
Podpora udržitelného 
hospodaření s vodou  
v domácnostech 

Nový dotační program 
 
27. dubna 2017 – IBF Brno 



• Program na podporu udržitelného hospodaření 
s vodou v domácnostech. 

• Hlavní cíle: 
– 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. 
• Financování a administraci zajistí Státní fond 

životního prostředí ČR. 

Co je Dešťovka 



• Vodní blahobyt skončil – nedostatek vody je 
reálným problémem na mnoha místech ČR. 

• Jen v Praze se ročně prosplachuje 12 mld. litrů vody, 
tolik vody se vypije v celé Evropě za 5 dní.  

• Součást celkové koncepce boje MŽP proti suchu. 
• Předpokládá se, že se budou střídat období sucha s 

přívalovými srážkami – nutnost „uskladnit“ větší 
množství vody na později. 
 

Proč Dešťovka 

Předvádějící
Poznámky prezentace
ad 1) proto je nutné ukázat na nutnost hledat další úspory a zamezit plýtváníad 2) je to jeden dílek mozaiky, pouze pokud se začnou opatření realizovat ve všech oblastech, má to smyslad 3) kumulativní úhrn srážek bude pravděpodobně obdobný, jen spadne v mnohem kratším intervalu - tedy je vhodné vodu v období dešťů zadržet a v období sucha využít (sudy a podobné nádoby mají malou kapacitu a nevystačí tak na dlouho)



Sucho v ČR 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Přeji hezké odpoledne,�Přikládám několik obrázků, které by snad mohly být použitelné.�V Excelu je několik grafů s komentáři. První je graf kumulovaných odchylek�(chcete-li přebytků a deficitů srážek od roku 1961, který dobře ukazuje, že�vzrostla teplota a tím i výpar, ale v letech 1993-2013 jsme žili ve srážkově�bohatším období, kdy byl srážek přebytek ve srovnání s normálem a proto se�to vykompenzovalo, po roce 2013 srážek ubylo a v kombinaci s teplejším�klimatem je tak zaděláno na problémy se suchem. Další grafy ukazují poslední�tři roky a nárůst deficitu pro celou ČR a pro Královehradecký kraj, kde�sucho narůstalo v průběhu celého roku 2016.�Přikládám i mapku aktuálního stavu podzemních vod, která dobře ukazuje, že�hlavně ve východních Čechách je stav velmi podnormální, což je důsledek výše�zmiňovaného. Poslední je mapka povrchových vod - srovnání s dlouhodobými�průměry pro měsíc duben. Je opět vidět, že kromě horských oblastí, je v�tocích, hlavně v těch menších a v nižších polohách, méně než polovina�dlouhodobého dubnového průměru. �



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

• Dotaci nelze získat na domy určené k rekreaci. 
• Forma vlastnictví domu nerozhoduje. 
• Podobný program připravujeme i pro obce  

a města s využitím fondů EU.  
 

Pro koho je Dešťovka určena 



• Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady - 
územně omezeno. 

• 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 (pro výpočet budete 
potřebovat znát obec, kde bude systém instalován, 
plochu střechy, plochu zavlažované zahrady a případně 
počet obyvatel v domě) 

Jak se počítá výše dotace 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Proměnná část dotace se přiznává pouze v případě, kdy žadatel využije k tomu určené výrobky. Pokud zvolí cokoliv jiného (např. IBC kontejnery, starou žumpu, studnu apod.), tak se proměnná část dotace nepřiznává.



• Pouze pro stávající rodinné a bytové domy  
v územích zasažených nedostatkem vody 
(náhradní zásobování vodou nebo vyhlášky  
o omezení spotřeby vody). 

• 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). 

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Dotace omezena na max. 55 000 Kč je dvousložková:- 20 000 Kč fixní část + 3500 Kč za každý m3 vypočítaného objemu nádržeProměnná část dotace se přiznává pouze v případě, kdy žadatel využije k tomu určené výrobky. Pokud zvolí cokoliv jiného (např. IBC kontejnery, starou žumpu, studnu apod.), tak se proměnná část dotace nepřiznává.Výpočet velikosti nádrže a tím i max. dotace bude možné provést na stránkách programu www.dotacedestovka.czDo výpočtu velikosti nádrže vstupuje:plocha zavlažované zahradyvelikost a typ odvodňované plochy / střechylokalita – tj. průměrný srážkový úhrnúčinnost filtraceVždy musí být instalována nádrž o velikosti alespoň 2 m3.



• Pokud v obci bylo od roku 2014 (jedno z kritérií): 
– nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou 

vodou; 
– místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody 

minimálně ve dvou letech; 
– místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné 

vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce. 

• Doložení stanoviskem obce nebo odkazem na 
veřejně dostupné dokumenty. 

Území zasažená nedostatkem vody 

Předvádějící
Poznámky prezentace
SFŽP bude z přijatých žádostí, u kterých byl tento statut doložen vytvářet seznam prověřených obcí, kde již další žadatelé nebudou muset tuto skutečnost znovu dokládat.



Akumulace srážkové vody  
pro zálivku zahrady  



• Pro všechny rodinné a bytové domy v ČR 
včetně novostaveb. 

• Srážkovou vodu je nutné využít alespoň ke 
splachování toalet. 

• 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). 

Akumulace srážkové vody pro splachování WC 
a zálivku zahrady 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Dotace omezena na max. 65 000 Kč je dvousložková:- 30 000 Kč fixní část + 3500 Kč za každý m3 vypočítaného objemu nádržeProměnná část dotace se přiznává pouze v případě, kdy žadatel využije k tomu určené výrobky. Pokud zvolí cokoliv jiného (např. IBC kontejnery, starou žumpu, studnu apod.), tak se proměnná část dotace nepřiznává.Povinně napojené toalety:stávající domy – alespoň jedna toaleta v obytné zóněnová výstavba – všechny toalety v obytné zóněNutno napojit celou plochu střechy domu, tam, kde to není možné (například střecha do ulice v řadové uliční zástavbě), pak alespoň polovinu střechy.Výpočet velikosti nádrže a tím i max. dotace bude možné provést na stránkách programu www.dotacedestovka.czDo výpočtu velikosti nádrže vstupuje:plocha zavlažované zahradypočet osob žijících v domácnostivelikost a typ odvodňované plochy / střechylokalita – tj. průměrný srážkový úhrnúčinnost filtraceVždy musí být instalována nádrž o velikosti alespoň 2 m3.



Akumulace srážkové vody  
pro splachování WC a zálivku zahrady  



• Šikmá tašková střecha s plochou 150 m2; srážkový 
úhrn 700 mm/rok. 

• Množství zachycené srážkové vody: 71 m3. 
• Požadovaný minimální objem nádrže: 3,9 m3. 
• Náklady cca 86 000 Kč a dotace 43 000 Kč. 
• Roční úspora cca 5 250 Kč. 

Příklad využití srážkové vody pro WC a zahradu 

Předvádějící
Poznámky prezentace
- financování z vlastních zdrojů (tj. bez úvěru)-          střecha šikmá s pálenými taškami – 150 m2-          lokalita se srážkovým úhrnem 700 mm/rok (třeba okolo Havlíčkova Brodu)-          nahrazována je pitná voda z vodovodu s cenou 98 Kč/m3 (z toho 48 Kč/m3 vodné a 50 Kč/m3 stočné)-          ročně je k dispozici 71 m3 z toho je polovina použita na zálivku (úspora za vodné + stočné) a druhá polovina na splachování WC (úspora za vodné)-          minimální velikost nádrže 3,9 m3-          náklady cca 86 000 Kč (dodávka na klíč – pokud si něco udělám sám, lze ušetřit)-          dotace 43 000 Kč-          roční úspora 5 254 Kč; roční náklady na provoz 1500 Kč (rozpočítáno včetně servisu po dobu životnosti 30 let)-          diskontovaná návratnost bez dotace 20 let / s dotací 11 let (diskont 1 %, předpokládaný růst vodného 2 %/rok)



• Pro všechny rodinné a bytové domy v ČR 
včetně novostaveb. 

• Přečištěnou odpadní vodu je nutné využít alespoň 
ke splachování toalet. 

• 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 celkového objemu nádrží; 
– 10 000 Kč - na zpracování projektu. 

Využití přečištěné odpadní vody pro 
splachování WC a případně zálivku zahrady 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Dotace omezena na max. 105 000 Kč je dvousložková:- pro systémy pouze na přečištěnou odpadní vodu - 45 000 Kč fixní část + 3500 Kč za každý m3 vypočítaného objemu nádrže na přečištěnou odpadní vodu- pro systémy kombinující srážkovou vodu a přečištěnou odpadní vodu - 60 000 Kč fixní část + 3500 Kč za každý m3 sečteného objemu nádrže pro srážkovou vodu a objemu nádrže na přečištěnou odpadní voduProměnná část dotace se přiznává pouze v případě, kdy žadatel využije k tomu určené výrobky. Pokud zvolí cokoliv jiného (např. IBC kontejnery, starou žumpu, studnu apod.), tak se proměnná část dotace nepřiznává.!!! Při využití přečištěné odpadní vody na zálivku vyžadován souhlas s vypouštěním odpadních vod do vod podzemních!Povinně napojené toalety:stávající domy – alespoň jedna toaleta v obytné zóněnová výstavba – všechny toalety v obytné zóněV případě kombinace se srážkovou vodou - Nutno napojit celou plochu střechy domu, tam, kde to není možné (například střecha do ulice v řadové uliční zástavbě), pak alespoň polovinu střechy.Výpočet velikosti nádrže se provádí pouze v případě kombinace se srážkovou vodou - určení max. dotace bude možné provést na stránkách programu www.dotacedestovka.czCelkový dotovaný objem je dán součtem nádrže na přečištěnou odpadní vodu (obvykle cca 300l/bytová jendotka) a nádrže na srážkovou vodou.Velikost nádrže na přečištěnou odpadní vodou je dle projektu – zadává žadatel.Do výpočtu velikosti nádrže na srážkovou vodu vstupuje:plocha zavlažované zahradypočet osob žijících v domácnostivelikost a typ odvodňované plochy / střechylokalita – tj. průměrný srážkový úhrnúčinnost filtraceVždy musí být instalována nádrž o velikosti alespoň 2 m3.



Využití přečištěné odpadní vody  
s možným využitím srážkové vody  



• Vyhlášení: 27. dubna 2017. 
• Alokace: 100 mil. Kč. 
• Zahájení elektronického příjmu žádostí:  

29. května 2017 v 10:00. 
• Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním alokace. 

Pilotní výzva Dešťovky - alokace a termíny 



• Rychlá administrace – pravidlo 3 týdnů. 
• Možnost opravy žádosti v případě zjištění 

nedostatků. 
• Uznatelnost výdajů ode dne vyhlášení výzvy. 
• Doba na realizaci projektu 1 rok od akceptace 

žádosti. 

Pilotní výzva Dešťovky – základní principy 



• Seznamte se s podmínkami. 
• Připravte podklady pro žádost (vyžadován 

jednoduchý projekt – oslovte dodavatele). 
• Podejte elektronickou žádost – z pohodlí 

domova a bez front. 
• Doložte dokončení realizace systému. 
• Podepište návrh smlouvy a vyčkejte na dotaci. 

Jak získat dotaci v pár krocích 



• 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? 



… ani kapku nazmar! 
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