
Podpora výstavby a technického zhodnocení 

infrastruktury vodovodů a kanalizaci  

Realizace 2012 - 2017 
 

 Přehled vývoje podpor poskytovaných prostřednictvím 

Mze na rozvoj VaK v mil. Kč: 

 

 Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Podpora SR 2 194 1 631 1 152 1 448 1 170 2 100 

 

 

 

Program 129 250 



Předmět podpory v Programu 129 250 

vodovody 

 výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících 
vodárenských objektů v obcích nebo místních (městských) 
částech do 1000 obyvatel  

 

 výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy 
vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti 
pitné vody v obcích nebo místních (městských) částech do 
1000 obyvatel  



Předmět podpory v Programu 129 250 

kanalizace 

 výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace čistíren odpadních 

vod (dále jen ČOV) v obcích nebo místních (městských) částech do 

1000 obyvatel ,  

 výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a 

souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího 

bodu, 

 dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma 

ČOV) minimálně pro 100 obyvatel v obcích nebo místních 

(městských) částech do 1000 obyvatel,  

 odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího 

odkanalizování obce nebo místní (městské) části do 1000 obyvatel 

spojené s výstavbou ČOV 

 



Základní body pravidel Programu 

 Možní žadatelé  

- obce,  

- svazky obcí. 

 Soulad s PRVKÚK 

 Povinnosti vlastníka dle zákona o VaK (274/2001 
Sb.) 

- Plán obnovy VaK 

- vedení majetkové a provozní evidence 

 Úroveň připravenosti projektu na minimálně na 
úrovní SP 

 Uznatelné náklady na 1 řešeného trvale žijícího 
obyvatele nesmí překročit hranici  

• 70 tis. Kč bez DPH u vodovodů, 

• 80 tis. Kč bez DPH u kanalizací. 



Výše podpory, příjem žádostí 

   Celková výše podpory poskytnutá ze všech zdrojů akce 
nepřekročí 80% z NSTČ (státní rozpočet, kraj atd.), dle 
počtu obyvatel obce. 

V rámci programu 129 250 je možné poskytnout na akci dotaci 
v maximální výši 50 mil. Kč.  

 Žádosti jsou přijímány v rámci výzev  
• Dosud 2 výzvy 

• Od 14.4.2016 probíhá III. Výzva do 16.9.2016 (dosud podáno 
cca 70 žádostí) 

• Alokace 400 mil. Kč 

Úplná pravidla včetně textu výzvy jsou k dispozici na stránkách 
Mze: www.eagri.cz/Voda/Dotace ve VH/Vodovody a kanalizace/ 
 

http://www.eagri.cz/Voda/Dotace ve VH/


Předmětem podpory není: 

• Rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

• Zainvestování pozemků 

• Výměna azbestocementového potrubí 

• Vodovodní a kanalizační přípojky 

• Dešťová kanalizace 

• Projektové a přípravné práce  

   (např. projektová a realizační dokumentace) 



 Dokončení realizace programu 129 250 

(konec roku 2017). 

 

 Příprava nového dotačního programu na 

období 2017 – 2021 (program 129 300) 

 

 Příprava nového dotačního programu na 

podporu odstraňování povodňových škod 

Národní dotace po roce 2016 



 obdobný jako 129 250 

- Rozšířen o opatření pro zmírnění negativních 

dopadů sucha a nedostatku vody.  

- Jedná se o podporu propojování a rozšiřování 

vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, 

včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění 

zásobování obyvatelstva pitnou vodou, (i pro VHS) 

- Pro obce a místní části do 1000 obyvatel. 

- Akce musí řešit minimálně 50 obyvatel 

 

kontakt: jan.zak2@mze.cz  

Návrh programu 129 300 

mailto:jan.zak2@mze.cz


Program 129 260 Podpora prevence před 

povodněmi  III. etapa - podprogramy     

 129 262 „Podpora projektové dokumentace pro územní  

                    řízení“, 

 129 263 „Podpora projektové dokumentace pro stavební  

                    řízení“, 

 129 264 „Podpora protipovodňových opatření s retencí“, 

 129 265 „Podpora protipovodňových opatření podél 

                    vodních toků“ 

 

Od roku 2015 je možné v podprogramu 129 263 žádat o dotaci také 

na prováděcí dokumentaci staveb. 

 



Program 129 260 – žadatelé a termíny 

Žadatelé: státní podniky Povodí,  

                 Lesy ČR,  

                 Obce (pouze v podprogramu 129 264 – suché nádrže)  

 

Žádosti se přijímají: do 31. března (zahájení v roce podání žádosti), 

                             do 31. října (zahájení v roce následujícím) 



Program 129 260 - administrace  

 

 Program se řídí Pravidly České republiky – Ministerstva 

zemědělství pro poskytování dotací z programu 129 260, 

která jsou včetně formulářů potřebných k podání žádosti  

o dotaci dostupná na stránkách MZe www.eagri.cz v 

subportálu voda. 

 Kompletní žádosti o dotaci jsou posouzeny z technicko-

ekonomického hladiska externím odborným a nezávislým 

expertem dle jednotné metodiky.  

 Výstupem tohoto posouzení je strategický posudek, který 

slouží jako jeden z hlavních podkladů pro posuzování akcí 

před jejich zařazením do programu. 

 Zpracování posudku zadává výhradně Ministerstvo 

zemědělství. 

 

 



Podprogram 129 264 - Obce jako žadatelé 

 Dotace je obcím poskytována na výstavbu suchých nádrží 

(poldrů) na drobných vodních tocích, výstavbu a obnovu 

(rekonstrukci) suchých nádrží na drobných vodních tocích.  

 Žádost doložena pravomocným stavebním povolením  

a vyjádřením příslušného správce povodí.  

 Další náležitosti Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Pravidlech pro 

poskytování dotací z programu 129 260.  

 Míra podpory 70 – 95 %. 



Podprogram 129 265 - Obce jako 

„Navrhovatelé“ 

 Žádost o posouzení návrhu podávají Obce, Města, Sdružení 

obcí nebo Kraj jako „Navrhovatelé“ protipovodňového opatření. 

 Návrh je doložen pravomocným územním rozhodnutím a 

vyjádřením správce povodí k navrhovanému opatření. 

 Realizaci zajistí příslušný správce vodního toku (s. p. Povodí, 

Lesy ČR). 

 Vybudované opatření se poté převede do majetku Navrhovatele.  

 Administrace návrhů se řídí Metodickým pokynem Mze, který je 

zveřejněný na stránkách MZe www.eagri.cz v subportálu voda.  

Kontakt: klara.michalikova@mze.cz  

mailto:klara.michalikova@mze.cz


129 290 „Podpora opatření na drobných 

vodních tocích a malých vodních 

nádržích“ 
 zajištění funkce vodního toku, péče o koryta vodních toků, 
zajištění dostatečné průtočnosti a hloubky vody, udržování 
břehových porostů,  

 odstranění havarijních a nevyhovujících technických stavů na 
rybnících a malých vodních nádržích ve výlučném vlastnictví 
obcí, na nichž není prováděn polointenzivní ani intenzivní chov 
ryb (nerybochovné rybníky),  

 zlepšení užitné hodnoty rybníků a malých vodních nádrží, 
včetně objektů hrází, bezpečnostních přelivů, atd., se zřetelem 
na zvýšení bezpečnosti a zlepšení jejich technického stavu, 

 přispění ke zvýšení schopnosti retence vody v krajině jako 
součást opatření proti nepříznivým následkům sucha 



Podprogramy 

 

 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, 
rybnících a malých vodních nádržích“ 

 

 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních 
nádržích ve vlastnictví obcí“ 

 

Program 129 290 je realizován v letech 2016 – 2020.  

Předpokládá se financování výdajů programu ve výši 2000  mil. Kč, 
z toho bude podíl účasti státního rozpočtu 1 600 mil. Kč a podíl 
vlastních zdrojů 400 mil. Kč.  

 

 



Předmět podpory – 129 292 

 rekonstrukce a oprava drobných vodních toků a souvisejících 

vodních děl za účelem stabilizace odtokových poměrů a 

zlepšení vodního managementu krajiny 

 

 rekonstrukce a oprava rybníků a malých vodních nádrží za 

účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za 

současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení 

základních vodohospodářských funkcí 

 

Žadatel 

Státní podniky Povodí a Lesy České republiky 



Předmět podpory  

Podprogram 129 293 „Podpora opatření na 

rybnících a malých vodních nádržích ve 

vlastnictví obcí“ 
 

 rekonstrukce, oprava a odbahnění nerybochovných rybníků 

a malých vodních nádrží 

 

 výstavba a obnova nových nerybochovných rybníků a 

malých vodních nádrží (pro obnovu platí, že rybník, či malá 

vodní nádrž nebyla funkční po dobu předchozích 5 let) 

 

 



Účel podprogramu 
 obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a 

funkčních objektů, pokud jejich základní parametry nejsou v souladu 

s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena či 

významně omezena jejich vodohospodářská funkce, a malá vodní nádrž či 

rybník po realizaci bezpečně převede případný povodňový průtok, 

 celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží, u kterých vrstva sedimentu 

převyšuje průměrnou výšku 40 cm, 

 výstavba rybníků a malých vodních nádrží za účelem zvýšení retence vody 

v krajině, 

 podpořené rybníky a vodní nádrže o rozloze větší než 0,5 ha budou po 

realizaci schopné bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q100 či 

vyšší v souladu s platnými předpisy a bude na nich trvale vyčleněn retenční 

ochranný prostor o velikosti min. 10 % z celkového prostoru rybníka nebo 

vodní nádrže,  

 pro výstavbu, či obnovu rybníka nebo vodní nádrže se uznatelný poměr 

celkového objemu nádrže k objemu kubatury hráze stanoví podle 

následujícího vzorce:  

 

 

 

 

celkový objem nádrže (m3) 
>  4 

objem kubatury hráze (m3) 

 



Výše podpory 

 Rekonstrukce, obnova, oprava a odbahnění: 

 do výše 80 % z uznatelných  nákladů stavebně-technologické 

části 

 do výše 2 mil. Kč na akci 

 do výše 250 Kč/m3 vytěženého sedimentu v případě odbahnění 

 Výstavba: 

 do výše 80 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické 

části 

 do výše 4 mil. Kč/ha 

 do výše 10 mil. Kč na celou akci. 

 

 

 

 



Podmínky 

 žadatel je vlastníkem vodního díla 

 podíl investic na každou akci bude minimálně 15 % celkových 

nákladů 

 nerybochovný rybník - nerybochovným  rybníkem pro potřeby 

programu 129 290 je rybník s extenzivním chovem ryb, který není 

provozován za účelem podnikání 

 pro podporu na odbahnění musí vrstva sedimentu převyšovat 

průměrnou výšku 40 cm. 

 

kontakt: karin.moravcova@mze.cz  
 

 

 

 

mailto:karin.moravcova@mze.cz


Program 129 280  „Podpora retence vody 

v krajině – rybníky a vodní nádrže“ 

 
 

 

 V rámci programu 129 280 jsou otevřeny následující 
podprogramy:  

 129 282 – „Podpora výstavby, obnovy, rekonstrukce  
a odbahnění rybníků a vodních nádrží“ 

 129 283 – „Odstranění havarijních situací na rybnících  
a vodních nádržích“  

 129 284 – „Odstranění povodňových škod na rybnících  
a vodních nádržích“ 



Žadatel 

Žadatel musí být plátcem DPH, podnikat v zemědělské prvovýrobě, 

na předmětu podpory provozovat chov a lov ryb a zároveň prokázat 

rybářské hospodaření na alespoň 15 ha vodních ploch.*  

• Právnická i fyzická osoba, zapsaná v evidenci zemědělského 

podnikatele. 

• Vybrané školy a výzkumné organizace. 

• Organizace Českého nebo Moravského rybářského svazu, nebo 

rybářská sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. 

• Z programu 129 280 nelze poskytnout podporu na rybník který 

se nachází na území hlavního města Prahy. 

* Prokázání 15 ha se netýká se žadatelů o výstavbu nových, či  obnovu 

zaniklých rybníků. 

 



Podprogram 129 282 – „Podpora 

výstavby, obnovy, rekonstrukce  

a odbahnění rybníků a vodních nádrží“ 
• Tento podprogram je hlavním a nosným podprogramem  

• Hlavní věcné cíle podprogramu 129 282: 

 výstavba nových, obnova zaniklých rybníků a vodních nádrží 

(obnova = vodní nádrž nebyla funkční nejméně po dobu 

předchozích 10 let), 

 rekonstrukce stávajících rybníků a vodních nádrží  

o katastrální výměře větší než 2 ha, 

 Celkové odbahnění značně zanesených rybníků o výměře  

2 - 30 ha, sediment prům. min. 40 cm. 

 



Konkretizace podmínek Pravidel 

programu 129 280 
• Podpora je určena na rekonstrukci, odbahnění, obnovu či 

výstavbu rybníků o katastrální výměře větší než 2 ha. 

• Podíl investičních výdajů akce musí být minimálně 30 %. 

• Pro podprogram 129 282 je úhrada dotace stanovena do výše 

80 % celkových uznatelných nákladů, u podprogramů 129 283  

a 129 284 do výše 100%. 

• Podporu nelze poskytnout na akce již dříve realizované  

z programů 229 210 a 129 130. 

• Všechny realizované akce splní kritérium, kdy objem retenčního 

prostoru musí tvořit alespoň 10% z celkového prostoru nádrže  

a rybníky bezpečně převedou průtok o hodnotě Q100 a vyšší. 

 

 



• Uvedené podpory nelze poskytnout na předmět podpory nacházející 

se na území hl. m. Prahy kvůli její ekonomické vyspělosti. 

• Administrace akcí probíhá prostřednictvím Programového 

financování, dle zákona č. 218/2000 sb. 

• Proces administrace: Žádost – posouzení – Doplněk – posouzení – 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Závěrečné vyhodnocení 

• Faktury propláceny na základě předložených faktur 

Kontakt karel.pelikan@mze.cz  

 

 

mailto:karel.pelikan@mze.cz


 

 

DĚKUJI ZA POZORNOST 


