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• Podpora výstavby soustav domovních čistíren odpadních vod do

kapacity 50 EO v lokalitách, kde není výhledová možnost

napojení na společnou kanalizaci a čistírnu

• Příjem žádostí: do 31. 12. 2023 nebo do vyčerpání alokace

• Dokončení projektů: nejpozději do 12/2026

• Žadatelé: obce

• Výše podpory: max. 80 % způsobilých výdajů; paušální omezení na 

jednu DČOV: 150 tis. Kč (1 - 15 EO), 300 tis. Kč (16 - 50 EO) 

• Jednokolová nesoutěžní výzva

• Aktuálně k dispozici cca 247 mil. Kč
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• Přesně definovány minimální technické požadavky 

na instalované DČOV 

• Vypouštění vyčištěných vod do vod povrchových – požadavek 

na vyšší účinnost čištění fosforu 

‒ pouze pokud vyžaduje správce povodí

‒ DČOV nutné vybavit technologií pro chemické odstranění fosforu

• Náklady na provoz a údržbu DČOV nejsou uznatelnými náklady

• Provoz DČOV musí být zajištěn odborně kvalifikovanou osobou –

prokázat v rámci ZVA
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Projekt musí řešit alespoň 30 % EO v rámci řešeného území

Pouze pro obytné domy a budovy v majetku obce

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen uzavřít s vlastníkem budovy, pro

kterou je realizován předmět podpory, smluvní vztah vymezující práva a

povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory.

Doporučujeme v rámci smluvního vztahu jednoznačně vymezit

distribuci veškerých nákladů spojených s instalací, provozem a údržbou

DČOV.

Dále doporučujeme vytvořit fond pro obnovu technologie po ukončení

její životnosti, ze kterého bude hrazena budoucí obnova celého

systému pro čištění odpadních vod, a to i po ukončení doby

udržitelnosti projektu.

Nutné předjednat záměr s dotčenými orgány (zejm. vodoprávní úřad a

relevantní podnik povodí).
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Odborný posudek včetně projektové dokumentace

• závazná struktura odborného posudku je uvedena v příloze č. 1 výzvy

Posouzení různých variant řešení likvidace odpadních vod 

v řešeném území

• posouzena by měla být možnost připojit se na existující kanalizační

síť, vybudovat novou kanalizační síť zakončenou centrální

čistírnou odpadních vod a možnost realizace soustavy

domovních čistíren odpadních vod. Součástí posouzení musí být

pro každou variantu podrobný popis technického řešení včetně

ekonomického vyhodnocení se zohledněním budoucích provozních

nákladů a nákladů na obnovu.

Na co si dát pozor?
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Žádost Akceptace

Rozhodnutí Smlouva

ŽoP ZVA

Cyklus administrace žádosti



• V průběhu srpna 2019 byla provedena fyzická kontrola stavu DČOV

ve třech lokalitách podpořených z NPŽP, na kterých bylo celkem

realizováno 72 DČOV

• Bylo ověřeno, že správně provozované DČOV jsou schopny řádné

funkce a dosahují vyhovujících výsledků odtoku – v případě zajištění

provozu ze strany obce

• V několika případech byl stav DČOV problematický až zcela

nevyhovující – v případě, že provoz zajišťují majitelé nemovitostí

pod dohledem obecního zaměstnance

Evaluace
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Dotace na domovní čistírny odpadních vod –

příklady podpořených projektů

Likvidace odpadních vod 

pomocí DČOV v obci Paceřice
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