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DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
PŘEHLED AKTUÁLNÍCH PROGRAMŮ A PODPROGRAMŮ VAK

• 129 410

• 129 400

„Podpora výstavby a
technického
zhodnocení
infrastruktury
vodovodů a kanalizaci
III“

„Podpora opatření pro
zmírnění negativních
dopadů sucha a
nedostatku vody “

129 412 „Podpora výstavby
a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů“

129 402 „Podpora obnovy a
zabezpečení vodárenských
soustav“

129 413 „Podpora výstavby
a technického zhodnocení
infrastruktury kanalizací “

129 403 „Podpora opatření pro
zmírnění negativních dopadů sucha
a nedostatku vody I“

• 129 420
„Podpora odkupu a
scelování
infrastruktury
vodovodů a kanalizací
“
129 422 „Podpora odkupu a scelování
infrastruktury vodovodů a kanalizací “

• 129 320
„Podpora odstraňování
povodňových škod
na infrastruktuře
vodovodů a
kanalizací II “

AKTUÁLNÍCH PROGRAMY NA PODPORU VODOVODŮ A KANALIZACE
Základní údaje o programech na podporu VaK:
•129 403 - Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody (2021 – 2025)
•129 410 - Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizaci III (2021-2025)
•129 420 - Podpora odkupu a scelování infrastruktury vodovodů a kanalizaci (2020-2023)
Celková alokace
Program
programu
(mld. Kč)
129 410

4,8

Výše
podpory
(%)

Termín
aktuální
výzvy

Přijaté
žádosti
(ks / Kč)

Stav
výzvy

60% - 70%

1.4.2021 –
30.9.2021

207 / 3,14 mld. Kč

Ukončena

80 / 1,92 mld. Kč

Ukončena

1 / 0,003 mil Kč

Probíhá

129 403

4,4

50% - 70%

129 420

0,3

30%

20.5.2021 –
30.9.2021
15.2.2021 –
30.9.2022

• Úplná pravidla včetně textu výzev jsou k dispozici na stránkách MZe:
www.eagri.cz/Voda/Dotace ve VH/Vodovody a kanalizace/
• Žádosti jsou přijímány pouze v rámci výzev
• Další výzva – ??? (dle aktuálních možností SR)

129 410 - ROZVOJ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
OBLAST PODPORY - PITNÁ VODA (PODPROGRAM 129 412):

a)výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících
vodárenských objektů minimálně pro 50 obyvatel v obcích nebo
místních částech do 2 000 obyvatel,
b)výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody,
její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné
vody v obcích do 2 000 obyvatel.

129 410 - ROZVOJ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
OBLAST PODPORY - ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
(PODPROGRAM 129 413):

a)

výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích minimálně pro 50
obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody
stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v
rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce),

b)

výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojených s
výstavbou ČOV podle předchozího bodu,

c)

dostavbu hlavních kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně
pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již
existující, kapacitní a vyhovující ČOV,

d)

odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce
nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV v obcích minimálně pro 50 obyvatel
nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující,
kapacitní a vyhovující ČOV.

ZÁKLADNÍ BODY PRAVIDEL PROGRAMU 129 410
• Možní žadatelé
• obce, svazky obcí,
• vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí
(pouze na opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody).
• Soulad s PRVKÚK, v případě změny nesmí mít příslušná změna negativní stanovisko MZe.
• Úroveň připravenosti projektu na minimálně na úrovní SP
• Plnit povinnosti vlastníka dle zákona o VaK (274/2001 Sb.)
• Plán financování obnovy VaK (PFO)
• vedení majetkové a provozní evidence
•
•
•
•

Uznatelné náklady na 1 řešeného trvale žijícího obyvatele
nesmí překročit hranici
110 tis. Kč bez DPH u vodovodů a přivaděčů,
165 tis. Kč bez DPH u kanalizací a ČOV.

• Udržitelnost projektu na minimálně 10 let.
• Cena pro vodné a stočné – nákladová cena (princip uživatel platí)

PŘEDMĚT PODPORY V PROGRAMU 129 403
PODPORA OPATŘENÍ PRO ZMÍRNĚNÍ NEGATIVNÍCH DOPADŮ SUCHA A NEDOSTATKU VODY I.

a) výstavba nových skupinových vodovodů, výstavba nové vodárenské
infrastruktury sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na
skupinové vodovody a na vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji
pitné vody (tj. nové přivaděče, zdroje, vodojemy (VDJ), úpravny vod (ÚV)
apod.),
b) zabezpečení a zajištění větší odolnosti vodárenské infrastruktury a
předcházení možným dopadům nedostatku pitné vody (navýšení
kapacity stávajících zdrojů, VDJ, propojování vodárenských soustav
apod.),
c) rekonstrukce, modernizace a obnova vodárenské infrastruktury sloužící
k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na
vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody,
d) instalace Smart Meteringu na vodovodní síti z důvodu snížení ztrát nebo
zajištění regulace spotřeby v oblastech s omezenými zdroji pitné vody.

PODMÍNKY PODPORY V PROGRAMU 129 403
• Příjemci podpory:
• Obce a svazky obcí,
• vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.

• Výše podpory:
• ve výši 70 % z NSTČ na opatření uvedená pod písm. a) a b),
• ve výši 50 % z NSTČ na opatření uvedené pod písm. c),
• ve výši 70% z celkových nákladů, ale maximálně 1500,- Kč na jeden měřící bod (vodoměr)
na opatření uvedené v čl. II. bod 1 písm. d).

• Další podmínky:
•
•
•
•
•

Soulad s PRVKÚK
Plnění zákona o VaK
Udržitelnost projektu na minimálně 10 let (7 let Smartmetering).
Cena pro vodné a stočné – nákladová cena (princip uživatel platí)
Pravomocné(á) a platné(á) stavební povolení pro předloženou akci, popř. stanovisko, že vydání stavebního povolení na akci nebo
její část není vyžadováno.

PŘEDMĚT PODPORY V PROGRAMU 129 420
PODPORA ODKUPU A SCELOVÁNÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

• Oblast podpory:
• odkup vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování a snížení

vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací

• Příjemci podpory:
• Obce a svazky obcí,
• vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.

• Výše podpory:
• ve výši 30 % z nejnižší ceny vzešlé z porovnání cen, s tím, že se porovná:
a)znalecký posudek (zajistí žadatel) ceny pořizovaného infrastrukturního majetku,
b)pořizovací (aktualizovanou) cenu objektů, která byla předána do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací podle § 5 zákona
č. 274/2001 Sb. sníženou o % opotřebení dané infrastruktury určené podle přílohy č. 3 Pravidel,
c)sjednaná cena dle kupní smlouvy (tržní cena).

• Další podmínky:
•
•
•
•
•
•

Plnění zákona o VaK
Udržitelnost projektu na minimálně 10 let,
Cena pro vodné a stočné – nákladová cena (princip uživatel platí)
Žadatel musí být po realizaci akce majoritní vlastník dané infrastruktury na daném území.
U vodovodů to znamená zásobovat pitnou vodou více než 50% zásobovaných obyvatel dané oblasti (obce).
U kanalizací to znamená zajistit odvádění a čištění odpadních vod více než 50% napojeních obyvatel dané oblasti (obce).V případě, že
odkupovaný majetek leží na katastru více obcí, musí být tato podmínka splněna ve všech těchto obcích.

PROGRAM 129 280 „PODPORA RETENCE VODY V KRAJINĚ – RYBNÍKY
A VODNÍ NÁDRŽE“

STRUKTURA PROGRAMU
• 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“ – prozatím „spící“

CÍLE PROGRAMU
• Podpora obnovení a zlepšení retenční schopnosti krajiny.
• Celkové odbahnění nejvíce zanesených rybníků o výměře 2 – 30 ha.
• Zlepšení technického stavu rybničního fondu České republiky.
• Zvýšení bezpečnosti rybníků a vodních nádrží za povodní – všechny nádrže musí
převést průtok o hodnotě Q100 a vyšší.
• Zajištění minimálního zůstatkového průtoku ve vodotečích pod rybníky a vodními
nádržemi i v období déle trvajícího sucha.

PROGRAM 129 310 „PODPORA KONKURENCESCHOPNOSTI
AGROPOTRAVINÁŘSKÉHO KOMPLEXU – ZÁVLAHY – II. ETAPA“

PROGRAM 129 310 PODPORA KONKURENCESCHOPNOSTI
AGROPOTRAVINÁŘSKÉHO KOMPLEXU – ZÁVLAHY – II. ETAPA
• Realizace 2017 – 2022.
• Podprogram 129 312 „Podpora a budování závlahového detailu a optimalizace
závlahových sítí – II. etapa“:
• podpora obnovy a budování závlahového detailu,
• podpora obnovy, budování a optimalizace závlahových sítí.

ÚČASTNÍK PROGRAMU
• Zemědělský podnikatel
• Podnikatelský subjekt – právnická osoba provozující závlahové zařízení, který je
alespoň ze 60 % vlastněn zemědělským prvovýrobcem.

PROGRAM 129 390 „PODPORA OPATŘENÍ NA DROBNÝCH VODNÍCH
TOCÍCH A MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍCH “

STRUKTURA PROGRAMU
• V rámci programu 129 390 jsou otevřeny následující podprogramy:
• 2. A Podprogram 129 392 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních
nádržích“
• 2. B Podprogram 129 393 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“

PŘEDMĚT PODPORY
• 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).
• Nerybochovným rybníkem je rybník s extenzivním chovem ryb, který není provozován za účelem podniká.

PROGRAM 129 360 PODPORA PREVENCE PŘED POVODNĚMI IV.
Základní údaje o programech na podporu PPO:
Program

129 360

Plánované
období

2018-2028

Celkové náklady
programu
(mld. Kč)
5,742

Výše
podpory
(%)
70% - 95%

Termín výzvy

Výše dotace
(mld. Kč)

Stav výzvy

průběžně –
nejpozději do 31.
12. 2023

4,873

probíhá

• Příjemci podpory:
•Státní podniky Povodí a Lesy České republiky,
•obce.

• Podprogramy:
•129 363 - Podpora zpracování moderních projektových dokumentací pro stavební povolení, sloučené řízení, dokumentací skutečného provedení díla
a předprojektové dokumentace pro významná vodní díla (VD Skalička, VD Nové Heřminovy) a předprojektové dokumentace na základě usnesení
vlády z 18. dubna 2018 č. 243 k přípravě realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem jako účinné opaření k omezení sucha (VD
Vlachovice)
•129 364 - Zřizování nových retenčních prostorů, úpravy na existujících vodních nádržích s retenčním účinkem, opatření k rozlivům povodní, poldry a
opatření ke zvyšování bezpečnosti vodních děl,
•129 365 - Opatření v intravilánech obcí zejména výstavba ochranných zdí a hrází, mobilních hrazení a zvyšování kapacity a stabilizace koryt
•129 366 – Úprava lokality pro plánovanou výstavbu vodního díla Nové Heřminovy provedením přípravných prací a technických opatření (např.
demolice objektů v plánované zátopě)

DĚKUJI ZA POZORNOST

