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10/2021 Hospodaření s vodou v obcích 

Příjem žádostí: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022  

Alokace: 1 754 000 000 Kč 

Výzva se zaměřuje na finanční podporu opatření s cílem efektivního hospodaření se srážkovou vodou 
na zastavěném území měst a obcí. Podporovány jsou opatření mající za cíl snížení odtoku vody 
z území např. výměnou nepropustných za propustné povrchy, zachytávání a akumulace srážkové 
vody v místě ale i taková mající za cíl snížení povodňového nebezpečí způsobené právě masivním 
odtokem vody z území v době dešťů. Jaké projekty můžete realizovat? 
  
Dešťové zahrady 

                               

 

 

 

 

 

Propustné povrchy 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Vegetační střechy  

 

Vsakovací průleh 

Podzemní a povrchové vsakovací zařízení  
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Kompletní výčet podporovaných opatření:  

 povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, 
vsakovací nádrž) 

 dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury) 
 podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty 
 povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo 

kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní 
retenční nádrže, umělé mokřady) 

 akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. 
na zálivku či splachování WC) 

 povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit 
i  ekosystémové funkce 

 výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se 
součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku 
původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního 
nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší 
nebo roven 0,5 

 budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 
 včetně 

 výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 
včetně 

Kdo může žádat 

 Kraje 
 Obce, dobrovolné svazky obcí 
 Městské části hl. města Prahy 
 Státní podniky a státní organizace 
 Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace 
 Příspěvkové organizace státu a územně samosprávné celky 
 Vysoké školy, školy a  školská zařízení a školské právnické osoby 
 Veřejnoprávní instituce 
 Nestátní neziskové organizace 
 Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem 
 Církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt: 

 u aktivit na udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích –  100 % z celkových 
způsobilých výdajů 

 u budování propustných zpevněných povrchů max. 50 %) 

 

 Rádi s vámi zkonzultujeme záměr, pomůžeme se zpracováním projektové dokumentace, odborného 

posudku a všech dalších příloh a také kompletně zpracujeme žádost o dotaci. Můžete nám psát na 

info@cep-rra.cz, volat na tel. 720 404 205, případně využít formulář ZDE. 
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