
  

Podpora oprav domovních olověných rozvodů 
 

pro rok 2006 

Tato forma podpory státu má za cíl snížit obsah olova v pitné vodě výměnou olověných 
domovních rozvodů za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených bytových1 a rodinných 
domech2 a bytových domech s byty ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu3 postavených 
na území České republiky (dále jen „dům“). 
  
I. Cíl podpory: 
Cílem podpory je: 
• snížit koncentraci olova v pitné vodě; dosáhnout limitní koncentrace max. 10 µg/l olova v litru 

pitné vody u spotřebitele v domech, na něž byla poskytnuta dotace,  
• stimulovat vlastníky domů k provedení výměny olověných domovních rozvodů,  
• splnit závazky vyplývající z povinnosti České republiky zajistit implementaci právních předpisů 

Evropských společenství v oblasti životního prostředí, které se týkají obsahu olova v pitné vodě. 
 
II. Charakter a výše podpory 
Podpora má charakter neinvestiční dotace poskytované vlastníkům trvale obydlených domů 
s olověnými domovními rozvody na území České republiky. Dotace se poskytuje na výměnu 
olověných rozvodů v domě do výše maximálně 20 tis. Kč na jeden byt.  
 
III. Příjemce dotace 
Příjemcem dotace je fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem trvale obydleného 
domu s olověnými domovními rozvody, neprovádí-li opravy na tomto domě v rámci své 
podnikatelské činnosti; obdobně lze dotaci poskytnout fyzické osobě, je-li vlastníkem bytu v  domě 
podle zvláštního právního předpisu3, právnické osobě, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem 
domu, neprovádí-li opravy na tomto domě v rámci své podnikatelské činnosti; obdobně může získat 
tuto dotaci i společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zvláštního právního předpisu  
 
IV. Podmínky pro získání dotace  
Dotaci lze poskytnout vlastníku nebo spoluvlastníku trvale obydleného domu (dále jen 
„žadatel“), jsou-li splněny tyto podmínky: 
a) Žadatel podá v termínu stanoveném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen 

„ministerstvo“) písemnou žádost o poskytnutí dotace na financování akce na formuláři 
„Registrační list domu“, k písemné žádosti žadatel doloží základní povinné náležitosti podle části 
VI. tohoto podprogramu,  

b) Písemná žádost a doklady uvedené v části VI. bude doručena v nerozebíratelném provedení, 
stránky budou číslované a bude uvedený počet stran (úprava jako znalecký posudek). Každá 
žádost bude doručena v uzavřené obálce s označením názvu podprogramu. 

c) Prostředky mohou být použity pouze na výměnu olověných domovních rozvodů, pokud 
v domech, na jejichž opravu je požadována dotace, je zjištěno zvýšené množství olova z důvodu 

                                                 
1 § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
2 § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
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3 Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy 
k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů. 



  

používání olověných domovních rozvodů. Zvýšené množství olova ve vodě u spotřebitele 
znamená jeden RDT a zároveň oba NS > 10 µg/l nebo jeden NS > 25 µg/l nebo alespoň jeden 
RDT > 25 µg/l nebo oba RDT v intervalu 10 – 25 µg/l a zároveň oba NS > 25 µg/l. 

d) Pro dům, na který je žádána dotace, je proveden odběr vody a analýza vzorků na přítomnost 
olova podle postupu stanoveného v metodice „Monitoring obsahu olova v pitné vodě ve stavbách 
pro bydlení“ zpracovaném Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci se Státním zdravotním 
ústavem v Praze. Odběry a hodnocení množství olova ve vodě bude provedeno autorizovanou 
nebo akreditovanou laboratoří proškolenou v „metodice“. Pokud se nejedná o laboratoř 
zdravotního ústavu, musí být provedení monitoringu a hodnocení konzultováno s místně 
příslušným zdravotním ústavem. 

e) Na opravu je zpracované technické řešení kvalifikovanou osobou podle § 44 odst. 3 zákona 
č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (technické řešení zahrnuje rozsah a technologický postup oprav) a výkaz výměr a 
nákladů na měrnou jednotku, ve kterém jsou uvedeny jen položky splňující podmínky přidělení 
dotace. 

f) Dotace se neposkytuje na financování prací, které mají investiční charakter nebo vedou 
k technickému zhodnocení stavby. Za opravy se nepovažují práce, které vedou ke zhodnocení 
stavby ve smyslu § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

g) Dodavatel stavby bude vybrán v souladu se zvláštním právním předpisem.4 
h) Žadatel je povinen doložit zdroje financování. 
i) V odůvodněných a zvláštního zřetele hodných případech, písemně doložených, může ministr pro 

místní rozvoj na základě doporučení hodnotitelské komise udělit žadateli výjimku z ustanovení 
tohoto podprogramu. 

 
V. Podmínky pro použití dotace  
1. Základní podmínky 
a) Dotace ze státního rozpočtu je poskytována na celý dům ve výši maximálně 20 tis. Kč na jeden 

byt, maximálně však do výše skutečně vynaložených nákladů na opravu. Opravou je pouze 
výměna olověných domovních rozvodů za zdravotně nezávadné rozvody; dotace se neposkytuje 
např. na obklady koupelen, dlažby, zařizovací předměty, výtokové ventily, na projektovou 
dokumentaci a monitoring obsahu olova v pitné vodě atd. 

b) Dotace musí být vyčerpána v kalendářním roce, ve kterém byla poskytnuta. Oprava musí být 
dokončena nejpozději v roce následujícím po roce, kdy byla poskytnuta dotace; v tomto roce 
provede žadatel finanční vypořádání se státním rozpočtem.  

c) Žadatel bude realizovat projekt v souladu s doklady předloženými se žádostí o poskytnutí dotace 
a v souladu se zaslanou dokumentací. 

d) Dotaci lze použít pouze na úhradu neproplacených faktur za provedené práce a dodávky 
dodavatele opravy, na níž byla poskytnuta dotace, z účtu otevřeného u vybrané banky. 

e) Žadatel  doručí ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce nejpozději v termínu 
podle § 8 vyhlášky č. 40/2001 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů 
reprodukce majetku v platném znění (dále jen „vyhláška“). 

 
2. Další podmínky 
a) Žadatel musí archivovat žádost včetně povinných náležitostí. 
b) Žadatel  doručí ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce v termínu stanoveném 

v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, nesmí však být porušena podmínka 
v části V. bod 1. písm. e). 

                                                 
4 Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
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Porušení těchto „Dalších podmínek“ uvedených v bodě 2 se bude posuzovat nižším odvodem podle 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla).  
 
VI. Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci 
Dotaci lze poskytnout žadateli o dotaci na základě písemné žádosti o poskytnutí dotace na 
financování akce na formuláři „Registrační karta domu“ podané ministerstvu. K písemné žádosti 
žadatel v souladu s § 4 vyhlášky, přikládá:  

a) „Registrační kartu domu“ vyplněnou žadatelem,  
b) doklad o vlastnictví domu, ne starší tří měsíců, (originál nebo ověřenou kopii výpisu z katastru 

nemovitostí potvrzující vlastnictví domu nebo bytů, ve kterých má být oprava prováděna), 
c) akreditovaný nebo autorizovaný protokol s hodnocením zpracovaný autorizovanou nebo 

akreditovanou laboratoří proškolenou v „metodice “ dokladující, že v domě, na jehož opravu je 
požadována dotace, je zjištěno zvýšené množství olova z důvodu používání olověných 
domovních rozvodů, přičemž protokol není starší než deset měsíců. V případě, že odběr 
neprovedla laboratoř zdravotního ústavu, potvrzení, že provedení monitoringu a hodnocení bylo 
konzultováno s místně příslušným zdravotním ústavem (originál), 

d) technické řešení zpracované kvalifikovanou osobou podle § 44 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; technické 
řešení zahrnuje rozsah a technologický postup oprav, 

e) výkaz výměr a nákladů na měrnou jednotku, ve kterém jsou uvedeny jen položky splňující 
podmínky přidělení dotace, 

f) formuláře specifikované vyhláškou (RA 80, RA 82). 
 
VII.  Doplňující náležitosti žádostí o dotaci 
Žadatel, který obdrží od ministerstva rozhodnutí o Registraci akce v informačním systému  
s podmínkami pro další postup, doručí ministerstvu nejdéle do šesti měsíců od data vydání 
registračního listu doplňující náležitosti žádosti:  

a) ověřenou kopii nebo originál rozhodnutí žadatele o přidělení veřejné zakázky pokud výběrové 
řízení zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách  v platném znění požaduje,  

b) smlouvu o dílo s dodavatelem stavby,  
c) doklad o tom, že žadatel má zajištěny prostředky na financování výstavby, 
d) u právnických osob ověřenou kopii výpisu z Obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců); tato 

podmínka neplatí pro obce, 
e) aktualizované formuláře specifikované vyhláškou (RA 80, RA 82). 
V případě nedoručení uvedených náležitostí nebude vydáno Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na 
financování akce. 
 
VIII. Konzultace 
Z důvodů transparentnosti a rovného zacházení se žadateli je v období od 1. listopadu 2005 
do 6. ledna 2006 umožněno žadatelům klást dotazy, které by jim pomohly žádost sestavit a správně 
vyplnit formulář žádosti. Kontaktním místem, kam je možno adresovat dotazy, je odbor podpory 
bydlení na adrese: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1. Po telefonické domluvě jsou možné i 
osobní konzultace na ministerstvu. Součástí konzultací je metodická pomoc.  
 
IX. Postup při poskytování dotace 
1. Žadatel doručí žádost včetně všech základních povinných náležitostí osobně do podatelny 

ministerstva nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb ve lhůtě stanovené pro 
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doručení žádosti. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem vyhlášení podprogramu 31. října 
2005 a končí dnem 13. ledna 2006 ve 12.00 hod. Účinky předložení žádosti podle vyhlášky 
nastávají dne 13. ledna 2006 ve 12.00 hod, a to pouze pro žádosti doručené ve lhůtě stanovené 
pro doručení žádosti. Písemnou žádost a doklady uvedené v části VI. předá žadatel 
v nerozebíratelném provedení, stránky budou číslovány a bude uveden počet stran (úprava jako 
znalecký posudek). Každá žádost bude doručena v uzavřené obálce s označením názvu 
podprogramu. Správce podprogramu neotevře obálky před uplynutím lhůty pro doručení žádosti. 

2. Správce podprogramu provede formální kontrolu úplnosti jednotlivých žádostí o poskytnutí 
dotace včetně základních povinných náležitostí. Je-li zjištěn formální nedostatek, žadatel je 
vyzván k doplnění. Doplnění žádosti žadatel provede ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne 
odeslání výzvy. Po marném uplynutí lhůty je žádost vyřazena z důvodu formálních nedostatků. 

3. Správce podprogramu posoudí splnění podmínek podprogramu všech úplných žádostí 
o poskytnutí dotace. 

4. Posouzení úplných žádostí splňujících podmínky programu a výběr jednotlivých akcí provede 
hodnotitelská komise na základě celkového bodového hodnocení. Hodnotitelská komise 
doporučí seznam akcí a výši přidělené podpory. Ministr pro místní rozvoj rozhodne o přidělení 
finančních prostředků určených k poskytnutí dotace.  

5. Pro akce schválené ministrem pro místní rozvoj bude vydáno Rozhodnutí o registraci akce 
v informačním systému. Žadatel, který obdrží od ministerstva Rozhodnutí o registraci akce 
v informačním  systému s podmínkami pro další postup, doručí ministerstvu nejdéle do šesti 
měsíců od data vydání Rozhodnutí o registraci akce v informačním systému doplňující 
náležitosti žádosti uvedené v bodě VII. písm. a) až e).  

6. Ministerstvo po kontrole doplňujících náležitostí, v případě splnění všech podmínek stanovených 
tímto podprogramem, vydá Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce a 
Oznámení limitu výdajů státního rozpočtu, na jejichž základě bude moci příjemce dotace zahájit 
čerpání přidělené dotace. 

 
X. Kontrola a sankce za nedodržení podmínek programu 
1. Ministerstvo zajistí věcnou kontrolu realizace projektu podle vydaného Rozhodnutí 

o financování akce v souladu s § 39 rozpočtových pravidel a se zákonem č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Kontrola může být prováděna 
ode dne podání žádosti, a to administrativní i fyzická na místě. 

2. V případě, že dotace nebyla použita k účelu, na který byla poskytnuta, případně nebyly dodrženy 
podmínky podle bodu V. tohoto podprogramu, je toto porušením rozpočtové kázně podle 
ustanovení § 44 odst. 1 písm b) rozpočtových pravidel.  

3. Příjemce dotace bere na vědomí, že v případě zjištění porušení podmínek, které lze kvalifikovat 
jako porušení rozpočtové kázně, bude tato skutečnost neprodleně oznámena příslušnému 
finančnímu úřadu. 

 
V Praze dne:   
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Radko Martínek 
ministr pro místní rozvoj 

 


