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Základní informace 

Zahájení příjmů žádostí:  12.5.2022 

Ukončení příjmů žádostí:   30.9.2022 

Nejzazší termín realizace:   31.12.2024 

Alokace aktivita:      1 mld. Kč 

Způsob hodnocení:                   Jednokolový 

Podporovanými aktivitami jsou: 

a) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů 

b) Úspora spotřeby vody snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity 

c) Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku 

d) Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku 

Podporovanými aktivitami nejsou: 

a) Projekty, které neprokáží vodním auditem úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok 

b) Projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství  

c) Projekty zaměřené na úsporu vody mimo vodní hospodářství podniku 

d) Změna zdrojů vody nebo jejich kapacity 

e) Zemědělská prvovýroba (CZ-NACE A 01, A 02, A 03) 

 

Kdo může žádat 

Podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem, realizace včetně Prahy. 

Je oprávněn k podnikání v podporované ekonomické činnosti. 

Splňuje následující podmínky: 

• má zapsány skutečné majitele dle § zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, 

• má zveřejněnou účetní závěrku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o rejstřících právnických a fyzických osob, 

• nemá formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu společníka vydán kmenový list, 

• není v likvidaci, nemá nedoplatky (stát, zaměstnanci…), nesídlí v daňovém ráji z více jak 25%, 

• má dvouletou historii (minimálně dvě zavřená účetní období)  

 

Co je podporováno (způsobilé výdaje) 

Stroje a zařízení vč. HW, SW, Inženýrské sítě (ne přivedení sítí), Inženýrská činnost (max. 5% z rozpočtu), Stavby 

(nezbytně nutné pro realizaci opatření, ne například výstavba haly, ne projektová dokumentace) 

Nejsou podporovány mj. podokapní žlaby, svislé svody dešťové kanalizace, lapače střešních splavenin. 

 

 

 

Úspory vody v průmyslu (NPO) – I. výzva (12.5.2022)  

Váš rychlý kontakt pro dotazy:                         Ing. Jiří Kučera, kucera@jvmrpic.cz , tel. 603 511 687
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Forma a výše podpory 

Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí až do výše 40 % způsobilých výdajů. 

Minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální výše 25 mil Kč. 

 

Ostatní podmínky 

Příjemce je povinen zachovat investice po dobu nejméně pěti (5) let od vyplacení dotace. 

V rámci výzvy nebudou podpořeny projekty, které u navrhovaných opatřeních vodním auditem neprokáží: 

• Úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok 

• V případě snižování spotřeby vody výrobních a technologických zařízení musí být respektováno: 

a) roční produkce nového zařízení nesmí překročit roční produkci nahrazovaného zařízení 

b) zařízení musí být nové a současně musí být prokazatelné, že nahrazovaná zařízení již nejsou používána 

V rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat tři žádosti o dotaci s rozdílným místem realizace. 

Výběrová řízení na dodavatele musí být provedena v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „Zákon“), a to i v případě, že žadatel/příjemce není veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 Zákona. 

Smlouvy s dodavateli na plnění klíčových částí předmětu projektu - musí být podepsány nejpozději do 31. 3. 2023. 

Žadatel smlouvu doloží vyhlašovateli nejpozději v termínu do 30. 4. 2023. 

V případě, že předmět realizace projektu podléhá územnímu/stavebnímu řízení, bude doloženo Územní 

rozhodnutí/stavební povolení/společné územní a stavební rozhodnutí s vyznačením právní moci, nebo kladné 

vyjádření stavebního úřadu k ohlášení stavby vydané nejpozději do 30. 9. 2023 a doložené vyhlašovateli nejpozději 

do 31. 10. 2023. 

Hodnocení projektů – proběhne kolově, až po příjmu všech žádostí, projekty budou schvalovány v pořadí podle 

počtu dosažených bodů (nejde o čas, ale o kvalitu). 

Body budou přiřazeny podle množství úspory vody v m3/rok na 1 Kč dotace, přičemž úspory vyšší než 0,1 m3/Kč 

získávají max. počet bodů, který nelze již dále překročit. 

Závazný indikátor - roční úspora spotřebované vody (má nastavenou závaznou cílovou hodnotu v souladu s vodním 

auditem, žadatel je povinen tuto hodnotu splnit a vykázat její plnění dodatkem k vodnímu auditu). 
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Požadavky na přílohy dotační žádosti (mj.) 

Vodní audit zpracovaný v rozsahu dle podmínek této výzvy – prokazuje plánovanou úsporu vody. 

Zpracovatel vodního auditu - osoba nebo skupina osob, z nichž alespoň jedna osoba splňuje všechny následující 

požadavky: 

a) Má vysokoškolské vzdělání technického směru a zároveň 

b) Alespoň 5 let praxe v oboru projektování, provozování, vývoji nebo testování vodohospodářských zařízení 

(úpravny vody, čistírny odpadních vod) nebo technologického dozoru nad nimi 

c) Jedná se o osobu, nebo subjekt nezávislý na hodnoceném podniku 

Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti, kde bude projekt realizován: 

• výpis z katastru nemovitostí (pokud ještě nebyl zápis, postačí doložit smlouvy tyto skutečnosti stvrzující, v případě 

nové budovy potom vlastnický vztah k pozemku) 

• nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, smlouva o zřízení věcného břemene, pachtovní smlouva či jiná smluvní 

dokumentace, a to minimálně na dobu realizace projektu a dále po dobu pěti (5) let, v takovém případě je třeba 

doložit i souhlas vlastníka nemovitosti s instalací FVE. 

Indikativní nabídky, na základě které byla stanovena cena v rozpočtu. Detailní popis nakupované technologie včetně 

technické specifikace výkonových či jiných parametrů daného zařízení. 

Souhrnný, kumulativní rozpočet projektu. 

 

Požadavky na přílohy k vydání Rozhodnutí o přidělení dotace (po schválení žádosti) 

Běžně dostupné dokumenty. 

 

Požadavky na přílohy k Žádosti o platbu (po ukončení realizace) 

a) Stroje a zařízení včetně řídicího systému – předávací protokol 

b) Stavba/stavební práce, jež nepodléhaly stavebnímu řízení – předávací protokol 

c) Stavba/stavební práce, jež podléhaly stavebnímu řízení – kolaudační souhlas/rozhodnutí. Nemá-li příjemce 

tyto dokumenty ještě k dispozici, je možné k žádosti o platbu předložit povolení ke zkušebnímu provozu nebo 

povolení k předčasnému užívání stavby. Kolaudační souhlas/rozhodnutí/ je příjemce povinen dodat spolu s 

první zprávou o udržitelnosti, případně nejpozději do 18 měsíců od skutečného ukončení projektu. 
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