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Programy administrované SFŽP ČR

NZÚ
Nová zelená 
úsporám

OPŽP
Operační 

program životní 
prostředí

NPŽP
Národní program 
životní prostředí



Kanalizace a vodovody
NPŽP

Operační program Životní prostředí

OPŽP

KANALIZACE A ČOV       

SC 1.1

VODOVODY,ÚV, ZDROJE         

SC 1.2 

Alokace FS  (EUR) 461 572 907 EUR 115 315 077 EUR

Schválené projekty - dotace FS 13,088 mld. Kč 3,677 mld. Kč

Schválené projekty -počet 429 147



▪ Dle střednědobého harmonogramu výzev se nepočítá s vyhlášením 

dalších  výzev

▪ Příprava nového programového období (zdroje EU)

▪ Přechodné období – dotace SFŽP (Národní program Životní 

prostředí) - cca 5 mld. Kč

➢ 2018: 1,7 mld. Kč - Výzva  8/2018 (zásobník OPŽP)

➢ 2019: 2,5 mld. Kč

➢ 2020: 1 mld. Kč

Kanalizace a vodovody
NPŽP

Operační program Životní prostředí » Národní 

program Životní prostředí 

OPŽP



▪ Výzva pro r. 2019 v přípravě

➢ Vyhlášení výzvy:  06 – 07/2019

➢ Příjem žádostí:  IV Q/2019 – 01/2020

▪ Kanalizace, ČOV + souběh vodovodu 

▪ Boj proti suchu – min. 500 mil. Kč – výstavba nových vodovodů a 

přivaděčů

Kanalizace a vodovody
NPŽP

Národní  program Životní prostředí

OPŽP



▪ Výzva 2019: podmínky přijatelnosti, věcného hodnocení

a způsobilosti výdajů – obdobné jako v OPŽP 2014-2020 »

je v řešení 

▪ Příjem žádostí: nový informační systém SFŽP: AIS

➢ Předpokládané uvedení do provozu od 09/2019

➢ Na webu SFŽP budou k dispozici návody pro uživatele + workshopy

➢ Pro přihlášení do AIS bude nutná datová schránka nebo certifikovaný 

podpis

➢ Na SFŽP bude administrovat sekce řízení OPŽP, odbor ochrany vod

Kanalizace a vodovody
NPŽP

Národní  program Životní prostředí

OPŽP



▪ Oprávnění žadatelé (příjemci podpory): obce, města, svazky obcí, 

vodárenské společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a 

městy  = vlastníci vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle 

zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

▪ Podpora:  63,75  % z celkových způsobilých výdajů (tj. 85 % z 

celkových způsobilých výdajů po  odečtení příjmů projektu)

▪ Podmínky pro provozování – Příloha č. 6 PD OPŽP

➢ Příjemce podpory = hlavní vlastník vodohospodářské 

infrastruktury 

➢ Model Udržitelnost 2014+ = řešení finančních zdrojů na  obnovu  

a provoz infrastruktury po dobu udržitelnosti (10 let) 

Kanalizace a vodovody
NPŽP

Národní  program Životní prostředí

OPŽP



Kanalizace a vodovody
NPŽPOPŽP



▪ Nyní otevřená výzva č. 17/2017 do 30.6.2019, v přípravě další výzva –

vyhlášení III Q/2019

▪ 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 

▪ Projekt musí řešit alespoň 30 % EO v rámci řešeného území, 

soulad s PRVKÚK

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

certifikace výrobku doporučeno při výběru DČOV požadovat:

• oddělený kalový prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování 

přebytečného kalu;

• vybavení DČOV zařízením na simultánní srážení fosforu

Domovní čistírny odpadních vod

Výzva č. 17/2017 NPŽP

DČOV - podmínky podpory



▪ Příjemci podpory: obce, svazky obcí a obchodní společnosti 

vlastněné z více jak 50 % obcemi, spolky (nikoliv vlastníci 

jednotlivých nemovitostí)

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

▪ 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

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

• Vzdálená kontrola alespoň běhu DČOV a aerace

• Udržitelnost projektu 10 let - povinná roční zpráva o provozu –

vždy do 31. ledna

Domovní čistírny odpadních vod

Výzva č. 17/2017 NPŽP

DČOV - podmínky podpory



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

▪ Příjemci podpory: 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)

▪ Průzkumné vrty, které nebudou přeměněny na vodní dílo, musí být 

odborně zlikvidovány a místo uvedeno do původního stavu

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

nového / regenerovaného zdroje

▪ Max. výše způsobilých výdajů 3 mil. Kč, 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 PRVKÚK

▪ 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)

NPŽP

Důležité podmínky podpory

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


▪ aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a 

úpravu odpadů

➢ zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů

▪ aktivita 3.2.2 – Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové 

využití odpadů
➢ zařízení pro materiálové využití čistírenských kalů

▪ aktivita 3.2.3 – Výstavba a modernizace zařízení na energetické 

využití odpadů

➢ Zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren  odpadních vod

➢ Výroba paliv z ostatních odpadů

Nakládání s čistírenskými kaly

Operační program Životní prostředí – Prioritní 

osa 3, Specifický cíl 3.2

OPŽP



▪ Příjemci podpory: bez omezení; pokud žadatel není majitelem či 

provozovatelem ČOV, je třeba doložit kde/od koho bude kal 

odebírat (čestné prohlášení provozovatele ČOV)

▪ Výše podpory: max. 85 %, projekty podléhají pravidlům veřejné 

podpory

▪ Zařízení musí být vždy provozována dle § 14 odst. 1 zákona č. 

185/2001 Sb.

Nakládání s čistírenskými kaly

Operační program Životní prostředí – Specifický 

cíl 3.2

OPŽP



▪ Příjem žádostí září 2018 – prosinec 2019

▪ Nesoutěžní průběžná výzva, alokace 500 mil. Kč

▪ Výstavba / modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních

odpadů včetně čistírenských kalů

➢ Mimo jiné je zde možné podpořit projekty na dovybavení stávajících 

kompostáren či jiných zařízení o pořízení techniky potřebné pro navýšení 

aerobního zpracování čistírenských kalů v kompostárnách 

➢ V rámci nových zařízení lze podpořit technologie na hygienizaci kalů z ČOV 

v souladu s Vyhláškou č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených 

kalů na zemědělské půdě

Nakládání s čistírenskými kaly

114. Výzva:  Specifický  cíl 3.2, aktivita 3.2.2

OPŽP



▪ Příjem žádostí září 2019 – únor 2020 

▪ Kolová výzva, alokace 500 mil. Kč

▪ Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) zařízení technologií 

pro odvodnění čistírenských kalů pod katalogovým číslem 19 08 05 

pro ČOV (v řešení velikost ČOV)

▪ Výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) zařízení pro tepelné 

zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod – sušárny

▪ V případě výroby paliv u kalů, musí žadatel doložit potvrzení 

budoucího odběratele, který je zároveň provozovatelem koncového 

zařízení o zajištění odběru minimálně 50 % takto vyrobených paliv. 

Koncové zařízení musí splňovat podmínky pro spalování nebo 

spoluspalování odpadů

Nakládání s čistírenskými kaly

126. Výzva:  Specifický  cíl 3.2, aktivita 3.2.1  3.2.3

OPŽP



▪ WEB OPŽP ČR (www.opzp.cz)

➢ Text výzev

➢ Pravidla pro žadatele a příjemce pro OPŽP 2014-2020

▪ Odbor odpadového hospodářství, sekce řízení OPŽP

➢ Ing. Tomáš Prokop, ředitel odboru

➢ E-mail: tomas.prokop@sfzp.cz

Nakládání s čistírenskými kaly

Kde čerpat informace

OPŽP

http://www.opzp.cz/
mailto:aktomas.prokop@sfzp.cz


▪ Aktivita: Rekonstrukce nebo nákup technologií vedoucích k 

omezení emisí znečišťujících životní prostředí (použití tzv. nejlepších 

dostupných technik (BAT) a nově vznikajících technik uvedených 

např. v referenčních dokumentech o BAT) – vhodné pro řešení 

průmyslových odpadních vod 

➢ Typy podporovaných projektů: Rekonstrukce stávajících a 

výstavba nových zařízení za účelem snížení emisí vznikajících 

průmyslovou činností

➢ Obecně jsou podporovány pouze projekty, které zajistí snížení 

množství znečištění (vyjádřeno jako roční bilance emisí nebo roční 

měrné emise) v relevantních ukazatelích v závislosti na charakteru 

průmyslové činnosti alespoň o 40 %

Průmyslové ČOV

Operační program Životní prostředí – Prioritní 

osa 3, Specifický cíl 3.5

OPŽP



▪ Výzva č. 1/2017 IFN (inovativní  finanční nástroje)  

➢ Průběžná, nesoutěžní výzva

➢ Alokace 400 mil na půjčky (EU)

➢ Alokace 343 mil na dotaci (SFŽP ČR)

▪ Příjem žádostí: 16.10.2017 – 31.12.2019

▪ Příjem žádostí: IS BENE-FILL (nikoliv přes ISKP2014+)

Průmyslové ČOV

Operační program Životní prostředí – Prioritní 

osa 3, Specifický cíl 3.5

OPŽP



▪ Příjemci podpory: Podpora v oblasti vodního hospodářství je 

určena všem podnikům, které jsou producenty průmyslových 

odpadních vod 

▪ Výše podpory: Podpora může být poskytnuta až do výše 100 % 

celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však do výše 

limitu veřejné podpory. Minimální výše půjčky je 35 % celkových 

způsobilých výdajů projektu. Maximální výše dotace SFŽP ČR je 25 % 

z celkových způsobilých výdajů projektu. Dotaci SFŽP je možné 

poskytnout pouze v kombinaci s půjčkou

Průmyslové ČOV

Operační program Životní prostředí – Prioritní 

osa 3, Specifický cíl 3.5

OPŽP



▪ WEB OPŽP ČR (www.opzp.cz)

▪ WEB SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

➢ Text výzvy

➢ Pravidla pro žadatele a příjemce pro OPŽP 2014-2020

▪ Odbor ochrany ovzduší a OZE  SFŽP ČR, sekce řízení OPŽP

➢ Ing. Bohdan Polak, ředitel odboru

➢ E-mail: bohdan.polak@sfzp.cz

Průmyslové ČOV

Kde čerpat informace

OPŽP

http://www.opzp.cz/
http://www.sfzp.cz/
mailto:bohdan.polak@sfzp.cz


▪ Aktivita 1.3.2: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu
➢ povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, vsakovací nádrž),

➢ podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty

➢ povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod 

nebo kanalizace (retenční nádrže suché a 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)

➢ výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy 

se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 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

Hospodaření se srážkovými vodami

Operační program Životní prostředí – Prioritní 

osa 1, Specifický cíl 1.3

OPŽP



▪ Příjemci podpory: veřejné subjekty a nestátní neziskové organizace 

▪ Výše podpory: 85 % z celkových způsobilých výdajů s výjimkou 

budování propustných zpevněných povrchů, kde bude podpora 

poskytována ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů

▪ Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt jsou 

stanoveny na 200 000 Kč bez DPH

Hospodaření se srážkovými vodami

Operační program Životní prostředí – Prioritní 

osa 1, Specifický cíl 1.3

OPŽP



▪ 119. výzva, příjem žádostí do 01/2020

▪ Alokace 1 mld. Kč, výzva průběžná, nesoutěžní

Hospodaření se srážkovými vodami

Operační program Životní prostředí – Prioritní 

osa 1, Specifický cíl 1.3

OPŽP



▪ WEB OPŽP ČR (www.opzp.cz)

➢ Text výzvy

➢ Pravidla pro žadatele a příjemce pro OPŽP 2014-2020

▪ Odbor ochrany přírody, sekce řízení OPŽP

➢ Ing. Jan Matějka, ředitel odboru

➢ E-mail: jan.matejka@sfzp.cz

Hospodaření se srážkovými vodami

Kde čerpat informace

OPŽP

http://www.opzp.cz/
mailto:tojan.matejka@sfzp.cz


▪ Finanční příspěvek Norska určený ke snižování ekonomických a sociálních 

nerovností v Evropském hospodářském prostoru (EHP), posilování 

základních evropských hodnot jako demokracie, tolerance a právní stát a 

posilování vzájemných vztahů Norska s 16 členskými zeměmi EU a EHP

▪ v ČR celkově Fondy EHP a Norska od roku 2004 podpořili projekty za více 

než 6 mld. Kč

▪ Pro období 2014 – 2021 ČR obdrží 184,5 mil. EUR (cca 5 mld. Kč) na projekty 

v oblasti ochrany životního prostředí, vědu a výzkum, kulturní dědictví a 

kultura, veřejné zdraví, justice a spravedlnost, celkem v 12 programech 

Norské fondy

Co jsou Norské fondy?



▪ Programové oblasti:

➢ Životní prostředí a ekosystémy

➢ Adaptace a mitigace klimatické změny

▪ Celková alokace programu: 35 294 118 EUR (800 mil. Kč)

▪ Zaměření na inovativní/pilotní projekty

▪ Vysoká míra podpory: 90 - 100 % 

▪ Metodika v přípravě

▪ Oblast podpory: např.

➢ Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod

Norské fondy

PROGRAM: Životní prostředí, ekosystémy a 

změna klimatu



▪ Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod

➢ Zajištění infrastruktury a vhodných analytických metod pro identifikaci 

znečišťujících látek ve vodním prostředí (v souladu s požadavky evropské 

směrnice 2008/105/ES, o standardech kvality životního prostředí v oblasti 

vodní politiky, a jejích prováděcích nařízení

o Alokace 3,0 mil. EUR

o Předpoklad příjmu žádostí I,II Q/2020

o Vyjádření ČHMÚ (popř. MŽP)

Norské fondy

PROGRAM: Životní prostředí, ekosystémy a 

změna klimatu



▪ Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod

➢ Implementace pilotních projektů pro snížení farmaceutického znečištění 

vodních toků

➢ Dvoukolové podávání žádostí IV Q 2020 – I Q 2021

o Záměry

o Žádosti (dopracování po posouzení a doporučení záměrů expertní 

komisí)

o Alokace 3,4 mil. EUR

Norské fondy

PROGRAM: Životní prostředí, ekosystémy a 

změna klimatu



Norské fondy

Kde čerpat informace

▪ WEB SFZP ČR (www.sfzp.cz)

▪ Samostatné oddělení pro řízení Norských fondů, sekce 

řízení OPŽP

➢ Ivo Marcin, vedoucí oddělení

➢ E-mail: ivo.marcin@sfzp.cz

▪ Zelená linka 800 260 500 a dotazy@sfzp.cz

➢ obecné informace a dotazy – platí pro všechny 

programy

http://www.sfzp.cz/
mailto:ivo.marcin@sfzp.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



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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Děkuji za pozornost!

Ing. Ivana Vráblíková

Státní fond životního prostředí České republiky

Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha

www.sfzp.cz n Ivana.vrablikova@sfzp.cz


