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Číslo výzvy v MS 2021+: 05_22_026 

Název výzvy v MS 2021+: MŽP_26. výzva, SC 1.4, opatření, 1.4.4, 1.4.5 kolová 

 

26. výzva Ministerstva životního prostředí 

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 

„Programu Životní prostředí 2021–2027“ 

podporovaných z Fondu soudržnosti 

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 15. 8. 2022 prostřednictvím Státního fondu 

životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 26. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí 

podpory v rámci Programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) 2021–2027. 

 

Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.4, Opatření 1.4.4, 

1.4.5 jsou v informačním systému koncového příjemce (dále jen IS KP21+) zpřístupněny a 

přijímány 

od 15. srpna 2022 (9:00) do 20. října 2022 (20:00). 

 

Žádost je možné podat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+ včetně všech 

požadovaných příloh definovaných v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro 

období 2021–2027. 

 

Výzva je kolová (soutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. 

 

Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena 

ve výši 1,0 mld. Kč.  

Pro účel hodnocení bude alokace poměrově rozdělena mezi kategorie projektů 

uvedených v hodnoticích kritériích pro SC 1.4, která jsou součástí této výzvy.  Dílčí 

alokace připadající na kategorie projektů budou určeny výpočtem na základě poměru 

požadavku na dotaci přijatých žádostí, které úspěšně prošly věcným hodnocením. 

Alokace na projekty bude poměrově rozdělena mezi kategorie projektů 6 („Výstavba úpravny 

vody, zdroje“), 7 („Pouze vodovod“) a 8 („Výstavba vodovodu, úpravny, zdroje“). 
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Žádosti o podporu musí být v souladu 

s Programovým dokumentem OPŽP 2021 – 2027, Pravidly pro žadatele a příjemce 

podpory v OPŽP pro období 2021 – 2027 a s touto výzvou.  

 

Další informace a podmínky platné pro výzvu: 

Popis podporovaných aktivit:  

Opatření: 1.4.4: Výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů; 

výstavba úpraven vody; výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních 

zdrojů 

Opatření 1.4.5: Intenzifikace úpraven pitné vody 

 

Kritéria přijatelnosti a podmínky pro způsobilé výdaje jsou uvedeny v části D.4 Pravidel pro 

žadatele a příjemce v OPŽP pro období 2021–2027. 

Oprávnění žadatelé: 

• obce 

• městské části hlavního města Prahy 

• dobrovolné svazky obcí 

• obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem 

• zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem  

 

Typy žadatelů obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň 

vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zák. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích. 

Všichni žadatelé musí být zároveň hlavními vlastníky vodohospodářské infrastruktury v dotčené 

lokalitě a splňovat pravidla pro provozování infrastruktury dotované z OPŽP, jak určuje Příloha 

č. 07 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027 (Metodika pro 

žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 3 Programového dokumentu OPŽP 2021–2027).  

 

Žadatelé jsou povinni seznámit se před podáním žádosti o podporu s metodikou výpočtu 

požadovaných prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury dle Nástroje 

Udržitelnost (Uživatelskou příručkou, Nástrojem Udržitelnost a „Metodickým pokynem MZe 

pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů 

majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro 

Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací“). Nedílnou součástí podmínek poskytnutí 

dotace je povinnost dodržovat po dobu 10 let finanční udržitelnost projektu (celého 

vodohospodářského systému) formou tvorby prostředků na obnovu vodohospodářské 

infrastruktury v minimální výši dle Nástroje Udržitelnost, a to nejpozději od 1. ledna roku 

následujícího po roce, v němž došlo k nabytí právní moci posledního kolaudačního souhlasu 

na projektem realizovanou infrastrukturu. Žadatel bude povinen zpracovat a zaslat na SFŽP ČR 

ke kontrole Nástroj Udržitelnost nejpozději k termínu předložení závěrečné Zprávy o realizaci 

projektu (ZZoR). 
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Hlavní cílové skupiny: 

Veřejný sektor. Vlastníci vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zák. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích. 

 

Cílová území: 

Území celé České republiky. 

 

Informace o způsobilosti výdajů: 

Detailní informace o věcné a časové způsobilosti výdajů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele 

a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027.  

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029. 

 

Určení výše podpory: 

Míra financování činí pro: 

• opatření 1.4.4 max. 70 % z celkových způsobilých výdajů; 

• opatření 1.4.5 max.  30 % z celkových způsobilých výdajů a zároveň max. 50 mil. Kč. 

Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory 

v OPŽP pro období 2021–2027.  

 

Povinný indikátor: 

• 420012 – RCR41 – Počet obyvatel napojených na zlepšené veřejné zásobování vodou 

(osoby) 

Povinně volitelné indikátory:  

• 420030 – Délka vodovodní sítě včetně přípojek (km) 

• 420040 – Délka nově budovaných vodovodních řadů (bez přípojek) (km) 

• 420100 – Počet obyvatel nově napojených na veřejný vodovod (osoby) 

• 420082 – Počet nově budovaných úpraven vody (ks) 

• 420083 – Počet rekonstruovaných úpraven vody (ks) 

• 420092 – Počet nově budovaných zdrojů pitné vody (ks) 

• 420093 – Počet rekonstruovaných zdrojů pitné vody (ks) 

• 420110 – Množství dodávané pitné vody ve zlepšené kvalitě (m3/rok) 

• 420120 – Množství nově dodávané pitné vody (m3/rok) 

Žadatel je povinen vybrat a vyplnit veškeré indikátory pro daný typ projektu relevantními daty. 

Výběr konkrétních indikátorů u projektu závisí na typu aktivity a opatření. 
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Informace o podmínkách veřejné podpory: 

Podrobné informace o relevantnosti veřejné podpory jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro 

žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027. 

 

Omezení v rámci výzvy: 

Podmínkou pro přijatelnost projektuje je plná projektová příprava. Ke dni podání žádosti 

o podporu musí být uzavřena (účinná) smlouva o dílo na vlastní realizaci opatření a vydáno 

pravomocné stavební povolení/vodoprávní povolení a je-li relevantní, tak povolení k nakládání 

s vodami, tj. příslušné povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a relevantní povolení dle zákona 

č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

    

Další informace pro žadatele: 

Postup pro odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a k úpravě žádosti se řídí § 14k 

odst. 1, 3 a 4 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

 

Podmínky pro změnu výzvy: 

Výzva může být ve všech částech upravována po schválení Řídicím orgánem. Podmínky 

pro změnu výzvy se řídí Jednotným národním rámcem MMR, zejména Metodickým pokynem 

Výzvy, hodnocení a výběr projektů v období 2021–2027. Případné změny výzvy se budou vždy 

týkat až žádostí, které byly podány po datu změny. 

 

Své dotazy můžete posílat na dotazy@sfzp.cz 

Kontaktní osoby pro oblast věcného zaměření výzvy: 

• Ing. Alena Kozlová, tel.: +420 267 994 207, email: alena.kozlova@sfzp.cz  

• Ing. Dana Koldová, tel. +420 267 994 265 email: dana.koldova@sfzp.cz  

Kontakty pro oblast provozování a finanční udržitelnost vodohospodářské infrastruktury:   

provozovani.VHI@sfzp.cz  

 

Všechny závazné dokumenty včetně textu výzvy jsou k dispozici na internetových stránkách 

OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty“. 
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Řídicí orgán OP Životní prostředí: 

Ministerstvo životního prostředí  

Vršovická 65 

100 10 Praha 10 

tel.: +420 267 121 111 

fax: +420 267 310 308 

 

 

 

 

 

Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí: 

Státní fond životního prostředí ČR 

Olbrachtova 2006/9 

140 00 Praha 4   

tel.: +420 267 994 300 
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