
Statutární město Brno - Odbor životního prostředí MMB v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje po dobu 90 dnů 

 

PROGRAM: PODPORA VYUŽITÍ SRÁŽKOVÉ VODY PRO ROK  2020 

Výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2020 

 

 

Finanční prostředky v rozpočtu schváleny:  Zastupitelstvem města Brna 

Datum schválení finančních prostředků:  12/2019 

Předpokládaný objem finančních prostředků: 1 000 000 Kč 

Výše dotace na jeden projekt: 50% dotace poskytnuté SFŽP 

Lhůta pro podání žádosti:      od 1. 2. 2020 do 31. 10. 2020 

Lhůta pro rozhodnutí o poskytnutí dotace:      do 90 dní od podání žádosti 
 

Účel programu 
Základním účelem vyhlášeného programu je tedy motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů 
nacházejících se na území města Brna k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak 
množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. 
 
Důvody podpory 
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) 
dle podmínek Národního programu Životní prostředí. Cílem této Výzvy je motivovat vlastníky a 
stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství 
odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů. Statutární město Brno (dále jen „SMB“) se 
rozhodlo podpořit snahu občanů, kteří projevili aktivitu v této oblasti a stali se úspěšnými žadateli o 
poskytnutí podpory čerpáním dotace z Fondu. Tímto chce SMB rovněž motivovat další subjekty 
s působností na území města Brna a podpořit snahu MŽP týkající se hospodaření se srážkovou vodou.  
 
Tento dotační program plně kopíruje podmínky stanovené ve Výzvě vyhlášené MŽP: 
 
- https://www.dotacedestovka.cz/ 
- https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=50 
 
 

Číslo Výzvy 12/2017 

Prioritní oblast  1. Voda 
 

Podoblast 1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích 

Podporované 
aktivity 
 

1.5.B Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů 
 
 1.5.C Akumulace a využití přečištěné odpadní vody v segmentu obytných domů 

 
Poskytování dotace 

Dotace jsou poskytovány na jednotlivé již realizované projekty týkající se hospodaření se srážkovou 
vodou ve variantách podporovaných MŽP, respektive Fondem. Jde o varianty: 

• akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady 

• akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady 

• využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody 
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Podmínky nutné pro přidělení dotace 
Dotace je poskytována na základě řádně podané elektronické žádosti ve formuláři na brno.grantys.cz a 
v souladu se Zásadami a Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené 
programy, dostupnými na ekodotace.brno.cz a tímto dotačním programem. Dotace budou poskytovány 
do vyčerpání alokovaných zdrojů z rozpočtu města Brna pro rok 2020. 
 
Kritéria dotačního programu na využití srážkové vody 

• získání dotace v rámci dotačního programu Dešťovka 

• realizace projektu na území SMB 
 
Obecné podmínky 

Žadatel musí zůstat vlastníkem obytného domu od podání Žádosti až do okamžiku vyplacení dotace na 
bankovní účet uvedený v Žádosti; 
 
Celková výše dotace na jednu Žádost je 50% z řádně doložených celkových způsobilých výdajů, které 
byly uznány Fondem (50% získané dotace); 

Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti Žádosti je max. 12 měsíců od data uzavření Smlouvy s 

Fondem; 

Žadatel, resp. příjemce dotace je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu pěti let od dokončení 
realizace projektu; 
 
Žadatel, resp. příjemce dotace je povinen umožnit provádět kontrolu provedení opatření na místě 
realizace včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám pověřeným OŽP MMB případně jiným 
příslušným kontrolním orgánům, a to do uplynutí lhůty udržitelnosti projektu; 

Dotace z rozpočtu města Brna je příjemci přiznána oboustranným podpisem veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna; 

Pokud příjemce dotace neplní smluvní podmínky Fondu nebo SMB, má SMB právo požadovat, aby ve 
lhůtě, která se bude shodovat se lhůtou stanovenou Fondem, žadatel vrátil městem Brnem poskytnutou 
dotaci či její část; 
 
Příjemce dotace umožní pořízení fotodokumentace OŽP pověřenou osobou a použití anonymizovaných 
technických, ekonomických a environmentálních údajů ze Žádosti a jejích příloh za účelem prezentace 
projektů podpořených z tohoto dotačního programu; 
 
Žádosti, u kterých nebudou splněny podmínky tohoto dotačního programu nemohou být předloženy 
voleným orgánům SMB ke schválení; 
 
Na dotaci není právní nárok. 

Oprávnění žadatelé 
Všichni úspěšní žadatelé o dotaci dle podmínek Národního programu Životní prostředí, kteří uzavřeli 
smlouvu o poskytnutí této dotace s Fondem a jejichž projekt se nachází na území SMB. 
 
Termíny výzvy 
Datum vyhlášení výzvy: 1. 2. 2020  
Datum ukončení výzvy: 31. 10 .2020 nebo do vyčerpání alokovaných finančních prostředků. 
 
Systém podání žádosti o dotaci 
Jakmile žadatel uzavře po realizaci projektu a jeho finančním vypořádání smlouvu o poskytnutí dotace 
s Fondem (dále jen „Smlouva“), může podat v termínu výzvy žádost o dotaci z rozpočtu města Brna na 
tento zrealizovaný a Fondem uznaný projekt.  
 
Aby byla žádost podaná řádně, musí být podána elektronickou formou na brno.grantys.cz a musí rovněž 
obsahovat povinné přílohy, které je nutné dodat výhradně ve formátech PDF nebo PDF/A. Veškeré 
přílohy musejí být řádně popsány odpovídajícími názvy.  
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Žádost může být opatřena zaručeným elektronickým podpisem nebo pokud tímto druhem 
elektronického podpisu žadatel nedisponuje, je třeba žádost vytisknout, podepsat ručně a sken 

podepsané a řádně vyplněné žádosti vložit do aplikace GRANTYS. Podepsaná žádost tvoří vždy 
povinnou přílohu žádosti o dotaci. 
 

Povinné přílohy k žádosti v dotačním programu na podporu využití srážkové vody jsou: 

1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi žadatelem o dotaci a SFŽP (jedná se o sken smlouvy, 
která byla podepsána oběma smluvními stranami a na základě které SFŽP žadateli poskytuje 
požadovanou dotaci. Tato smlouva nemůže být nahrazena dokumentem o akceptaci požadované 
částky dotace, který SFŽP žadateli poskytuje ještě před samotnou realizací jeho projektu.); 
 

2. Podepsaná žádost (dokument, který po vložení veškerých ostatních příloh žadatel vytvoří stiskem 
tlačítka „Vytvořit dokument“. V případě, že žadatel disponuje elektronickým podpisem, je žádost 
podepsána elektronicky. V případě opačném je nutno žádost vytisknout, podepsat na poslední 
straně, naskenovat a vložit do systému.); 

 

3. Plná moc k zastupování majitele nemovitosti ve věci podání žádosti (vzor plné moci je ke 

stažení na stránkách ekodotace.brno.cz v sekci dokumenty. Je požadována vždy, kdy je žádost 
podávána a spravována osobou, která není výhradním ani podílovým vlastníkem nemovité věci na 
níž proběhla realizace projektu.); 

 
Odbor životního prostředí MMB řádně podanou žádost zpracuje a předloží ji ke schválení do volených 
orgánů města. Jakmile o žádosti rozhodne Zastupitelstvo města Brna, bude s žadatelem uzavřena 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Do 30 dní od nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace bude příslušná částka dotace připsána na účet uvedený v žádosti a v této 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Informace o lokaci projektu, výši poskytnuté dotace 
z rozpočtu Fondu a čísle účtu žadatele budou čerpány ze Smlouvy.  
 
Dotace poskytována z rozpočtu města Brna je vždy ve výši 50 % z částky dotace již poskytnuté 
žadateli Ministerstvem životního prostředí. Výsledná částka dotace se zaokrouhluje na celé tisíce 
dolů. 
 
Žadatel o dotaci je povinen splňovat veškeré požadavky stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Před splněním povinnosti zveřejnit dokumenty v rozsahu a 

způsobem uvedeným v § 21a tohoto zákona, nebude smlouva o poskytnutí dotace s žadatelem 
uzavřena, a to i přes skutečnost schválení žádosti o dotaci Zastupitelstvem města Brna. 

Možnosti konzultace projektu 
Žadatel má možnost před podáním žádosti konzultovat podání žádosti s administrátorem programu, 

případně na https://ekodotace.brno.cz/kontakty/. 

 
Administrátor programu 
Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno, pracoviště Šumavská 35, Brno. V případě, 
že administrátor projektu zjistí, že je třeba doplnit některé údaje, je oprávněn vyzvat žadatele k doplnění 
a ten je povinen poskytnout potřebnou součinnost. 
 
Kontaktní osoba 
Bc. Iveta Kouřilová, tel.: 542 174 340, e-mail: kourilova.iveta@brno.cz, Šumavská 35, Brno, budova C, 
4. patro, kanc. dv. č. 422. 
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