístění, dno vsakovacího zařízení nesmí být umístěno přímo na 
vrchní část spodních nepropustných vrstev, zároveň nesmí dojít k propojení kolektorů, to znamená, že 
vsakovací zařízení nesmí navazovat na jiná technická zařízení, která svou hloubkou překračují v předchozím 
textu uvedené limity 

 
PŘÍLOHY ŽÁDOSTI: 

- kumulativní rozpočet dle vzoru 
 

- projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení nebo vyšší stupeň včetně položkového rozpočtu 

• v případě stavebních prací musí být součástí položkového rozpočtu kódy dle Katalogu cen stavebních 
prací. Položkový rozpočet musí být vypracován do nejmenšího možného detailu, musí být rozčleněn 
na jednotlivé dílčí činnosti související s realizací daného opatření, výdajů na jakýkoliv pořizovaný 
materiál atd. Předložený položkový rozpočet musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu a ověřen 
žadatelem 

• součástí projektové dokumentace bude zákres situace do katastrální mapy vypracovaný 
zpracovatelem projektové dokumentace (projekty stavebního charakteru). Součástí projektové 
dokumentace musí být vyčíslení (pokud je to možné, tak výpočtem) indikátorů uvedených v žádosti o 
podporu (tj. objem zadržené srážkové vody v m3) 
 

• projekt musí obsahovat geologické posouzení vlivu navrženého opatření k tomu způsobilou osobou, 
a to v případě, že bude srážková voda zasakována. Geologické posouzení je vyžadováno i pro 
opatření typu výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné 
povrchy a opatření budování propustných zpevněných povrchů 

• u opatření zaměřených na budování propustných zpevněných povrchů, musí být v projektu stanoven 
součinitel odtoku každého z nových propustných zpevněných povrchů 

• u opatření zaměřených na výměnu nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a 
propustné povrchy, musí být v projektu stanoven součinitel odtoku každého z nových povrchů a 
součinitel odtoku původního povrchu 
 

• u projektů zaměřených na výstavbu střech s akumulační schopností musí být v projektu stanoven 
součinitel odtoku vybudované střechy 

• u projektů zaměřených na přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody na 
povrchy s akumulační schopností, musí být v projektu stanoven součinitel odtoku přestavěné střechy 
 

- čestné prohlášení žadatele a zpracovatele rozpočtu, v jaké cenové úrovni vůči použitému ceníku stavebních 
prací byl položkový rozpočet stavebních prací vypracován (např. 80 % vůči použitému ceníku stavebních 
prací).  

 
- územní rozhodnutí (popř. jiný doklad nahrazující územní rozhodnutí) s vyznačením nabytí právní moci – v 

případě stavebních investic na stavbu v celém rozsahu, v případě, že stavba nepodléhá územnímu rozhodnutí 
nebo územnímu souhlasu, stanovisko příslušného stavebního úřadu.  
 

- stavební povolení s nabytím právní moci nebo ohlášení stavby včetně případného souhlasu s provedením 
ohlášené stavby, resp. relevantní povolení stavebního zákona. V případě, že stavba nepodléhá stavebnímu 
povolení, stanovisko příslušného stavebního úřadu (u projektů, u nichž se nevydává územní rozhodnutí, je 
povinným dokladem) – LZE DODAT I POZDĚJI 



- hodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo prohlášení, že žadatel 
ověřil, že projektový záměr předmětnému hodnocení nepodléhá 
 

- stanovisko, zda záměr může mít významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 (pokud je projekt v tomto 
území realizován) 
 

- doklad o vlastnictví – dokládá se soupis pozemků a staveb, které jsou dotčeny realizací projektu s uvedením 
vlastníka. V případech, kdy žadatel není vlastníkem pozemku či stavby, dokládá se souhlas vlastníka s 
realizací projektu 

 
- odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., o Fondu, ve znění pozdějších předpisů, 

resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015. Odborný posudek musí být zpracován odborně způsobilou 
osobou pro daný typ opatření (osoba s osvědčením o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.). V odborném 
posudku musí být provedeno zhodnocení navrženého řešení a potvrzena jeho optimálnost a efektivnost. 
Zároveň musí být v odborném posudku potvrzen soulad se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES, ustavujícími rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, a 2007/60/ES, o 
vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a soulad se státní politikou plánování v oblasti vod, tvořenou 
platnými Plány pro zvládání povodňových rizik nebo plány povodí, případně soulad s koncepcí ochrany před 
následky sucha na území ČR nebo soulad s Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu.  
 

- doklad o bankovním účtu žadatele  
 

- komentář, z jakých zdrojů bude žadatel zajišťovat vlastní zdroje včetně relevantních dokladů prokazujících 
uvedené v komentáři a (je-li to relevantní) rozpis splátek stávajících a plánovaných úvěrů v letech – tyto 
dokumenty žadatel dokládá až na základě vyzvání Fondu v případě, že projekt bude vybrán pro vyhodnocení 
bonity žadatele  

 
Přílohy k zavření smlouvy:  

- smlouvy s dodavateli 
- potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nebo prohlášení, že žadatel není osobou povinnou k 

uveřejňování 
- stavební povolení s nabytím právní moci nebo ohlášení stavby, včetně případného souhlasu s provedením 

ohlášené stavby, resp. relevantní povolení dle stavebního zákona. V případě, že stavba nepodléhá 
stavebnímu povolení, tak stanovisko příslušného stavebního úřadu – relevantní v případě, pokud nebylo 
dodáno v předchozí fázi 

- doklad o technickém a autorském dozoru – doložení oprávnění/kvalifikace FO provádějící odborný dozor nad 
realizací stavby 
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