
 

 

Podpora udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech 

Cílem nového dotačního programu je pomoci domácnostem řešit situaci s nedostatkem užitkové 

vody v době sucha a ušetřit náklady na pitnou vodu. Dotaci až 50 procent lze využít na pořízení 

zahradní nádrže na dešťovou vodu v suchem postižených oblastech nebo systém na splachování 

toalet již jednou použitou vodou z umyvadla či pračky. 

Podporované varianty: 

Varianta A.  Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady 
 

 

 

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

 pro stávající domy v lokalitách zasažených 
akutním nedostatkem vody 

 
Kritéria pro udělení dotace v suchých oblastech: 
v obci bylo od roku 2014 (alespoň 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. 

Dokládá se stanoviskem obce nebo odkazem na veřejně 
dostupné dokumenty. 

Poznámka: Zda vaše obec spadá do oblasti ohrožené suchem je třeba ověřit na obecním úřadě. 

 
 
Varianta B.  Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady 
 

 

 

 dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 
nádrže, maximálně však 50 % z celkových 
způsobilých výdajů 

 
 pro stávající domy i novostavby v celé ČR 

(není nutné, aby nemovitost ležela 
v lokalitě zasažené suchem). 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
Varianta C.  Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody 
 

 

 

 dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s 
využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč 
(bez kombinace s využitím srážkové vody) 
+ 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na 
projektovou přípravu, maximálně však 
50 % z celkových způsobilých výdajů 

 
 pro stávající domy i novostavby v celé ČR 

(není nutné, aby nemovitost ležela 
v lokalitě zasažené suchem). 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí podpory je možné podat v období od 29. 5. 2017 do vyčerpání alokace. 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 50 % z celkových způsobilých výdajů. 

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.dotacedestovka.cz  

 

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) 

 

Dotaci nelze získat na domy určené k rekreaci. 

 

Bližší informace o výzvě najdete na https://www.sfzp.cz/sekce/877/destovka/ 

 

 

 

 

 

Občané SO Mezihoří mohou při zpracování žádosti využít služeb Centra společných 
služeb v Rostěnicích (budova Obecního úřadu Rostěnice, tel. 734 692 132). 
 
Za zpracování žádosti bude účtován poplatek ve výši 3%, který bude vypočítán dodatečně z výše 
poskytnuté dotace (tzn. pouze v případě že bude dotace skutečně poskytnuta).  
Například v případě poskytnutí dotace ve výši 45 000,- Kč bude poplatek činit 1 350 Kč. 

 

https://www.dotacedestovka.cz/

