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DOTAČNÍ 
AUDIT 

MZE – 129 413 VÝSTAVBA KANALIZACÍ A ČOV 

KDO může žádat? 

• obce 

• dobrovolné svazky obcí 

• vodárenské akciové společnosti (více jak 90 % kap. účast obcí a měst) 

NA CO lze získat podporu? 

• výstavba, dostavba, modernizace a intenzifikace ČOV, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné 
vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem 

• v případě nové ČOV musí být splněno napojení po realizaci min. 50 % obyvatel obce 

• výstavba i dostavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů – OV budou odváděny na 
existující a vyhovující ČOV 

• odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní části včetně nové 
výstavby ČOV 

• v obcích min. pro 50 obyvatel 

KOLIK lze získat? 

• 50 mil. maximálně na projekt 

• náklady stavebně-technologické části (NSTČ) nepřekročí 150 tis./připojeného trvale hlášeného obyvatele (v případě 
společné realizace nové ČOV a kanalizace nepřekročí 165 tis./připojeného trvale hlášeného obyvatele) 

o obec do 1000 obyvatel – dotace 70 % z NSTČ 

o obec 1001 - 2000 obyvatel - dotace  65 % z NSTČ 

o obec nad 2000 obyvatel – dotace 60 % NSTČ 

• v případě, že je žadatelem svazek obcí nebo VAK, stanoví se dotace podle velikosti obce, v níž dochází k realizaci - pokud 
jde o více katastrálních území, stanoví se dotace podle nejmenší obce (která má nejméně trvale hlášených obyvatel) 

KDY lze žádat? 

• příjem žádostí od 1. dubna 2021 do 30. září 2021 (nebo do vyčerpání alokace 1,5 mld.) 

NA CO si dát pozor? 

• pravomocné platné územní rozhodnutí i stavební povolení k žádosti, případně vyjádření vodoprávního orgánu, že není 
pro akci vyžadováno 

• soulad projektu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizace kraje (příslušný krajský úřad) 

• nezpůsobilá je projektová příprava, řady vedoucí k rekreační zástavbě 

NA KOHO je možné se obrátit? 

Ing. Zdeňka Celá      cela@renards.cz      735 120 345;    Ing. Jana Latová       latova@renards.cz  733 130 837 
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