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Odborné posudky  
pro dotační program 
Dešťovka
Vybral jsem si nádrž 
a potřebuji posudek, 
jak mám postupovat?

1/   Kontaktujte nás  
– emailem či telefonicky.

2/   V případě, že jste žádost 
již podali, zašlete nám 
ji jako podklad v pdf.

3/     V případě, že jste 
ještě žádost nepodali, 
je nutné dodat 
následující podklady:

•  Jméno žadatele, katastrální 
území, č. parcely z katastru, 
mobilní telefon

•  Kdy byla/bude stavba 
kolaudovaná k trvalému bydlení?

•  Popis současného řešení dešťové 
vody a dešťových svodů. 
Dešťové svody na terén/do 
vsakovacího objektu (materiál, 
rozměry)/do kanalizace. 

•  Máte již nějakou nádrž?

•  Představa o velikosti nové 
nádrže.

•  Půdorys střech, případně 
dalších ploch, které chcete 
napojit do nádrže. U střech 
se nejedná o šikmou plochu, 
ale půdorys. Střecha obytné 
části musí být napojena celá.

•  Sklony střech, případně dalších 
ploch a přesný popis krytiny.

•  Plocha pozemku 
určeného pro zálivku.

•  Počet osob žijících v domě 
a celkový počet WC (pro variantu 
využití dešťové vody na WC).

•  Preferované umístění akumulační 
nádrže na pozemku.

•  Řešení bezpečnostního přelivu 
vsakem či do kanalizace.

•  Přítomnost spodní vody pokud 
je výše než 3 m pod terénem.

•  Výkresy domu – situaci, řezy 
domu atd., z kterých bude 
patrné umístění WC a umístění 
technické místnosti.

Nebo vyplňte dotazník pro 
zpracování posudku na webu:

Kolik za posudek zaplatím?

Poplatek za zpracování činí 
7300 Kč včetně DPH. Při nákupu 
nádrže s případným dalším 
příslušenstvím, bude po předložení 
faktury za posudek poskytnuta 
sleva ve výši 5 000 Kč včetně DPH.

Nejsme si jistý správným 
výběrem nádrže.

Pro orientační návrh lze také 
využít náš online kalkulátor, který 
navrhne ideální velikost nádrže 
a je schopen zohlednit i některé 
složitější hydrogeologické 
podmínky. Nicméně pro 
konkrétní řešení doporučujeme 
konzultaci s odborníkem, který 
Vám zpracuje návrh přímo pro 
Váš dům a pozemek. To můžete 
udělat napřímo, nebo také 
prostřednictvím projektanta, 
který tuto konzultaci provede 
a Vám do projektu navrhne 
již konkrétní řešení.Dotazník  

k posudku

Online 
kalkulátor



Dotační program 
Dešťovka na pořízení 
nádrže na dešťovou 
vodu

Na co získám dotaci a kolik?

Oblast 1:
Zachytávání srážkové vody pro 
zálivku zahrady 
•  Celková výše dotace činí 

až 20 000 Kč fixní část 
+ 3 500 Kč/m3 nádrže,  
maximálně však 50 %  
z celkových způsobilých výdajů.

•  Finanční prostředky je možné 
využít na pořízení a instalaci 
akumulační nádrže pro 
zachytávání srážkové vody, 
která bude následně využita 
pro zálivku zahrady.

•  Podpora není vázána na 
lokality ohrožené suchem.

•  Podpora se vztahuje na 
stávající domy na celém území 
ČR, nikoliv na novostavby.

•  Příspěvek mohou získat 
i majitelé obytných rekreačních 
domů, které slouží k trvalému 
bydlení (tuto skutečnost 
jsou povinni doložit).

Oblast 2:
Akumulace srážkové vody 
pro splachování WC a zálivku 
zahrady 
•  Výše dotace činí až 30 000 Kč 

fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, 
maximálně však 50 % z celkových 
způsobilých výdajů.

•  Tyto finanční prostředky 
je možné využít na pořízení 
akumulační nádrže pro 
zachytávání a hospodaření 
se srážkovou vodou, která 
bude následně využívána 
na splachování WC v domě 
a případné přebytky pro 
zálivku zahrady.

•  Podpora se vztahuje na 
stávající domy i novostavby 
na celém území ČR.

•  Příspěvek mohou získat i majitelé 
obytných rekreačních domů, 
které slouží k trvalému bydlení 
(tuto skutečnost musí doložit). 

Jak mám podat žádost? 
 
Žádost se podává elektronicky 
na webových stránkách 
www.dotacedestovka.cz případně 
na kterémkoliv krajském pracovišti 
SFŽP. Žádost je možné vyřídit 
osobně, nebo na základě plné 
moci. Žádosti do programu je 
možné podat kdykoliv, před 
zahájením, v průběhu či po 
dokončení realizace. Doba realizace 
podporovaného opatření je 
u novostaveb prodloužena z 12 na 
24 měsíců. Informaci o přiznání či 
nepřiznání dotace by měl žadatel 
obdržet do 3 týdnů od podání 
žádosti. Žádat o dotaci mohou 
vlastníci a stavebníci bytových 
a rodinných domů určených 
k trvalému bydlení. Při podání 
žádosti spolu s potřebnými 
dokumenty elektronickou cestou 
(tj. přes informační systém 
programu nebo datovou schránku) 
není již nutné Fondu dokládat 
dokumenty v listinné podobě.

Jaké dokumenty budou 
potřeba k podání žádosti? 
 
•  Vlastní internetová žádost

•  Odborný posudek zpracovaný 
dodavatelem systému či 
autorizovaným projektantem 
(zjednodušená projektová 
dokumentace s popisem 
stávajícího a navrhovaného 
řešení, základními výkresy 
a schématem zapojení, 
vyčíslení přínosů)

•  Písemný souhlas spoluvlastníků 
domu (pokud je relevantní)

Kdy mi vyplatí dotaci a na 
základě jakých dokumentů? 
 
Dotace se vyplácí až po doložení 
dokončení realizace celého 
projektu, tedy žadatel si musí 
vše předfinancovat z vlastních 
zdrojů. Podání žádosti je možné 
před dokončením stavby domu, 
ale dotaci je možné vyplatit 
až po dokončení stavby (kolaudaci 
či souhlasu s užíváním). Předkládají 
se zejména faktury s doklady 
o úhradě a položkovým rozpočtem 
nebo smlouvou o dílo. K doložení 
dotace není nutné předkládat 
doklad o dokončení novostavby 
a doklad o právní subjektivitě. 
Navíc je třeba přiložit doklad 
o vlastnictví bankovního účtu.
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