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Národní program 
Životní prostředí

OPŽP
Operační program

Životní prostředí

NZÚ
Nová zelená 
úsporám



Dešťovka: podpora udržitelného hospodaření 

s vodou pro občany

• Až 50% podpora systémů pro efektivní využití 

srážkových a odpadních vod v domácnostech

• Cíle: zajištění užitkové vody na období sucha, zvýšení 

povědomí o problematice, úspora pitné vody

• Určeno zejména pro vlastníky či stavebníky rodinných 

domů z celé ČR

• Elektronické podání žádosti na www.dotacedestovka.cz

• Aktuálně probíhá příjem žádostí ve výzvě č. 12/2017, a 

to až do vyčerpání alokace 240 mil. Kč

• Rychlá administrace – pravidlo 3 týdnů

http://www.dotacedestovka.cz/


Dešťovka: Základní systém pro využití 

srážkové vody na zálivku zahrady 

• pouze v obcích 

ohrožených suchem

• nelze pro 

novostavby



Dešťovka: Systém pro využití srážkové vody na 

splachování toalet a na zálivku zahrady

• celá ČR

• stávající 

domy i 

novostavby



Dešťovka: Systém pro využití přečištěné 

odpadní vody a srážkové vody

• celá ČR

• stávající 

domy i 

novostavby



NPŽP: Domovní čistírny odpadních vod

• Až 80% podpora na budování soustav DČOV v lokalitách, 

kde není možnost řešit vybudováním stokové sítě s ČOV

• Určeno zejména pro obce, svazky obcí či společnosti jimi 

ovládané

• Podpořeny mohou být DČOV do velikosti 50 EO u 

rodinných a bytových domů či budov ve vlastnictví obce

• Projekt musí řešit alespoň 30 % EO v dané lokalitě a 

zahrnovat on-line monitoring podpořených DČOV

• Aktuálně probíhá příjem žádostí ve výzvě č. 17/2017, 

a to až do 30. 6. 2019 či vyčerpání alokace 200 mil. Kč



NPŽP: Průzkum, budování a posílení zdrojů 

pitné vody

• V návaznosti na výzvu č. 8/2016 probíhá příprava nové 

výzvy na podporu budování či posílení zdrojů pitné vody

• Určena bude opět zejména pro obce, svazky obcí či 

společnosti jimi ovládané v lokalitách, kde docházelo k 

problémům se zásobováním obyvatel pitnou vodou

• Aktuálně probíhá příprava nové výzvy s plánovaným 

vyhlášením v průběhu 2Q 2018



NPŽP: Ekoinovace

• V návaznosti na výzvu č. 2/2017 probíhá příprava nové 

výzvy na podporu inovativních řešení

• Výzva by měla být opět určena na podporu inovativních 

řešení napříč oblastmi (vč. oblasti udržitelného 

hospodaření s vodou) a jejich zavádění do praxe (tj. 

nejedná se o podporu vývoje a výzkumu)

• Předpokládá se dvoukolový systém hodnocení žádostí

• Aktuálně probíhá příprava nové výzvy s plánovaným 

vyhlášením v průběhu 2Q 2018



OPŽP: „Dešťovka“ pro obce

• Podpora udržitelného hospodaření se srážkovými 

vodami v intravilánu obcí (aktivita OPŽP 1.3.2)

• Výzva je určena zejména pro obce, jejich části a 

příspěvkové organizace (školy, školky…)

• Příjem žádostí v 113. výzvě OPŽP s alokací 1,8 mld. 

Kč bude zahájen 1. 3. 2018 a bude probíhat až do 

7. 1. 2019



OPŽP: Akumulace srážkové vody pro 

zálivku veřejné zeleně

• dotace až 85 %

• minimální výdaje: 

200 tis. Kč

• pro veřejné budovy

• mimo zálivku lze 

vodu využít i k 

jiným účelům (při 

splnění příslušných 

předpisů)



OPŽP: Výstavba a oprava nádrží za účelem 

zachycení srážkové vody

• dotace až 85 %

• minimální výdaje: 

200 tis. Kč

• srážková voda z 

intravilánu

• povinné předčištění 

vody

• nutné vybudovat 

bezpečnostní přeliv



OPŽP: Výměna nepropustných povrchů za 

propustné

• dotace až 50 %

• minimální výdaje: 

200 tis. Kč

• pro veřejné plochy 

a prostranství

• pro veřejné subjekty

• lze řešit i v rámci 

komplexního 

projektu
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Ani kapku nazmar!

Jakub Hrbek

ředitel odboru

Odbor řízení Národních programů

jakub.hrbek@sfzp.cz

INFORMACE: 800 260 500 a dotazy@sfzp.cz

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz


