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Č. j.: SFZP 102631/2020  

Datum: 7. 8. 2020  

      

    

Přípis k č. j. SFZP 098088/2020 

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) jako povinný subjekt ve smyslu ust. 

§ 2 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) obdržel dne 14. 7. 2020 žádost o poskytnutí informací, která byla 

následně doplněna o chybějící údaje, a to dne 29. 7. 2020. Žádost se týká poskytnutí informací 

k dotačnímu programu Dešťovka, a to ve znění: 

…Zajímá mne následující: 

 Kolik peněz bylo celkem doposud vyplaceno v obou dotačních výzvách Dešťovky a jak byly tyto 

peníze vyplaceny v jednotlivých krajích? 

 V návaznosti na předchozí dotaz, kolik peněz v dotačním programu ještě zbývá? 

 Kolik dotací a v jakém obnosu peněz bylo vyplaceno na novostavby, a kolik na stávající stavby? 

 Kolik žádostí o dotaci je úspěšných, tj. dojde od žádosti až k realizaci za přispění dotace? 

 Jaká je struktura fondu SFŽP; tzn. kolik prostředků jde procentuálně z rozpočtu ČR, z EU, z vlastních 

zisků apod.? 

 Existuje nyní nějaká informace o prodlužování dotačního programu v případě jeho vyčerpání? 

… 

 

Fond Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 14. 7. 2020  

v rozsahu požadovaných informací, s výjimkou informací uvedených odrážce třetí žádosti, které 

jsou předmětem rozhodnutí o odmítnutí, vyhověl a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto 

zákona Vám v souladu s Vaší žádostí níže poskytuje požadované informace. 

 

 Kolik peněz bylo celkem doposud vyplaceno v obou dotačních výzvách Dešťovky a jak 

byly tyto peníze vyplaceny v jednotlivých krajích? 

 

Počet vyplacených žádostí a rozdělení do jednotlivých krajů je patrný z níže přiložené tabulky. 
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Přehled vyplacených žádostí v programu Dešťovka dle kraje nemovitosti k 20. 7. 2020 

             

Kraj nemovitosti Počet žádostí Celková podpora [Kč] 
    

Hlavní město Praha 210 7 162 017 
    

Jihočeský kraj 264 10 177 111 
    

Jihomoravský kraj 556 21 141 680 
    

Karlovarský kraj 72 2 892 389 
    

Kraj Vysočina 261 10 559 588 
    

Královéhradecký kraj 229 9 064 248 
    

Liberecký kraj 179 7 763 170 
    

Moravskoslezský kraj 413 18 378 395 
    

Olomoucký kraj 194 7 805 995 
    

Pardubický kraj 282 12 102 467 
    

Plzeňský kraj 208 7 753 371 
    

Středočeský kraj 1 103 40 363 187 
    

Ústecký kraj 224 8 666 427 
    

Zlínský kraj 273 11 170 693 
    

Celkem 4 468 175 000 738 
    

 

 Kolik peněz v dotačním programu ještě zbývá? 

V současné chvíli evidujeme ve výzvě 12/2017 celkem 7 746 aktivních (ať již vyplacených či v různém 

stádiu administrace) žádostí za 314,3 mil. Kč. Celková alokace výzvy je 440 mil. Kč. K dispozici je  

v současné chvíli přibližně 125,7 mil. Kč na příjem nových žádostí. Fond týdně přijme přibližně 100 nových 

žádostí za cca 4 mil. Kč.  

 Kolik žádostí o dotaci je úspěšných, tj. dojde od žádosti až k realizaci za přispění dotace? 

Program Dešťovka je průběžný, příjem žádostí probíhá kontinuálně, v případě novostaveb je lhůta na 

doložení realizace až 24 měsíců. Úspěšnost žadatelů lze stanovit pouze přibližně.   

V současné výzvě (tj. 12/2017/D1) je podíl úspěšných žádostí cca 65 % s tím, že žádosti, které jsou 

z nějakého důvodu neúplné či nevyhovující jsou nadále s žadateli konzultovány tak, aby došlo k přijetí i 

těchto žádostí.  Procento úspěšnosti tedy neustále narůstá. Připsat to lze také tomu, že je program již 

stabilizovaný a žadatelé jsou dobře informování o celém průběhu administrace.  Potěšující je, že zároveň 

se zvyšující se úspěšností žadatelů setrvale roste i zájem o podporu z programu a počet nově přijatých 

žádostí. 

 Jaká je struktura fondu SFŽP; tzn. kolik prostředků jde procentuálně z rozpočtu ČR, z EU, 

z vlastních zisků apod.? 
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„Program Dešťovka“ je výzva č. 12/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního 

programu Životní prostředí, který je financovaný z prostředků Fondu získaných z plateb za poškozování 

jednotlivých složek životního prostředí. Více informací o zdrojích financování jednotlivých programů 

spravovaných Fondem naleznete na stránkách SFŽP. 

 Existuje nyní nějaká informace o prodlužování dotačního programu v případě jeho 

vyčerpání? 

Výzva je otevřena až do vyčerpání alokace, přičemž 8. června 2020 byla alokace dodatkem výzvy 

navýšena o 100 mil. Kč, aktuální navyšování alokace tedy není potřeba aktuálně řešit. O případném 

dalším navýšení alokace rozhoduje ministr. Lze však konstatovat, že téma boje se suchem  

a podpora opatření proti němu je pro Ministerstvo životního prostředí prioritou. 

 

 

S pozdravem 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

Mgr. Martina Zavadilová 

ředitelka Sekce organizačně-právní 

 

 

https://www.sfzp.cz/o-sfzp-cr/o-nas/hospodareni-fondu/

