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Program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních 

tocích a malých vodních nádržích“

Realizace programu: 2016 - 2021

Celkové dotace programu: 2,15 mld. Kč vlastní zdroje 740 mil. Kč.

Členění programu 129 290 na podprogramy:

Podprogram 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících
a malých vodních nádržích“

Žadatel: Státní podniky Povodí a Lesy České republiky s. p.

Realizováno: 604 akcí za 1,06 mld. Kč (dotace)

Podprogram 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve
vlastnictví obcí“

Žadatel: Obce, svazky obcí

Realizováno: 583 akcí za 815 mil. Kč (dotace)



Realizované projekty v podprogramu 129 293

Rekonstrukce: Oprava Podomského rybníka, Podomí

Žadatel: Obec Podomí  Uznatelné náklady: 2.746.749,-Kč Dotace: 2.000.000,-Kč Realizace: 2019

Hlavní účelem akce je odbahnění nádrže, dále přebudovat bezpečnostní přeliv na kapacitu Q100. 



Realizované projekty v podprogramu 129 293

Výstavba: Retenční nádrž na levém břehu Olšavy

Žadatel: město Uherský Brod  Uznatelné náklady: 8.125.267,-Kč Dotace: 4.157.000,-Kč Realizace: 2019

Hlavní funkcí tohoto vodního díle je významné zvýšení retence území dále vytvoření významného biotopu.



Program 129 390 „Podpora opatření na drobných 

vodních tocích a malých vodních nádržích – 2 .etapa“

Realizace programu: 2020 - 2024

Celkové dotace programu: 3,25 mld. Kč vlastní zdroje 1,53 mld. Kč

Členění programu 129 390 na podprogramy:

Podprogram 129 392 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících
a malých vodních nádržích - 2. etapa“

Žadatel: Státní podniky Povodí a Lesy České republiky s. p.

Podprogram 129 393 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních
nádržích ve vlastnictví obcí – 2. etapa“

Žadatel: Obce, svazky obcí



Předmět podpory

• Podprogram 129 392:

• rekonstrukci a opravu drobných vodních toků (dále jen „DVT“) v intravilánech obcí a nezbytně

nutných navazujících úsecích toku v extravilánu za účelem stabilizace odtokových poměrů

a zlepšení vodního managementu krajiny,

• rekonstrukci a opravu nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží (dále jen “MVN“) za

účelem posílení zadržení vody v krajině za současného zlepšení jejich technického stavu

a navrácení základních vodohospodářských funkcí.

• Podprogram 129 393: 

• rekonstrukci, opravu a odbahnění nerybochovných rybníků a MVN za účelem posílení retence

a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navrácení

základních a vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec,

vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů, apod.

• výstavbu a obnovu nerybochovných rybníků a MVN za účelem zvýšení retence a akumulace vody

v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem (obnovou se rozumí navrácení původních

vodohospodářských a jiných funkcí rybníků a MVN v případě, že rybník, či MVN nebyla funkční

po dobu předchozích 5 let), dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření

zásob vody pro případ hašení požárů, apod.



Kritéria a podmínky podpory

• podpořené rybníky a MVN umístěné na vodním toku (průtočné MVN)

o rozloze větší než 0,5 ha budou po realizaci schopné bezpečně převést

průtok odpovídající minimálně Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy

a bude na nich trvale vyčleněn retenční ochranný prostor o velikosti

min. 10 % z celkového prostoru rybníka nebo vodní nádrže,

• celkové odbahnění rybníků a MVN, u kterých mocnost sedimentu

převyšuje průměrnou výšku 40 cm, přičemž za relevantní pro výpočet

mocnosti se považuje katastrální výměra nádrže,

• podíl investic na každou akci bude minimálně 15 % z uznatelných

nákladů stavebně-technologické části,

• nerybochovným rybníkem a MVN pro potřeby programu 129 390 je

rybník s extenzivním chovem ryb, který není provozován za účelem

podnikání.



Výše podpory a výpočet dotace

• Rekonstrukce a odbahnění:

– do výše 70 % z uznatelných nákladů stavebně - technologické části,

– do výše 2 mil. Kč na akci,

– do výše 350 Kč/m3 vytěženého sedimentu včetně všech souvisejících nákladů (odvoz a

zapravení sedimentu, skládkování atd.) v případě odbahňování.

• Výstavba, obnova:

– do výše 70 % z uznatelných nákladů stavebně - technologické části,

– do výše 4 mil. Kč/ha za každý započatý ha,

– max. do výše 10 mil. Kč na celou akci.

Pokud stavební náklady na akci převyšují dotační částku, tento rozdíl hradí 

žadatel (obec) z vlastních zdrojů.



Náklady

• Uznatelné náklady jsou pouze náklady stavebního

charakteru, stavebně-technologické části,

• DPH je uznatelný náklad,

• Dotace je počítána z ceny včetně DPH.

• Neuznatelné náklady:

• Technický a autorský dozor,

• Projektová dokumentace,

• Zařízení pro rekreaci (mola, lavičky, cesty apod.),

• Výstavba neprůtočných tůní.



Informace

• Veškeré informace, Pravidla programu a vzory příloh: naleznete na www.eagri.cz

• Rozcestník – Dotace – Národní dotace – Dotace ve vodním hospodářství – Drobné vodní toky

a malé vodní nádrže.

• http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-

hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/

Pro více informací kontaktujte Oddělení odstraňování povodňových škod a ostatních opatření ve

vodním hospodářství:

Vedoucí oddělení:

Ing. Miroslav Drlík, 221 812 437, miroslav.drlik@mze.cz

Ing. Petr Kaplan, 221 812 228, petr.kaplan@mze.cz

Ing. Anna Matějů, 221 812 344, anna.mateju@mze.cz

http://www.eagri.cz/
http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-ve-vodnim-hospodarstvi/drobne-vodni-toky-a-male-vodni-nadrze/
mailto:miroslav.drlik@mze.cz
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mailto:anna.mateju@mze.cz


Děkuji za pozornost.
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tel: +420 221 812 437
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