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Prioritní osa 1

Aktivita 1.3.2 - hospodaření se srážkovými 

vodami v intravilánu



Aktivita 1.3.2 - hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

Oprávnění žadatelé (příjemci podpory) jsou veřejné subjekty a nestátní 

neziskové organizace 

Podpora 85 % z celkových způsobilých výdajů s výjimkou budování 

propustných zpevněných povrchů, kde bude podpora poskytována ve výši 30 

% z celkových způsobilých výdajů.

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny na 

200 000 Kč bez DPH.
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Aktivita 1.3.2 – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

Typy podporovaných projektů:

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

•podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,

•povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace 

(retenční nádrže suché a 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),

•výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy 

se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně,

•přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody (keramické, plechové atd.) 

na povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku do 0,7 

včetně.
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Aktivita 1.3.2 – Rozšíření  podporovaných opatření

Nově schválená opatření k podpoře z aktivity 1.3.2

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

- výše podpory 85 %.

•Budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5

včetně – účelem je motivovat při budování nových zpevněných povrchů k použití propustných

materiálů a kompenzovat zvýšené náklady spojené s jejich použitím - výše podpory 30 %.

Úprava stávajících opatření

•Navýšení podpory u výměny nepropustných povrchů za povrchy propustné na 85 %.
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• Příjem žádostí 4. 2. 2019 – 13. 1. 2020, celková alokace 1 mld. Kč

• Podporované projekty: SC 1.3.2 Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, ale také: 

• 1.3.1.Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, 

zlepšení přirozených rozlivů

 realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách

 zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné 

průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,

 zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou 

mokřin a tůní,

 umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, 

• 1.3.3. Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící 

povodňové ochraně

 výstavba suchých nádrží (poldrů),

 vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
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Otevřená 119. výzva OPŽP



www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500  dotazy@sfzp.cz

Prioritní osy  4

Ochrana a péče o přírodu a krajinu
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OPŽP 2014-2020

4.4 Zlepšit 

kvalitu 

prostředí v 

sídlech 

4.3 Posílit 

přirozené 

funkce krajiny

4.2 Posílit 

biodiverzitu

4.1 Zajistit příznivý 

stav předmětu 

ochrany národně 

významných CHÚ

specifické cíle 

jednotlivé typy podporovaných aktivit



SC 4.1
Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných 

chráněných území
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Foto: Archiv AOPK ČR



Aktivity SC 4.1

4.1.1 Předměty ochrany v NP, CHKO a v NPR, NPP, v soustavě Natura 2000

• Zajištění péče
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Kraje

AOPK ČR 

Správy NP 

Správa 

jeskyní ČR



100 % 

90 %

100 %

85 %

Výše podpory SC 4.1
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• Revitalizace, samovolná 

renaturace, tvorba a obnova tůní 

a mokřadů

• Tvorba a obnova malých 

vodních nádrží

• Rezortní organizace MŽP, 

příslušné OOP

• Ostatní žadatelé

(i tvorba a obnova MVN)

129. výzva – 1. 2. 2019 až 31. 10. 2019



SC 4.2
Posílit biodiverzitu
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Aktivity SC 4.2
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4.2.1 Péče o vzácné druhy

4.2.2 Péče o cenná stanoviště

• Speciální péče

• Rašeliniště, písčiny a stepní biotopy,

mokřady, tůně atd.

• Monitoring, osvěta



100 %

90 %

Výše podpory SC 4.2

14

• Tvorba a obnova tůní a 

mokřadů 

• Obnova MVN v PP a PR

130. výzva – 1. 2. 2019 až 31. 10. 2019



SC 4.3
Posílit přirozené funkce krajiny
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Foto: Jarošek Radim; Kozmice



Problémy současné české krajiny
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1. Degradace a úbytek přírodních stanovišť

2. Intenzivní hospodaření, regulace vodních toků

3. Fragmentace krajiny

➢ Narušení přirozeného vodního režimu

➢ Zrychlený odtok, snížená retenční schopnost 

krajiny

➢ Erozní ohroženost půd

➢ SC 4.3 - opatření na podporu zadržování vody 

v krajině
- vytváření a obnova tůní, mokřadů a MVN 

- revitalizace a renaturace vodních toků a niv, obnova

říčních ramen

- opatření proti vodní a větrné erozi 

- zakládání a propojování krajinných prvků (ÚSES)

- zlepšení stavu lesních porostů

131. výzva – 1. 2. 2019 až 31. 10. 2019

Foto: Archiv AOPK ČR



Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení 

funkčnosti krajinných prvků a struktur
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4.3.2 Typy opatření:

• Založení biocenter a 

biokoridorů ÚSES



Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení 

funkčnosti krajinných prvků a struktur

18

4.3.2 Typy opatření:

• Liniové a skupinové 

výsadby dřevin

• Založení nebo obnova 

krajinného prvku

• Výsadby ovocných dřevin

Foto: Burianová Kateřina; Skočice

Foto: Nyklíček Jiří; Horní Benešov



Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení 

funkčnosti krajinných prvků a struktur

4.3.2 Typy opatření: • Vytváření a obnova vodních prvků 

v krajině s ekostabilizační funkcí 

(např. tůní, mokřadů a malých 

vodních nádrží, které neslouží k 

chovu ryb)
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Foto: Růžičková Zuzana; Cháravka
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Foto: Pechová Michaela; Světnov
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Foto: Nyklíček Jiří, Mlýnský potok



23

Foto: Koutný Jan



Aktivita 4.3.2: Vytváření, regenerace či posílení 

funkčnosti krajinných prvků a struktur
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4.3.2 Vytváření, regenerace 

či posílení funkčnosti 

krajinných prvků a struktur
80 %

Založení prvků ÚSES, tvorba a obnova 
tůní a mokřadů

100 %

Vytváření a obnova MVN

60 %

Vytváření a obnova MVN v ZCHÚ, 
lokalitě soustavy Natura 2000, v ÚSES, 
vyplývajících z plánu dílčích povodí

90 %



4.3.3 Revitalizace a podpora samovolné renaturace 

vodních toků a niv
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4.3.3 Typy opatření: • Vytváření a obnova přírodě blízkých 

koryt vodních toků

• Podpora přirozených korytotvorných 

procesů 

• Obnova navazujících říčních ramen
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Foto: Jaška Pavel; Mlýnský potokFoto: Nyklíček Jiří; Mlýnský potok
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Foto: Nyklíček Jiří; Mlýnský potok



28

Foto: Pechová Michaela; Radotínský potok



4.3.3 Revitalizace a podpora samovolné renaturace 

vodních toků a niv

4.3.3 Typy opatření:

• Vytváření a obnova přírodě blízkých 

koryt vodních toků

• Podpora přirozených korytotvorných 

procesů 

• Obnova navazujících říčních ramen



4.3.3 Revitalizace a podpora samovolné renaturace 

vodních toků a niv
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4.3.3 Revitalizace a renaturace 100 %



• Dosadby a podsadby dřevin přirozené 

druhové skladby a ochrana

• Rekonstrukce porostů s vnášením 

dřevin přirozené druhové skladby

• Výsadby dřevin přirozené druhové 

skladby nad rámec minimálního podílu 

MZD při obnově porostů a ochrana
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Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové 

struktury lesů

4.3.4 Typy opatření:

Foto: Beran Stanislav; Litoměřice



Aktivita 4.3.4: Zlepšování druhové, věkové a prostorové 

struktury lesů
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4.3.4 Nestátní lesy mimo ZCHÚ a 

soustavy Natura 2000 75 %



Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření cílených na 

zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a 

adaptaci na změnu klimatu

• Opatření zamezující 

vodní erozi: travní pásy, 

průlehy, meze, remízy, 

terasy)

• Opatření zamezující 

větrné erozi: obnova či 

zakládání větrolamů
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4.3.5 Typy opatření:



Svodné příkopy po 

spádnici (např. ze 

žlabovek, 

zatrubněné apod.) a 

příkopy podél cest 

nejsou protierozní 

opatření, naopak 

ještě urychlují 

odtok vody z území, 

tedy nejsou 

způsobilými výdaji



Aktivita 4.3.5: Realizace přírodě blízkých opatření cílených na 

zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a 

adaptaci na změnu klimatu
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4.3.5 Protierozní opatření 80 %



SC 4.4
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
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Aktivity SC 4.4
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• 4.4.1: Revitalizace funkčních 

ploch a prvků sídelní zeleně

• 4.4.1 Pořízení či aktualizace 

studie systému sídelní 

zeleně s následnou realizací 

opatření 

60 %

85 %

132. výzva – 1. 2. 2019 až 31. 10. 2019

115. výzva – 1. 8. 2018 až 2. 1. 2020



Aktivita 4.4.1 - Revitalizace funkčních ploch a 

prvků sídelní zeleně

• Zakládání a obnova sídelní zeleně

• Posílení biodiverzity a 

ekosystémových funkcí

• Vodní prvky  (tůně/jezírka, 

mokřady atd.) – do 10 % ze 

způsobilých výdajů na realizaci 

zeleně
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Obecné způsobilé výdaje v PO 4

• Projektová příprava - projektová dokumentace, studie, analýzy, 

geodetické práce, zpracování a podání žádosti, výběrová řízení na 

dodavatele, technický a autorský dozor

• Stavební práce

• Zemědělské činnosti

• Lesnické činnosti

• Sadovnické práce

• Osobní náklady - hrubá mzda, odměna, služební cesty, pohonné hmoty, 

režijní náklady

• Vedlejší rozpočtové náklady (do 3 % způsobilých realizačních nákladů)

• Vyvolané investice 

• Pořízení pozemku či stavby pro projekt

• Poplatky za odnětí z půdního fondu

• Daň z přidané hodnoty – je-li způsobilá

• Povinnou publicitu – plakát, pamětní deska, velkoplošný panel
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Způsobilí žadatelé

• Kraje

• Obce

• Dobrovolné svazky obcí

• Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)

• Státní podniky

• Veřejné výzkumné instituce

• Veřejnoprávní instituce

• Příspěvkové organizace

• Vysoké školy, školy a školská zařízení

• Nestátní neziskové organizace

• Podnikatelské subjekty

• Obchodní společnosti a družstva

• Fyzické osoby
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Harmonogram výzev 2017

2019 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

SC 4.1 129. výzva
153 mil. 

Kč

SC 4.2 130. výzva
200 mil. 

Kč

SC 4.3 131. výzva
353 mil.

Kč

SC 4.4 132. výzva
166 mil. 

Kč

SC 4.4 

průběžná
115. výzva 140 mil. Kč
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Během roku 2020 – obdobné termíny příjmu žádostí



Důležité dokumenty

www.opzp.cz

• Programový dokument OPŽP – rámec programu

• Pravidla pro žadatele a příjemce podpory –

podporovaná opatření, kritéria přijatelnosti, způsobilé 

výdaje, přílohy k žádosti

• Text výzvy

• Hodnotící kritéria

• Náklady obvyklých opatření MŽP

www.nature.cz

• Metodiky a standardy AOPK

• Kontakty a konzultace
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http://www.opzp.cz/
http://www.nature.cz/


Děkuji za pozornost!

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

Ing. Jiří Nyklíček

jiri.nyklicek@nature.cz

Tel: 739 553 541

Samostatný odbor OPŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

dotazy-PO4@nature.cz

mailto:katerina.kujanova@nature.cz

