
Nový dotační program Dešťovka – o co jde? 
 
Pro zájemce o dotační program Dešťovka jsme připravili nejdůležitější informace pro získání 
přehledu o možnostech a podmínkách podpory. 
 
Poskytovatelem dotace je: Státní fond životního prostředí ČR 
 
Informace je možné získat na webové stránce: www.dotacedestovka.cz, kde již nyní žadatelé 
naleznou přehled nejčastějších otázek včetně odpovědí a dotační kalkulačku. Na ní si mohou 
spočítat, jak velkou nádrž si budou muset pořídit a kolik mohou na vybraný systém získat peněz. Pro 
větší názornost jsou informace doplněny o přehledná schémata s jednoduchým popisem, jak který 
systém funguje. 
 
Žádost se podává: elektronicky na internetu na www.dotacedestovka.cz, případně na krajském 
pracovišti Fondu, kde Vám specialisté s vyplněním žádosti pomohou 
https://www.sfzp.cz/sekce/564/159/detail-organizacni-jednotky/. 
 
Dokumenty k žádosti: - odborný posudek zpracovaný dodavatelem nebo autorizovaným 

projektantem  
                   -   písemný souhlas spoluvlastníků domu (je-li relevantní). 
 

Co je odborný posudek? Odborný posudek obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci 
(popis stávajícího a navrhovaného řešení, základní výkresy a schéma zapojení) a vyčíslení přínosů. 
Odborný posudek zpracovává nejčastěji dodavatel systému případně autorizovaný projektant. 
 
Od kdy je možné podat žádost? Od 29. 5. 2017 
Finanční alokace: 100 milionů 
Výše dotace: Maximálně lze získat 50 % z celkových uznatelných výdajů na realizaci 
 
Na co lze žádat: 
 
a) zřízení podzemních akumulačních nádrží na dešťovou vodu z celé střechy domu s využitím na 
zálivku zahrady. O toto opatření však lze pouze žádat v obcích, postižených kritickým suchem 
s akutním nedostatkem vody, kde 

• V obci bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou 
vodou přistavením mobilního zdroje nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího 
místní vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaném zdroji.  

• V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z 
místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech.  

• V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z 
místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.  

Vzhledem k tomu, že tyto podmínky město Sezimovo Ústí nesplňuje, nelze o dotaci na toto opatření 
(akumulaci dešťové vody s následným využitím k zálivce zahrady) žádat. 
 



 
 
b) zřízení podzemních akumulačních nádrží na dešťovou vodu z celé střechy domu s využitím na 
zálivku zahrady a na splachování WC. Maximum dotace činí 65 000 Kč, nádrž musí mít objem min. 
2 m3. 

 
 
 
 



c) zřízení důmyslných systémů, používající v domě dešťovou vodu ze střechy a/nebo opětovně 
vodu ze sprchování nebo mytí. Maximum dotace činí na realizaci 95 000 Kč, na projektovou 
dokumentaci 10 000 Kč. 

 
 
 
Jaká je časová způsobilost výdajů? Mohu si pořídit např. akumulační nádrž ještě před podáním 
žádosti? Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení 
realizace. Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po datu vyhlášení 
programu (27. 4. 2017) a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti. 
 
Doba návratnosti investice: Návratnost investice se liší u každého projektu. V modelových 
příkladech se počítá při náhradě pitné vody z vodovodu pro běžný dům s návratností systému 20 let 
bez dotace a cca 10 let s dotací. 
 
Nepodporuje se: - zachytávání vody ze střech do menších nádrží (sudů) 

     - opatření pro domy určené k rekreaci, a to ani v případě, že tam má žadatel      
nahlášen trvalý pobyt  

 
Kdy se dotace vyplácí: Po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše 
předfinancovat z vlastních zdrojů. 
 
Žádné seznamy certifikovaných výrobků či dodavatelů nejsou pro tento program zavedeny.  
 
Jak velkou nádrž musím mít? Nejsnazší cesta vede přes dotační kalkulačku na 
www.dotacedestovka.cz, kam zadáte vaši lokalitu, velikosti a parametry střechy, zahrady apod. a 
ihned se dozvíte, jakou velikost nádrže musíte zvolit. 
 
 
 
Podle informací z www.dotacedestovka.cz zpracoval 26. 5. 2017  Bc. Petr Klíma, odd. ŽP MěÚ 
Sezimovo Ústí 


