
Do obcí míří z MŽP další 2,5 miliardy na dostupnou a čistou vodu 

Ministr životního prostředí Richard Brabec rozhodl o uvolnění 2,5 miliardy korun z 

rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR, které poslouží v obcích ke zmírnění 

negativních dopadů sucha, konkrétně k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality 

podzemních i povrchových vod. Poté, co se pro velký zájem vyčerpaly evropské prostředky 

z Operačního programu Životní prostředí, uvolňuje rezort MŽP 2,5 miliardy korun na 

výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Ministr Brabec to oznámil při 

návštěvě Jihomoravského kraje, který patří mezi regiony nejvíce postižené suchem.  
Na přípravu projektů mají obce čas až do listopadu, kdy SFŽP spustí příjem žádostí. „Rezort v ní 

podpoří jak výstavbu kanalizací, stavbu a modernizaci čistíren odpadních vod, tak stavbu 

vodovodů, zdrojů a úpraven pitné vody. Žadatelé také mohou prostřednictvím dotací posílit 

kapacitu stávajících zdrojů nebo akumulaci pitné vody. Podpoříme také výstavbu přivaděčů, které 

zajistí dopravu pitné vody z kapacitní vodárenské soustavy tam, kde je aktuálně pitné vody 

nedostatek,“ vyjmenovává ministr Brabec.  

Podmínky pro získání dotace upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životní prostředí 

ČR. „Nastavení nové dotační výzvy přímo navazuje na podmínky poskytování dotací z 

Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Dotace pomůže žadateli uhradit 63,75 % z 

celkových výdajů na projekt. Žádat je možné na dostavbu vodovodů a kanalizací buď samostatně, 

nebo i v kombinaci v rámci komplexních projektů budování vodohospodářské infrastruktury,“ 

upřesňuje Petr Valdman. Současně upozorňuje, že dotace se netýká systémů domovních čistíren, 

které jsou průběžně podporovány v samostatných dotačních výzvách. „Stejně tak zůstává nadále 

otevřena i nabídka podpory na průzkum, vyhledávání a budování zdrojů pitné vody, kde dáváme 

důraz zejména na rychlá a méně nákladná opatření především v menších obcích. Od roku 2016 si 

na průzkum a posílení nebo nový zdroj pitné vody požádalo téměř 411 obcí, což znamená téměř 

200 tisíc lidí nově napojených na zdroje pitné vody a zájem stále roste s tím, jak se v Česku 

prohlubují dopady sucha,“  

 

Na přípravu žádostí a projektů mají obce 4 měsíce, elektronický příjem žádostí odstartuje 1. 

listopadu 2019 a bude uzavřen 31. ledna 2020. Výzva je koncipována jako jednokolová 

soutěžní, kdy pro přidělení dotace není rozhodující čas podání, ale kvalita projektu. 

Schválené projekty musí být potom realizovány do konce roku 2024.    

 

Dokumenty a podklady pro žadatele o dotace: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-

dotaci/detail-vyzvy/?id=70  
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