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Dotace na kanalizace a vodovody
Z Fondu soudržnosti (Kohezní fond) bylo v  roce 2004 - 2006
přiděleno 358,6 milionů € na 24 projektů
Z těchto 24 projektů se musí u 11 projektů dořešit podmínky 
přiznání. Bude řešeno ještě 9 projektů dodatečných.
Projekt „Zlepšení kvality vody v oblasti soutoku řek Bečvy a 
Moravy“ v nákladu 7,5 mil. € a Střední Pomoraví –výstavba a 
rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury, dostavba a 
rekonstrukce kanalizace a rek. ČOV v nákladu 17,7 mil. €
Pro období 2007-2013 je v rámci Operačního programu životního 
prostředí vyčleněno z Fondu soudržnosti na  prioritní osu 1 –
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika 
povodní 2 003,3 milionů €. V rámci 3 oblastí podpory:

1) Snížení znečištění vod
2) Zlepšení jakosti pitné vody
3) Omezování rizika povodní

Tyto programy jsou 
garantovány MŽP



Dotace na kanalizace a vodovody
Ministerstvo zemMinisterstvo zeměědděělstvlstvíí mmáá jeden dotajeden dotaččnníí program pro kanalizace i program pro kanalizace i 
vodovodyvodovody
Pravidla Pravidla ČČeskeskéé republiky republiky -- Ministerstva zemMinisterstva zeměědděělstvlstvíí čč.j. 1031/2006.j. 1031/2006--
16300 pro poskytov16300 pro poskytováánníí a a ččerperpáánníí ststáátntníí finanfinanččnníí podpory v rpodpory v ráámci mci 
programu 229 310 programu 229 310 „„Výstavba a obnova infrastruktury vodovodVýstavba a obnova infrastruktury vodovodůů a a 
kanalizackanalizací“í“ -- pravidla v pravidla v úúplnplnéém znm zněěnníí, metodick, metodickéé pokyny vpokyny vččetnetněě ppřřííloh loh 
jsou na internetovjsou na internetovéé strstráánce nce www.mze.cwww.mze.cz/Vodnz/Vodníí hospodhospodáářřstvstvíí/ Dotace a / Dotace a 
programy ve VH programy ve VH 
(datum posledn(datum posledníí aktualizace 4. ledna 2007)aktualizace 4. ledna 2007)
Podprogramy: 229 039 a 229 49 Podprogramy: 229 039 a 229 49 „„Podpora odstaPodpora odstaňňovováánníí povodpovodňňových ových 
šškod na infrastruktukod na infrastruktuřře vodovode vodovodůů a kanalizaca kanalizací“…í“….v souvislosti s povodn.v souvislosti s povodníí
v bv břřeznu  a dubnu 2006 na eznu  a dubnu 2006 na úúzemzemíí 7 kraj7 krajůů
Podprogramy: 229 030 a 229 040 Podprogramy: 229 030 a 229 040 „„Výstavba a technickVýstavba a technickáá obnova obnova 
vodovodvodovodůů a a úúpraven vod a kanalizacpraven vod a kanalizacííc a c a ČČOVOV““



Dotace na kanalizace a vodovody
EAFRD EAFRD –– vyuvyužžititíí osy III pro VaKosy III pro VaK
MoMožžnost financovnost financováánníí VaK je vVaK je v rráámci podopatmci podopatřřeneníí::
III 2.1.1 Obnova a rozvoj vesnicIII 2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic
VV rráámci tohoto podopatmci tohoto podopatřřeneníí je na VaK urje na VaK urččeno 78% prosteno 78% prostřředkedkůů
VV absolutnabsolutníí vývýšši by to mi by to měělo odpovlo odpovíídat prdat průůmměěrnrnéé roroččnníí ččáástce 627 mil. stce 627 mil. 
KKčč ((ČČR + EU vR + EU v pompoměěru 25/75)ru 25/75)
Max podpora je stanovena na 90% nMax podpora je stanovena na 90% náákladkladůů
Toto nastavenToto nastaveníí mmůžůže být zme být změěnněěno monitorovacno monitorovacíím výborem   na pm výborem   na přřelom elom 
bbřřezna a dubna   ezna a dubna   
VV sousouččasnasnéé dobdoběě probprobííhháá schvalovacschvalovacíí proces programovproces programovéého dokumentu ho dokumentu 
PRV EK (EK pPRV EK (EK přřijala dokument 23.12.2006 a do 6ijala dokument 23.12.2006 a do 6--ti mti měěssííccůů mmáá být být 
schvschváálen, tj. nejpozdlen, tj. nejpozděěji do konce ji do konce ččervna)ervna)
PotPotéé budou vydbudou vydáána pravidla a budou vyhlna pravidla a budou vyhlášášeny výzvy (na opateny výzvy (na opatřřeneníí VaK VaK 
plpláánovnováána 1x za 2 roky na 1x za 2 roky –– rozporovrozporovááno zno z nanašíší strany)strany)



Povolení k nakládání s vodami – studny
Web stránka www.zanikpovoleni.cz
Ministerstvo zemědělství umístnilo na  www.mze.cz /Vodní hospodářství
/Státní správa ve VH:  Manuál pro vodoprávní úřady

Postup vodoprávních úřadů při vyřizování podání a dotazů v návaznosti na   
mediální kampaň k zániku vybraných povolení k odběru povrchových a 
podzemních vod

Obsahuje podrobný popis povinností, výjimek z povinnosti žádosti o odběr, 
formuláře pro jednotlivé případy

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně
Vystaven od 26.2.2007



Protipovodňová opatření

Ministerstvo zemědělství připravilo program 129 120 „Podpora 
prevence před povodněmi II“.
Tento program má následující členění:
129 122 Podpora protipovodňových opatření s retencí
129 123  Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků
129 124  Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl
129 125  Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových

poměrů



Rybníky- odbahnění

Ministerstvo zemědělství umístnilo na www.mze.cz
Metodický pokyn pro "Podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukce 
rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem"

Metodický pokyn (č.j. 3374/07-16300) pro organizační zabezpečení
provádění zákona č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2007, 
přílohy č. 11 - Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v 
oblasti vod v roce 2007 a způsobu kontroly jejich užití, části 2 C 
"Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování
vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem" - datum účinnosti od 
5. února 2007 (soubor ve formátu PDF - 206 db).



Děkuji za pozornost

Jana Krejčířová
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