
Jak vyřídit žádost

o Dešťovku



Krok 1: Připravte potřebné dokumenty k podání žádosti
Dokumenty předkládané VŠEMI ŽADATELI o podporu
Dokumenty předkládané jen žadateli, kteří naplní daná kritéria

Návod pro vyplnění formulářů od Zakra

Krok 2: Přihlaste se na AIS SFŽP

Krok 3: Ověřte totožnost pomocí elektronické identifikace občana
Využití elektronické identifikace občana
Ověření totožnosti

Krok 4: Podejte žádost
Jak podat žádost

Krok 4: Doložení skutečných nákladů
Jaké náklady budou propláceny?
Doložení Dokladů po realizaci

Co je dotace dešťovka

Více o dotaci NZÚ najdete zde. Podmínky programu Dešťovka jsme pro vás sepsali
tady.

https://novazelenausporam.cz/
https://zakra.cz/blog/jake-jsou-podminky-dotace-destovka-pro-jeji-ziskani/


Dotace dešťovka se týká nejen rodinných domů, ale i bytových domů.

Majitelé novostaveb nemohou žádat o finance na první variantu, kdy jde pouze o
zálivku zahrady.



KROK-ZA-KROKEM
1. Připravte potřebné dokumenty k podání žádosti

- Odborný posudek (s razítkem a podpisem).

- Doklad prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele

- Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti

- Ostatní dokumenty – viz Krok 1

Odborný posudek seženete u nás

2. Přihlaste se na AIS SFŽP

3. Ověřte totožnost pomocí elektronické identifikace občana

4. Podejte žádost

- Postupujte dle podrobného návodu

- V AIS, sekci Moje projekty se stav projektu změní z

„Rozpracovaný“ na „Podaný“

5. Doložte skutečné náklady

- Doložte skutečný termín realizace

- Doložte účetní doklady

- Doložte prokázání o uhrazení účetních dokladů

6. Vyčkejte, zda Vás úředník vyzve k doplnění údajů (emailem nebo

telefonicky)

- Pokud Vás úředník nevyzve, zkontrolujte stav žádosti na AIS

SFŽP, kde by se údaj „Podaný“ měl změnit na

„Akceptovaný“

7. Doložte dodatečné údaje a materiály

- Pokud nebudete vyzvání, mělo by být vše v pořádku

8. Na email uvedený v žádost dostanete potvrzení o „Akceptaci

žádosti“

9. SFŽP Vám převede peníze

- Na bankovní účet označení jako „Dotační“ uvedený v žádosti

na AIS SFŽP

https://zakra.cz/blog/odborny-posudek-k-dotaci-destovka/
https://zakra.cz/kontakt/#kontakt


10. Archivujte všechny dokumenty (faktury, odborný posudek,

dodávkové listy, …) po dobu životnosti technologie



Krok 1: Připravte potřebné dokumenty k podání
žádosti

Dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k žádosti o

podporu, předkládá žadatel v rámci evidence žádosti do AIS SFŽP ČR.

Chci slevu a nezávaznou nabídku

Dokumenty předkládané VŠEMI ŽADATELI o podporu

a) Odborný posudek (autorizovaný ČKAIT s razítkem)

b) Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele

(Jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu

uvedeného v žádosti. Účet, který žadatel v AIS SFŽP ČR označí jako dotační, bude účtem,

na který Fond proplatí podporu. Na tomto dokumentu musí být zřetelné spojení

bankovního účtu se jménem žadatele dotace.)

https://zakra.cz/kontakt/#kontakt


Dokumenty předkládané jen žadateli, kteří naplní daná

kritéria

c) Dokumenty prokazující, že je stavba určená pro rodinnou rekreaci

využívána k trvalému rodinnému bydlení vč. prokázání trvalého

pobytu nejméně 2 roky před podáním žádosti

(Pouze v případě, že je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba

pro rodinnou rekreaci, např. o výpis změny z katastru nemovitosti)

d) Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti

(pouze v případě, že objekt, na který se žádá o podporu, je ve spoluvlastnictví více osob.

Lze použít formulář souhlasného prohlášení, který je k dispozici na webových stránkách

programu)

e) Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem

památkové péče (předkládá se pouze u památkově chráněných budov)

f) Doklad o schválení stavebního záměru příslušným orgánem ochrany

přírody

(předkládá se pouze v případě, že se budova nachází ve zvláště chráněném území a není

vyloučen její významný vliv na toto zvláště chráněné území)

g) Stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

krajiny (předkládá se pouze, je-li vyžadováno podle tohoto zákona, zejména v

souvislosti s možným dotčením létajících savců jakožto předmětu ochrany evropsky

významné lokality související s budovou, která je předmětem podpory)

h) Smlouva o smlouvě budoucí, rezervační smlouva nebo obdobná

písemná dohoda

(předkládá se pouze v případě žádosti o podporu na nákup rodinného domu podané

před realizací)

i) Dokumenty prokazující projednání záměru s provozovatelem

kanalizace

- zaústění bezpečnostního přepadu akumulační nádrže do kanalizace – písemný souhlas

k zaústění

- odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či vyčištěné odpadní vody do veřejné

kanalizace – pouze v případě, že je srážková či vyčištěná odpadní voda využívána a

následně jako voda odpadní vypouštěna do veřejné kanalizace (typicky při využití

srážkové vody na splachování toalet, popř. napojení bezpečnostního přepadu z

akumulační nádrže)

j) Výpočet environmentálně šetrného řešení projektu

(pouze v případě žádosti o bonus na environmentálně šetrné řešení projektu. Výpočtový

nástroj je k dispozici na webových stránkách programu)



V žádosti o dotaci k rodinnému domu běžně stačí: a) + b) + c) + d)

Pokud bude třeba cokoli doložit, bude Vás kontaktovat SFŽP na mail (uvedený

v podání žádosti, viz níže) s výzvou k doplnění určitých dokumentů dodatečně

Návod pro vyplnění formulářů od Zakra

Pro vyplnění potřebných formulářů budete potřebovat otevřít Odborný posudek

a Výpis z katastru nemovitostí. Odborný posudek Vám byl zaslán elektronicky

mailem, nebo datovou schránkou od ZAKRA. Pro získání údajů z katastru

nemovitostí využijte následující odkaz:

Online Katastr nemovitostí → katastrální území (vyhledat) → parcelní číslo

(vyhledat) → opište kód (pokračovat) → máte přístup k nahlížení do katastru

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu/Parcela/InformaceO


Z výpisu KN přepište následující údaje do dokumentů, zaslaných od ZAKRA.

Dokumenty naskenujte (popř. čitelně vyfoťte) a uložte jako PDF. Následně budou

online nahrány na AIS SFŽP.

!!! Dotační program lze využít pouze pro nemovitosti, které jsou určeny k TRVALÉMU
BYDLENÍ !!!

(Tuto skutečnost vždy ověřte na výpisu z katastru nemovitostí. Ve výpisu z KN musí být uvedeno:
rodinný dům / objekt sloužící k trvalému bydlení (pokud není zřejmé, že je nemovitost určena
k trvalému bydlení, je třeba doložit dodatečný dokument, prokazující tuto skutečnost. Stavba
musí být prokazatelné vedena jako objekt k trvalému bydlení min 2 roky před podáním žádosti o
dotační program)



Krok 2: Přihlaste se na AIS SFŽP

→ Do internetového vyhledávače napište: www.zadosti.sfzp.cz, nebo klikněte

na: AIS SFZP.

→ Klikněte na: „přihlásit se / založit účet v AIS“

Krok 3: Ověřte totožnost pomocí elektronické
identifikace občana
Využití elektronické identifikace občana

Pokud jste v minulosti elektronicky ověřovali svou osobnost, není nutné vytvářet

novou registraci, využijte stejné ověření jako v minulosti (např. certifikace COVID).

V případě, že jste nikdy elektronickou identifikaci občana nevyužili, je nutné ji

vytvořit-ověřit-aktivovat. Tuto elektronickou identifikaci můžete následně využít i

v budoucnu pro jiné účely (např. zdravotnictví, online nákupy, atd.).

Pro vytvoření nové elektronické identifikace občana využijte návod, který jsme

Vám zaslali:

„Návod pro vytvoření elektronické identifikace občana“, kde je detailně popsán

postup s obrázky krok-za-krokem.

Ověření totožnosti
→ Ověřte totožnost pomocí elektronické

identifikace občana (např. NIA ID)

→ zadejte uživatelské jméno a heslo

→ klikněte na „autorizuj a pošlu kód“

→ Přijde Vám SMS s kódem – opište kód

→ klikněte na „přihlásit“

Nyní máte přístup do webu AIS SFŽP, kde se

podává žádost.

http://www.zadosti.sfzp.cz
https://zadosti.sfzp.cz/AISPortal/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=365A80FE-A452-490B-9D9D-63161564A311&idForm=a12b5f7e-bd75-4819-9030-6e87f4410f9f&idbo=b6faa0e4-7fdf-413e-b134-ae1e3516fcb8


Krok 4: Podejte žádost

V pravém horním rohu obrazovky přejděte na „Podat žádost“.

Po celou dobu Vás bude provázet navigační okno, kde je vidět v jakém kroku se

nacházíte. Mezi kroky lze po vyplněný potřebných kroků přecházet vpřed i vzad.

Jak podat žádost

1. Výběr žadatele

→ Vyberte žadatele (dle odborného posudku)

→ Pokračovat

2. Výběr výzvy

→V oblasti NZU-RD vyberte 1 ze 2 možností (Rekonstrukce RD / novostavby RD)

→ Pokračovat

(pokud nemáte zkolaudovanou stavbu, je potřeba

vyplnit čestné prohlášení k trvalému bydlení

plánované nemovitosti)



3. Informace o žadateli

→ Zkontrolujte osobní údaje

→ Přidejte bankovní účet

!!! všechny transakce týkající se záměru provádějte výhradně na tomto účtu – platby za

materiál, proplacení faktur atd.!!!

→ Zaškrtněte „Dotační účet“

→ Nahrajte potvrzení o vlastnictví bankovního účtu

→ Pokračovat

4. Aktivity projektu

→ Klikněte na „Přidat další aktivitu“

→ Zvolte: D – adaptační a mitigační opatření

→ Zvolte: D.3 – dešťovka

→ Zvolte záměr užití dotace

→ Potvrďte výběr

→ Pokračovat



5. Projekt

V případě, že podáváte žádost před započetím stavebních prací, bude se jednat

pouze o odhad. Do této části se můžete kdykoli vrátit a poskytnuté údaje editovat.

→ Zadejte název projektu (např. dle Odborného posudku)

→ Veřejná podpora – nechte prázdné „- -„

→ Zvolte předpokládaný termín započetí a ukončení stavebních prací

(V případě, že je systém již nainstalovaný, zaškrtnete „Projekt je po realizaci“)

Místo realizace:

→ Klikněte na „Přidat“

→ Přidejte místo stavby →

→ OK

→ Pokračovat

6. Parametry a indikátory projektu

Pro vyplnění údajů využijte Odborný posudek, kde najdete všechny potřebné

informace.

→ Klikněte na „Změna parametrů“

→ vypište údaje z Odborného posudku



→ Uložit a zpět

→ Pokračovat

→

7. ROZPOČET

Nic nevyplňujte, rovnou → pokračovat.

8. Financování

V případě, že jste ještě nezačali stavět a nemáte žádné výdaje, je potřeba, aby

předpokládané financování z vlastních zdrojů bylo alespoň 50 % z celkových

odhadnutých nákladů.

→Do položky „6.. - Vlastní zdroje žadatele“ napište stejnou hodnotu, jaká je

uvedena v  „5 - Dotace SFŽP – ostatní“. Celková výše bude tedy složena z 50 %

z dotačního programu a z 50 % z vlastních zdrojů. (Např. pokud bude v tabulce

uvedena hodnota: 47 500,-, do kolonky Vlastní zdroje vepište také hodnotu 47 500,-).

→ Do kolonky „Prostředky získané z jiných veřejných zdrojů“ vepište hodnotu „0“

(Vyplňuje se pouze v případě spolufinancování státním orgánem)

→ Pokračovat



9. PŘÍLOHY

→ Přiložte Odborný posudek v PDF

(autorizovaný)

- Klikněte na

- Dále na

- OK

→ Přiložte ostatní dokumenty (viz Krok 1)¨

* Postupujte stejným způsobem jako během přiložení odborného posudku

* Všechny přílohy by měli být ve formátu PDF

→ Pokračovat

10. Shrnutí žádosti

Zkontrolujte vyplněné údaje. Údaje lze popřípadě změnit dvěma způsoby:

- Tlačítkem „Upravit údaje“

- Vrácením do předchozího kroku

Po ověření správnosti vyplněných údajů podejte žádost.

Po kliknutí do „Podat projekt“ bude Vaše žádost o přidělení dotace předána
úředníkovi ze SFŽP, který by se měl k žádost vyjádřit do 30 pracovních dnů.
V případě, že bude třeba k žádosti cokoli doplnit, vyzve Vás úředních k doplnění
údajů mailem.

Pokud kontrola od úředníka SFŽP proběhne v pořádku, přijde Vám na mail
Akceptace žádosti SFŽP, což znamená, že byla Vaše žádost kladně vyřízena a po
doložení skutečné výše nákladů Vám bude dotace přidělena na uvedený bankovní
účet.



Krok 4: Doložení skutečných nákladů

Jaké náklady budou propláceny?

a) Fond poskytne podporu pouze na úhradu přímých realizačních výdajů. Přímé

realizační výdaje musí být v souladu s pravidly těchto závazných pokynů a platnými

právními předpisy.

b) Přímé realizační výdaje jsou takové výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s

realizací podporovaných opatření splňujících podmínky programu.

c) Přímé realizační výdaje musí být podloženy fakturou nebo jiným průkazným

dokumentem.

d) Přímé realizační výdaje jsou pro každé podporované opatření dokládány

samostatně

e) Přímé realizační výdaje musí být prokazatelně zaplaceny ze strany žadatele

nebo ostatních spoluvlastníků a podloženy relevantním dokladem o úhradě

(výpis z bankovního účtu, příjmový pokladní doklad).

f) Mezi přímé realizační výdaje spadají také výdaje na sanaci azbestu, projektovou

přípravou a realizací opatření na ochranu stávajících, respektive na náhradu

zanikajících, stanovišť rorýse obecného a netopýrů, na ochranu volně žijících ptáků

a na ochranu ptáků před nárazy do skel dle příslušných metodických pokynů

dostupných na webových stránkách programu, které budou uvedeny v projektové

dokumentaci, odborném posudku nebo přímo vyplynou z požadavků orgánů

ochrany přírody uvedených ve správní aktu dle § 5b nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

g) Do přímých realizačních výdajů NELZE zahrnout:

- výdaje za repasovaná a použitá zařízení, na použité stavební materiály a

komponenty, pokud není uvedeno jinak

- ostatní výdaje, které nejsou přímo a výhradně spojeny s realizací podporovaných

opatření, jedná se zejména o výdaje na nákupy nástrojů, zařízení staveniště a

pohonných hmot, výdaje na práce prováděné svépomocí nebo formou sousedské

výpomoci, inženýrskou činnost, geodetické práce, výdaje spojené s podáním a

administrací žádosti, dále neuvedené zkoušky a posudky,



Přímé výdaje (uznatelné) – hospodaření s dešťovými a

odpadními vodami

a) Výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření dle

konkrétní aktivity, jedná se zejména o výdaje za:

a. nákup výrobků, zařízení a technologií (např. akumulační nádrže, čerpadla,

filtrační členy, zařízení pro hygienizaci užitkové vody),

b. instalaci a zprovoznění systému (např. zemní práce, usazení a vzájemné

propojení jednotlivých zařízení, úpravy svodů srážkové vody, úprava

stávajících podzemních nádrží, úpravy vnitřních rozvodů užitkové vody,

napojení zařízení na přívod elektrické energie),

c. v případě využití vyčištěné odpadní / srážkové vody k zálivce výdaje na

instalaci kapkové závlahy.

b) Do přímých realizačních výdajů nelze zařadit výdaje spojené s pořízením a

instalací zařízení pro čištění vody obsahující fekálie a případně moč (černé, hnědé,

žluté vody) ‒ například domovní čistírny odpadních vod a dále výdaje na nové

vodovodní výtokové armatury, okapy, dešťové svody a jejich příslušenství, např.

lapač střešních splavenin.

Doložení Dokladů po realizaci

Po realizaci je potřeba doložit 2 věci: skutečně vzniklé náklady a důkaz o jejich

zaplacení. Tyto doklady je nutné nahrát do AIS SFČR.

Skutečně vzniklé náklady je nutné sumárně vepsat do AIS SFŽP. Přejděte tedy

zpět na web, kde jste podali žádost stejným způsobem (viz Krok 1, Krok 2).

Přejděte na krok Přejděte na krok 5 „Projekt“

→ Zaškrtněte „Projekt je po realizaci“

→ Přepište skutečný termín realizace

→ Pokračovat



Přejděte na krok 7 „Doložení realizace“

→ Přidejte nový účetní doklad

- Pomocí tlačítka „Nový účetní doklad“ vložte požadované přílohy

→ Vyplňte potřebné údaje

→ Přidejte dodavatele

- Klikněte na „Nový dodavatel

- Stačí vyplnit IČO a kliknout na

tlačítko „Načíst údaje z ARES“

→ Uložit a zpět

→ Přijdete přílohu (skutečný doklad)

- Klikněte na „Přidat přílohu“

- Zvolte „ Vybrat soubor“

- OK

→ Vyplňte položky v rozpočtu vztahující se

k účetnímu dokladu

→ Vyplňte „Úhrady účetního dokladu“



→ Uložit a zpět

→ Stejným způsobem nahrajte další účetní doklad

→ Nahrajte všechny ostatní doklady spojené s uznatelnými výdaji

→ Zkontrolujte, zda máte nahrány všechny uznatelné náklady a zda jsou podloženy

účetním dokladem

→ Pokračovat

Všechny následující kroky se Vám automaticky přepíšou, tak aby poskytnutá

dotace byla max. ve výši 50 % vzniklých uznatelných nákladů.

Přejděte na krok 11 „Shrnutí žádosti“

Zkontrolujte uvedené údaje. V případě potřeby údaje editujte (dle

předchozího návodu).

Kliknutím na „Podat projekt“ bude Vaše žádost opět přidělena ke kontrola

úředníkovi ze SFŽP.



V případě nedostatků Vám úředník vyzve k doplnění potřebných údajů.

Pokud bude vše v pořádku, dostanete oznámení o přidělení dotace na uvedený

e-mail, kde budou napsány podrobnosti k přepisu částky na Váš bankovní účet.

Veškeré doklady jakkoli související s projektovaným záměrem, instalací nebo

dotačním programem si pečlivě uschovejte. Kontrola ze SFŽP si je může vyžádat

po celou dobu životnosti instalovaného zařízení (cca 20 let).

GRATULUJEME, MÁTE ÚSPĚŠNĚ PODANOU KOMPLETNÍ ŽÁDOST O

POSKYTNUTÍ DOTAČNÍ PODPORY v rámci dotačního programu „Nová zelená

úsporám“ v rámci SFŽP ČR.


