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Realizované projekty z OPŽP 2014 – 2020 v číslech
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Délka revitalizovaných vodních toků: 77,5 km

Zabezpečení migrační prostupnosti říční sítě: 79,4 km

Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou: 930 lokalit 

Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny: 2 583 lokalit 

Počet vysazených stromů: 41 844 

Délka vybudovaných kanalizací: 2 016 km

Délka vybudovaných vodovodů: 485 km

Počet nově vybudovaných ČOV: 174

Počet intenzifikovaných ČOV: 72

Celková plocha dotčená opatřeními na podporu zvláště chráněných 

území a soustavy Natura 2000: 15

Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav 

zachování: 660 km2



Podpora z OPŽP 2014 – 2020: 
projekty za zhruba 21 miliard

Pitná voda
3,5 mld. Kč v projektech
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Protipovodňová opatření
391 mil. Kč v projektech

Hospodaření se srážkovou vodou

315 mil. Kč v projektech

Zeleň a vodní prvky
6,1 mld. Kč v projektech

Odpadní voda
11 mld. Kč v projektech



Od roku 2014 jsme podpořili
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Operační program Životní prostředí

Podpořené projekty Počet Dotace EU (Kč)

Kanalizace a ČOV (1.2) 409 11 050 536 827

Vodovody, přivaděče, úpravny vody (1.1.) 140 3 479 698 136

Zeleň a zadržování vody v krajině (PO4) 1 858 6 055 680 357

Hospodaření s dešťovou vodou v obcích 

(= Velká Dešťovka 1.3.2) 
130 315 585 835

Protipovodňová opatření (1.3.1) 8 391 451 416

CELKEM 2 545 21 292 952 571



Od roku 2014 jsme podpořili
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Národní program Životní prostředí

Podpořené projekty Počet Dotace (Kč)

Pitná voda - vodovody 70 951 688 960

Kanalizace a ČOV 244 7 298 039 124

Dešťovka pro domácnosti 9 433 365 955 562

Zeleň v obcích 152 89 769 441

Výsadba stromů 2 114 401 336 393

Zdroje pitné vody 938 1 273 675 955

Domovní čistírny odpadních vod 85 440 630 689

Hospodaření s vodou a ochrana proti 

povodním (NPO)
81 1 174 050 587

CELKEM 13 117 11 995 146 711



Od roku 2014 jsme podpořili
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Nová zelená úsporám

Podpořené projekty Počet Dotace (Kč)

Zelené střechy (NZÚ 2021+) 48 3 280 216

Zelené střechy (NZÚ 2014-2021) 819 58 789 823

Dešťovka (NZÚ 2021+) 608 29 161 757

CELKEM 1 475 91 237 242



Konkrétní přínosy podpořených projektů
• 740 km nového vodovodu 

• 3 140 km nové kanalizace a 305 tis. obyvatel nově napojených na kanalizaci

• 285 nových ČOV a 111 intenzifikovaných ČOV a 3 536 DČOV

• 52 nových nebo rekonstruovaných úpraven vody

• 1 849 tis. lidem se zlepšila dodávka pitné vody

• 30 tis. obyvatel se nově napojí na vodovod 

• 79 km revitalizovaných toků

• 563 projektů tůní, mokřadů, rybníků

• 120 000 vysázených stromů

• 776 600 m3 uspořené pitné vody

• 77 045 m2 zelených střech 

• 1 552 projektů pro obnovu přirozené funkce krajiny
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Celková alokace OPŽP 2021 - 2027 = cca 61 mld. kč*

Strana 8

SC 1.1 - ENERGETICKÉ ÚSPORY: 

12,2 mld. Kč

SC 1.2 PODPORA ENERGIE Z OZE: 

7 mld. Kč

SC 1.3 - ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU: 

10,2 mld. Kč

SC 1.4 - VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA: 

14,1 mld. Kč

SC 1.5 - OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 

7,1 mld. Kč

SC 1.6 OCHRANA PŘÍRODY, SNIŽOVÁNÍ VŠECH FOREM 

ZNEČIŠTĚNÍ: 10,6 mld. Kč



OPŽP 2021+: Podpora 
přístupu k vodě 
a udržitelného 
hospodaření s vodou



Aktuální informace – HAMR
(https://hamr.chmi.cz)
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Aktuální stav 

Strana 11

• Podíl obyvatel připojených na veřejný vodovod v roce 2021 činil 96,0 % 

• Podíl obyvatel připojených na kanalizační síť v roce 2021 činil 87,4 %, 

podíl obyvatel připojených na kanalizaci s ČOV byl 84,7 %

• Počet ČOV pro veřejnou potřebu v roce 2021 činil 2 861 ČOV.

Meziročně vzrostl počet ČOV o 2,7 %. 

• Celkový objem vod vypouštěných do veřejné kanalizace, který zahrnuje 

i zpoplatněné srážkové vody, v roce 2021 byl 524,8 mil. m3, přičemž 

v porovnání s rokem 2020 došlo k nárůstu o 3,3 %. 



Kanalizace, ČOV
ALOKACE 10,4 mld. Kč
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• Výstavba ČOV, dobudování a výstavba kanalizací

• Intenzifikace ČOV za účelem zvýšeného odstraňování 

specifického znečištění

• Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení 

na kanalizaci

Příjemci podpory: vlastníci vodovodů a kanalizací pro veřejnou 

potřebu

Výše podpory: 

o Dobudování ČOV/Opatření omezující vypouštění 

odpadních vod 70 % celkových způsobilých výdajů

o Intenzifikace ČOV 30 %, max. 25 mil. Kč



Pitná voda
ALOKACE 3,7 mld. Kč
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• Výstavba vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů, výstavba 

úpraven vody, výstavba, intenzifikace nebo revitalizace 

stávajících vodních zdrojů

• Intenzifikace úpraven pitné vody

Příjemci podpory: vlastníci VaK pro veřejnou potřebu

Výše podpory: 

o Výstavba a modernizace přivaděčů a řadů – 70 % celkově 

způsobilých výdajů

o Úpravny pitné vody – 30 % celkově způsobilých výdajů, 

max. 50 mil. Kč



Plán nejbližších výzev
Operační program Životní prostředí
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Výzva Opatření
Alokace 
(mld. Kč)

Zahájení příjmu 
žádostí

Ukončení příjmu 
žádostí

002 průběžná výstavba ČOV a kanalizací 4 15.08.2022 28.02.2023

003 průběžná výstavba vodovodů 0,9 15.08.2022 28.02.2023

021 kolová vše, bez omezení 1,5 15.08.2022 20.10.2022

026 kolová vše, bez omezení 1 15.08.2022 20.10.2022



Doplňkové a související financování 
z Národního programu Životní prostředí
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Na posílení vlastních zdrojů žadatelů v OPŽP 2021-2027 SC 1.4  z řad obcí do 

2000 obyvatel bude vyhlášena výzva s celkovou alokací 794,5 mil. Kč (příjem 

žádostí od 1. 9. 2022)

V oblasti přístupu k vodě byly dále z NPŽP vyhlášeny následující výzvy s přesahem 

do období 2021-2027:

9/2021 Zdroje pitné vody s alokací 450 mil. Kč

7/2021 Soustavy DČOV s alokací 300 mil. Kč



OPŽP 2021+: Podpora 
přizpůsobení se změně 
klimatu, prevence rizika 
katastrof a odolnosti 
vůči nim s přihlédnutím 
k ekosystémovým přístupům
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Voda v krajině z OPŽP 2021+

• tvorba nových a obnova stávajících přírodě 

blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel 

• tvorba nové a obnova stávající vegetace, 

včetně opatření proti vodní a větrné erozi

• úprava lesních porostů podporující přirozenou 

strukturu a druhovou skladbu

• zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně

• odstranění negativních funkcí odvodňovacích 

zařízení v krajině

• zpracování studií a plánů

KLIMA – PŘÍRODA SRÁŽKOVÉ VODY A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

• realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro 

vsak, retenci a akumulaci srážkové vody; 

realizace zelených střech; opatření na využití 

šedé vody; opatření pro řízenou dotaci 

podzemních vod

• podpora a realizace preventivních opatření proti 

povodním a suchu

• podpora povodňové operativy

• monitoring využitelných zdrojů podzemních vod 

pro obce v krystaliniku Českého masivu

ALOKACE 4,9 mld. Kč ALOKACE 4,6 mld. Kč
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Příklady podporovaných opatření

Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel

• Vytváření a obnova tůní a mokřadů

• Malé vodní nádrže

• Revitalizace a renaturace vodních toků a niv

• Nákup pozemků pro podporu renaturačních procesů a revitalizací vodních toku

Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti 

vodní a větrné erozi

• Vegetační krajinné prvky 

• Zavádění půdoochranných technologií

Odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině

KLIMA – PŘÍRODA 
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Příklady podporovaných opatření

Realizace protipovodňových opatření 

• přírodě blízká opatření jako zvýšení kapacity složeným profilem, meandrující prohloubená 

část říčního koryta, úpravy nevhodného opevnění, povodňové parky, ochranné nádrže apod.

Realizace opatření ke zpomalení odtoku, vsak, retence, akumulace srážkové vody, 

realizace zelených střech, opatření na využití šedé vody 

• vsakovací zařízení, průleh, rýha, akumulační a retenční nádrže apod.

Podpora povodňové operativy, zvyšování obyvatel o povodňovém riziku, zvyšování 

odolnosti citlivých objektů před povodněmi 

• technická opatření ke zvýšení odolnosti při zaplavení a snížení povodňových škod u 

stávajících citlivých objektů, tvorba elektronických orientačních a informačních systémů 

zvyšujících povědomí obyvatel o povodňovém riziku) – NOVINKA V OPŽP 2021 - 2027

SRÁŽKOVÉ VODY A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ



Plán nejbližších výzev
Operační program Životní prostředí
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Výzva Opatření
Alokace 
(mld. Kč)

Zahájení příjmu 
žádostí

Ukončení příjmu 
žádostí

019 průběžná

Realizace přírodě blízkých  
protipovodňových opatření 

a opatření nakládání se 
srážkovými vodami

2,5 14.09.2022 31.10.2023

022 průběžná

Budování a modernizace 
měřicích sítí, infrastruktury 
a nástrojů systémů včasné 

výstrahy na celostátní 
úrovni; zpracování podkladů 
pro stanovení záplavových 

území (ZÚ)

0,15 16.11.2022 28.04.2023



Doplňkové a související financování 
z Národního progamu Životní prostředí
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V rámci doplňkovosti byla vyhlášena výzva NPŽP 6/2020 na 

projektovou přípravu s alokací 100 mil. Kč na sucho a povodně

Pro oblast hospodaření s vodou v obcích byla vyhlášena výzva NPŽP 

10/2021 s alokací cca 1,7 mld. Kč. 
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Novinky nového 
programového období

Inovativní prvky

Vyšší podíl nesoutěžních 

kontinuálně probíhajících 

výzev.

Jednodušší administrace

Uplatněním zjednodušených metod 

vykazování nákladů se sníží 

administrativní zátěž všech 

zapojených subjektů.

Komplexní projekty

Komplexní přístup, řeší více 

cílů zároveň, vše v jedné 

žádosti.

Zelené zadávání veřejných zakázek

Při pořízení vybraných produktů 

vyrobených z recyklátů obdrží 

žadatelé vyšší míru dotační podpory 

prostřednictvím bonusu. 



OPERAČNÍ PROGRAM

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

WWW.OPZP.CZ

INVESTICE 

DO ČISTÉ 

BUDOUCNOSTI

Děkujeme za pozornost


