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NABÍDKA PODPORY UDRŽITELNÉHO 

HOSPODAŘENÍ S VODOU PRO OBČANY



NZÚ
Nová zelená 
úsporám

OPŽP
Operační 

program Životní 
prostředí

NPŽP
Národní program 
Životní prostředí

Programy administrované SFŽP ČR
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NZÚ
Nová
zelená
úsporám



Zelené střechy s podporou NZÚ

• Podpora pro extenzivní či polointenzivní zelené 

střechy na rodinných a bytových domech – kombinace 

synergických efektů (energetické úspory, hospodaření se 

srážkovou vodou, ochrana ovzduší)

• Podpora až 500 Kč / m2 (max. 50 % z CZV)

• Pro vlastníky / stavebníky rodinných a bytových 

domů

• Doplňkové opatření = pouze současně s alespoň dílčí 

rekonstrukcí domu – požadovaná minimální úspora 

energie – 20 % nebo novou stavbou domu v „pasivu“

• Probíhá příjem žádostí v rámci kontinuálních výzev -> 

možnost podat žádost až do roku 2021
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NPŽP
Národní Program
Životní Prostředí



Připravovaný program „Dešťovka“

• Nově připravovaná výzva v rámci Národního 

programu životní prostředí (NPŽP) na podporu 

udržitelného hospodaření s vodou

• Cílem je zejména snížení množství odebírané pitné 

vody z podzemních i povrchových zdrojů a zvýšení 

povědomí o udržitelném hospodaření s vodou mezi 

občany

• Podpora bude určena pro vlastníky a stavebníky 

rodinných a bytových domů

• Předběžná alokace 100 mil. Kč

• Maximální míra podpory 50 % z CZV
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Připravovaný program „Dešťovka“

• Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

− pouze v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody

− nelze pro novostavby

− až 20 000 Kč fixní část dotace + 3 500 Kč/m3 nádrže

• Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku

− celá ČR, stávající domy i novostavby

− až 30 000 Kč fixní část dotace + 3 500 Kč/m3 nádrže

• Využití přečištěné odpadní vody pro splachování WC

− celá ČR, stávající domy i novostavby

− až 60 000 Kč fixní část dotace + 3 500 Kč/m3 nádrže (při využití SV)

• Odpojení srážkové vody od kanalizace

− pouze stávající domy; až 15 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže
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Co je program „Dešťovka“

• Očekávaný harmonogram

− vyhlášení výzvy: duben 2017

− elektronický příjem žádostí: předpoklad - květen 2017

• Typ výzvy

− jednokolová nesoutěžní s průběžným příjmem žádostí 

do vyčerpání alokace

• Zdroj a způsob financování

− financování ex post z prostředků Fondu
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Státní fond životního prostředí České republiky

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4,

tel.: +420 267 994 300

www.sfzp.cz n zelená linka 800 260 500 n dotazy@sfzp.cz

Ing. Jakub Hrbek
Ředitel odboru Řízení Národních programů

jakub.hrbek@sfzp.cz
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