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• Příjem žádostí: od 29. května 2017.

• Vyčerpáno za pouhých 28 hodin.

• Přijato 2 279 žádostí za 110 mil. Kč.

• Zatím schváleno 804 žádostí za cca 40 mil. Kč.

• K financování bylo již předáno 14 žádostí za 

necelých 700 tis. Kč.

• Daří se dodržovat pravidlo 3 týdnů.

Výsledky 1. kola Dešťovky



• Vyhlášení: 7. srpna 2017.

• Alokace: 240 mil. Kč (cca 5 000 projektů).

• Zahájení elektronického příjmu žádostí: 

7. září 2017 10:00 @ www.dotacedestovka.cz

• Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním alokace.

• Pro koho je: pro majitele rodinných a bytových 

domů, vč. stavebníků novostaveb v celé ČR.

Představení 2. kola Dešťovky



• Technické požadavky zůstaly zachovány.

• Rychlá administrace – pravidlo 3 týdnů.

• Možnost opravy žádosti v případě zjištění 
nedostatků.

• Uznatelnost výdajů zůstává zachována stejně 
jako v 1. kole (27. dubna 2017).

• Doba na realizaci projektu 1 rok od 
akceptace (=schválení) žádosti.

Druhé kolo Dešťovky – základní principy



Celková alokace: 240 mil. Kč

120 mil. Kč

Celá ČR

120 mil. Kč

„Suché“ 

obce
pro pro

na na

Dvojnásobná alokace!



• Navýšená alokace
– celkem k dispozici 240 mil. Kč,

– alokace je nově rozdělena na dvě poloviny, z nichž je jedna 
vyčleněna výhradně pro projekty v obcích ohrožených suchem.

• Více času na doložení dokumentů k žádosti.
– původně 5 dní, nově 30 dní.

• V případě splachování toalet napojených na veřejnou 
kanalizaci srážkovou vodou – nutná dohoda s 
provozovatelem kanalizace.

• Do způsobilých výdajů nelze zahrnout výdaje na 
pořízení DČOV (s výjimkou těch na šedou vodu).

Druhá výzva Dešťovky – Hlavní změny



• Nová definice obcí ohrožených suchem.

– rozšířeno na základě zkušeností z první výzvy,

– širší možnosti pro rozhodnutí starostů dotčených obcí 

(nově mohou být zapsány i obce bez veřejného 

vodovodu; obce, kde byly občané vyzváni k šetření 

vodou např. místním rozhlasem apod.),

– na webových stránkách programu k dispozici 

rozšířený seznam „suchých“ obcí, který je průběžně 

aktualizován (aktuálně je v seznamu 1215 katastrů).

Druhá výzva Dešťovky – Hlavní změny



Na co lze získat dotaci

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

• Dotace až 55 000 Kč (max. 50 %):
- 20 000 Kč na pořízení a instalaci systému,

- 3 500 Kč/m3 vypočítaného objemu nádrže

(min. 2 m3).

Pouze pro stávající rodinné a bytové domy v „suchých“ obcích



Na co lze získat dotaci

Akumulace srážkové vody pro splachování WC 

a zálivku zahrady

• Dotace až 65 000 Kč

(max. 50 %):
- 30 000 Kč na pořízení a instalaci    

systému,

- 3 500 Kč/m3 vypočítaného 

objemu nádrže (min. 2 m3).

Pro všechny rodinné a bytové domy v ČR včetně novostaveb.



Na co lze získat dotaci

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím 

srážkové vody

• Dotace až 105 000 Kč 

(max. 50 %):
- 45 000 Kč (bez srážkové vody/

60 000 Kč (se srážkovou vodou) 

na pořízení a instalaci systému,

- 3 500 Kč/m3 vypočítaného objemu 

nádrže (min. 2 m3),

- 10 000 Kč na zpracování projektu.

Pro všechny rodinné a bytové domy v ČR včetně novostaveb.



• Nehrozí odpojení od vodovodu ani žádné sankce
– A to za předpokladu, že žadatel dodrží podmínky zákona č. 274/2001 Sb.,

o vodovodech a kanalizacích, v platném znění a související vyhlášky a 
případně smluvní podmínky provozovatele vodovodu a kanalizace.

– Nutná dohoda s provozovatelem kanalizace – dokumenty prokazující 
dohodu žadatele s provozovatelem je nutné doložit před vyplacením 
podpory.

• Program Dešťovka neohrožuje kvalitu vody ve vodovodu
– Podmínky vylučují možnost kontaminace vody ve veřejném vodovodu, je 

vyžadováno úplné oddělení rozvodů pitné a srážkové/přečištěné vody.

– Na splnění této povinnosti se zaměřujeme při kontrolách odborných 
posudků + kontrolách na místě.

Splachování dešťovkou – bez rizika



• Použití srážkové vody na zálivku zahrady:
– Zcela odpadají výdaje za vodné a stočné.

• Použití srážkové vody na splachování toalet:
– Vždy odpadají náklady za vodné (cca ½ ceny vody),

– Výdaje za stočné by u většiny provozovatelů kanalizací 
měla zůstat na původní úrovni (stále je odváděno 
stejné množství odpadní vody – využitím srážkové 
vody žadatel nezačne více splachovat), mohou být i 
nižší, záleží na dohodě.

Využití dešťovky = úspora



• Výzva a její nastavení komunikováno se SOVAK

• Vzájemné doporučení metody účtování platby za 
stočné - zcela v souladu s právním řádem ČR

• Férové nastavení na základě modelových případů
– Kromě obecné metody směrných čísel (35 m3/os./rok) se 

doporučuje zjednodušené určení platby při splachování 
toalet srážkovou vodou jako výše stočného za 9 m3/os./rok. 
Tato hodnota je velmi blízká hodnotě používané v Německu 
(8,8 m3/osoba/rok; DIN 1989:2001-10).

– V případě, že je to možné, připouští se i přesné měření 
podružným vodoměrem.

Využití dešťovky – platba za stočné



• Seznamte se s podmínkami.

• Připravte podklady pro žádost (stačí jednoduchý 
projekt v rozsahu 1 listu A4 – oslovte dodavatele).

• Podejte elektronickou žádost – z pohodlí domova a 
bez front.

• Je-li to relevantní, projednejte záměr s 
provozovatelem vodovodu a kanalizace (zejména při 
splachování toalet srážkovou vodou)

• Doložte dokončení realizace systému.

• Podepište návrh smlouvy a vyčkejte na dotaci –
přijde do 3 týdnů.

Jak získat dotaci v pár krocích



• Dostupnost užitkové vody v období sucha tam, kde 

jsou jinak problémy s dodávkou vody z jiných zdrojů.

• Rozšíření povědomí občanů o problematice 

udržitelného hospodaření s vodou.

• Při průměrné úspoře 60 000 litrů vody na jeden projekt 

přispěje program k úspoře 430 mil. litrů vody z jiných 

zdrojů každý rok. 

Přínosy programu



• 12/2017/ČR 2635 102 720 850 Kč

• Odeslaná 1662 83 228 100 Kč

• Rozpracovaná 973 19 492 750 Kč

• 12/2017/OOS 908 25 461 755 Kč

• Odeslaná 450 18 882 905 Kč

• Rozpracovaná 458 6 578 850 Kč

• Celkový součet 3543 128 182 605 Kč

Výsledky 2. kola Dešťovky (k 13.11.2017)



• Dotační kalkulačka na www.dotacedestovka.cz

• 13 krajských pracovišť Státního fondu životního 
prostředí ČR – možnost osobní konzultace.

• KP BRNO: 

• Adam Rampáček – 541 217 091 
adam.rampacek@sfzp.cz

• Marcela Ondráčková – 541 217 092, 
marcela.ondrackova@sfzp.cz

• Zelená linka – volejte zdarma 800 260 500.

• E-mail – info@sfzp.cz.

Kdo mi poradí?



• Budu k žádosti potřebovat odborný posudek?
– Ano, je povinnou součástí každé žádosti. U jednoduchých systémů 

pro využití srážkové vody může odborný posudek zpracovat 
dodavatel systému či nádrže – stačí v rozsahu jednoho listu A4. Vzor 
posudku je k dispozici na webu.

• Můj dům neleží v suchem postižené oblasti, můžu také 
získat dotaci?
– Ano, v tomto případě je možné získat dotaci na akumulaci srážkové 

vody pro splachování WC a zálivku zahrady nebo na sofistikovanější 
systémy využívající přečištěnou odpadní vodu.

• Úplný seznam nejčastějších dotazů naleznete na:
– https://www.dotacedestovka.cz/dotazy.html

Časté dotazy



… ani kapku nazmar!

Dušan Martoch: dusan.martoch@sfzp.cz


