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 zajistit užitkovou vodu lidem v době sucha; 

 ušetřit náklady na pitnou vodu; 

 snížit množství odebírané vody z povrchových  

a podzemních zdrojů; 

 poukázat na problematiku udržitelného 

hospodaření s vodou. 

Cílem programu Dešťovka je: 



 Pro všechny vlastníky stávajících a stavebníky nových 
rodinných a bytových domů v celé ČR. 

 

 Dotaci lze získat na domy určené k rekreaci, které jsou 
využívány pro trvalé rodinné bydlení (nutno prokázat). 

 

 Forma vlastnictví domu nerozhoduje. 

 

Pro koho je Dešťovka určena 



 Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady. 

 

 Akumulace srážkové vody pro splachování WC a 

zálivku zahrady. 

 

 Využití přečištěné odpadní vody pro splachování WC 

a případně zálivku zahrady. 

Na co lze získat dotaci 



Dotace se skládá ze dvou částí 

 Fixní část – výše určena dle zvolené technologie 

 

 Proměnná část – určena dle vypočítaného objemu 

akumulační nádrže – online kalkulačku naleznete na 

www.dotacedestovka.cz 

Jak se počítá výše dotace 



Akumulace srážkové vody pro 

zálivku zahrady  

Dotace na realizaci: 

20 000 Kč + x * 3 500 Kč 

max. 55 000 Kč 

max. 50% z nákladů 

 

 

Nově pro všechny 

stávající domy v celé ČR! 

! způsobilost nákladů od 

1.10.2018 ! 



Dotace na realizaci: 

30 000 Kč + x * 3 500 Kč 

max. 65 000 Kč 

max. 50% z nákladů 

 

Stávající domy (nutné 

napojit alespoň jednu 

toaletu).  

 

Novostavby (nutné 

napojit všechny toalety). 

Akumulace srážkové vody pro 

splachování WC a zálivku zahrady  



Využití přečištěné odpadní vody 

s možným využitím srážkové vody 

Na využití odpadní i srážkové vody: 

60 000 Kč + x * 3 500 Kč 

 

Využití pouze odpadní vody: 

45 000 Kč + x * 3 500 Kč 

 

Na projekt: 

až 10 000 Kč 

 

Celkem 

max. 105 000 Kč 

max. 50% z nákladů 

Pro stávající domy i novostavby po celé ČR 



 Dotaci lze získat na domy určené k rekreaci, které jsou 

využívány pro trvalé rodinné bydlení (nutno prokázat). 

 

 Dotace pouze na zálivku zahrady pro všechny stávající 

obytné domy (dům, který byl schválen k užívání před 

27.4.2017). 

 

 Prodloužení lhůty pro realizaci opatření u novostaveb 

na 24 měsíců od akceptace žádosti. 

Nejdůležitější novinky platné od 1.10.2018  



 Rychlá administrace – pravidlo 3 týdnů. 

 

 Možnost opravy žádosti v případě zjištění nedostatků. 

 

 Doba na realizaci projektu 1 rok od akceptace žádosti u 

stávajících objektů 2 roky u novostaveb. 

Výzva č. 12/2017 „Dešťovka“  



 

 Nedoložení žádosti a podkladů v listinné podobě na 

SFŽP po elektronickém odeslání. 

 

 Žádost podána bez odborného posudku – chybné údaje 

vyplněné v žádosti o podporu. 

 

Nejčastější chyby: 



 

 www.dotacedestovka.cz 

 

 Výzva č. 12/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí 

podpory v rámci Národního programu Životní prostředí 

„Dešťovka“.  

Důležité odkazy 

http://www.dotacedestovka.cz/
http://www.dotacedestovka.cz/


• Dotační kalkulačka na www.dotacedestovka.cz 

• 13 krajských pracovišť Státního fondu životního 

prostředí ČR – možnost osobní konzultace. 

• Zelená linka – volejte zdarma 800 260 500. 

• E-mail – info@sfzp.cz. 

Kdo mi poradí? 



Kdo mi poradí? 

Miroslav Zmeškal  

tel.: 577 222 762   miroslav.zmeskal@sfzp.cz 

 

Libor Martinák 

Tel.: 577 522 277   libor.martinak@sfzp.cz  
  



Šetřete s námi! 


