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Žádost o poskytnutí informací týkající se vodovodní a kanalizační sítě 

 

 

Dne 19.11.2018 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti jste požadoval  

o poskytnutí následujících informací: 

,,Předem mé žádosti vás odkazuji na zdroj, z něhož vychází moje dotazy. Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon 

o vodách – hlava X  poplatky. Tato hlava X a především odst. 1, 2, 3 a odst. 15 včetně přílohy č. 2. 

K odstavci 15: 

(15) Část poplatků za odběr podzemní vody ve výši 50 % je příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se 

odběr podzemní vody uskutečňuje, zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí. Poplatky, 

které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy 

vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody 

uskutečňuje, a na zřízení a doplňování zvláštního účtu podle § 42 odst. 4. 

 

Konkrétní dotazy: 

1) Obec Velichov uvažuje o rozšíření vodovodní a kanalizační sítě v obci. Je možné žádat o finanční 

podporu z tohoto zdroje pro výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury v obci, zejména 

s ohledem na odst. 15? 

2) Jaká částka byla v roce 2017 zaslána do rozpočtu kraje z tohoto zdroje? 

3)Jaká organizace tuto částku zaslala? 

4) Jaká částka je na účtu ke 3. čtvrtletí 2018? 

5) Jaké procento z rozpočtových nákladů stavby by mohla obec z tohoto rozpočtu kraje teoreticky 

získat?“. 

 

 

K Vaší žádosti sdělujeme následující: 

 

Ad 1)  

Ano, obec Velichov může požádat o dotaci na rozšíření vodovodní a kanalizační sítě v obci,  

a to v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných 

vodohospodářských ekologických akcí. Tento program byl zřízen právě k podpoře úhrady nákladů 

spojených s realizací opatření na úseku vodního hospodářství. 

 

Z tohoto dotačního programu lze žádat na:  

a) výstavbu/rekonstrukci ČOV včetně související veřejné kanalizace u obcí do 2 000 obyvatel  

a částí obcí do 500 obyvatel (§ 27 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů),  

b) výstavbu, rekonstrukci veřejné kanalizace nebo vodovodu (Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 
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s napojením minimálně 50 ekvivalentních obyvatel, pro obce do 2000 obyvatel a částí obcí  

do 500 obyvatel (§ 27 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů),  

c) rozšíření vodovodní nebo kanalizační sítě s připojením minimálně 20 ekvivalentních obyvatel  

pro obce do 2000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel (§ 27 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů), 

d) vybudování zdroje pitné vody, úpravny vody a vodojemů, včetně technologického zařízení  

pro obce do 2000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel (§ 27 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů), 

e) výstavbu nebo rekonstrukci přívodního/zásobovacího řadu pitné vody pro obce  

do 2000 obyvatel a částí obcí do 500 obyvatel (§ 27 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

Pro tento dotační program je každoročně vyčleněna částka cca 11.000.000,- Kč. Dotační program je 

financován ze dvou zdrojů – finančních prostředků z rozpočtu kraje a finančních prostředků získaných 

z poplatků za odběr podzemní vody.  

 

Ad 2)  

V roce 2017 činily příjmy Karlovarského kraje z poplatků za odběr podzemních vod 10.656 tis. Kč. 

 

Ad 3)  

Kraj dostává příjmy z poplatků za odběr podzemních vod od příslušných celních úřadů, které je 

vybírají.   

 

Ad 4)  

Za období I. - III. čtvrtletí 2018 činily příjmy Karlovarského kraje z poplatků za odběr podzemních 

vod 7.571 tis. Kč. 

 

Ad 5)  

Dle pravidel výše uvedeného dotačního titulu smí výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna 

žádost) činit maximálně 3.000.000,- Kč včetně DPH.  

 

Výše dotace se stanoví takto: 

─ část nákladů na realizaci projektu, která může být hrazena z dotace, činí maximálně 80 % 

z celkových uznatelných nákladů na projekt, 

─ vlastní podíl žadatele bude minimálně 20 % z celkových uznatelných nákladů na realizaci 

projektu, 

─ výše dotace může být poskytnuta maximálně do výše zbývající pro čerpání podpory de minimis 

podle údajů v registru podpor de minimis, vztahujících se k žadateli. Dotace se tak zahrnuje do 

celkového limitu všech podpor poskytnutých příjemci v režimu de minimis, jehož výše je  

200 000 EUR v uplynulých třech letech. 

Tyto podmínky musí být splněný současně.  

Dále jsou pro hodnocení přijatých žádostí stanovena následující kritéria: 

Kritéria hodnocení Počet bodů 

Splnění podmínek dle pravidel 4 

Realizace opatření na územích vyžadující zvláštní ochranu (např. zákon č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Natura 2000, ochranná pásma vodních 

zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ochranná pásma přírodních 

2 
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léčivých zdrojů, zhoršení kvality pitné vody) 

Soulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje 2 

Projekt je realizován na území obce, odkud byly odvedeny poplatky za odběr 

podzemních vod 

1 

Dotační morálka žadatele 1 

Celkem 10 

Požadovaná dotace (max. 80 % uznatelných nákladů) bude na základě získaných bodů přepočtena, 

tzn., že 1 bod odpovídá 10 % a ztráta 1 bodu = snížení požadované dotace  

o 10 %. 

V případě, že i po přepočtení bude celková výše dotací převyšovat celkový finanční objem prostředků 

určených pro tento program, bude dotace u všech žadatelů dále upravena s použitím shodného 

koeficientu (poměrné krácení).  

 

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 88h, část výnosu 

poplatku za odebrané množství podzemní vody, která je příjmem rozpočtu kraje, může být použita 

pouze na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec,  

na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje, a na zřízení a doplňování zvláštního účtu podle  

§ 42 odst. 4.  

 

Obec Velichov není poplatníkem dle § 88 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), neboť nevyužívá 

odběr podzemní vody dlouhodobě jako zdroj pitné vody. Tato skutečnost by se při hodnocení žádosti  

o dotaci promítla do celkového počtu bodů, viz výše uvedená tabulka.  

 

Informace k dotačnímu programu: 

 

Žádosti se podávají prostřednictvím elektronického dotačního portálu. Příjem elektronických 

žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 01.02.2019 (08:00 hod.) do 28.02.2019 (15:00 hod.).  

Aktuální informace k dotačnímu Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského 

kraje na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí včetně Pravidel pro příjem  

a hodnocení žádostí, poskytnutí a finanční vypořádaní dotace a dalších dokumentů naleznete  

na internetových stránkách www.kr-karlovarsky.cz, záložka Dotace – Programy Karlovarského kraje – 

příslušný program.  

 

 

S pozdravem    
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