
 
 

Climate Advisory s.r.o., IČO: 17496047 

www.eshop.destovka.eu 

OBJEDNATEL 

Jméno a příjmení žadatele (majitele nemovitosti): …………………………………………………………….……… 

 

Trvalé bydliště:  ………………………………………………………………...… PSČ:…………………... 

 

Tel:   ………………………… Kontaktní email:………………………………………………... 

ZPRACOVATEL - Climate Advisory s.r.o.; IČO: 17496047; +420 214 214 722; info@destovka.eu 

Předmětem objednávky jsou služby a díla spojená s dotačním programem Dešťovka (Nová zelená úsporám v rámci 

Národního plánu obnovy) dle směrnice Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Rodinné domy dle 

směrnice MŽP č. 8/2021. 

 

Odborný posudek Výše podpory 
Označte 

křížkem 
Cena CZK 

1. Zálivka - Systém pro využití 

akumulované dešťové vody pro zálivku 

zahrady.  

20 000 + 3 500 * x 

Maximální výše dotace na jednu 

žádost je omezena na 55 000 Kč. 

[  ] 4.190,- Kč   

2. Zálivka + WC – Systém pro využití 

akumulované dešťové vody jako vody 

užitkové a případně také pro zálivku. 

30 000 + 3 500 * x 

Maximální výše dotace na jednu 

žádost je omezena na 65 000 Kč 

[  ] 5.190,- Kč  

3. Šedá voda - Systém pro využití 

vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, 

případně také pro zálivku zahrady 

60 000 [  ] 6.890,- Kč 

4. Šedá voda + - Systém se dvěma 

akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a 

dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody 

jako vody užitkové a případně pro zálivku. 

70 000 + 3 500 * x 

Maximální výše dotace na jednu 

žádost je omezena na 105 000 Kč 

[  ] 8.890,- Kč 

x = objem nádrže v m3 na dešťovou nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů. 

 

 

Položky 
Označte 

křížkem 

Cena vč. 

DPH 

1. Podání žádosti - příprava a koordinace samotného podání žádosti do 

dotačního titulu Dešťovka, poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního 

prostředí, v rámci Výzvy č. 12 Národního programu ŽP.  

Splatné v okamžiku schválení dotace resp. tzv. vydáním Akceptace 

žádosti 

[  ] 1.290,-Kč 

2. Doložení dokončení realizace a závěrečné vyhodnocení žádosti – 

služby spojené s vyhotovením žádosti o platbu, tzv. Doložení realizace na základě 

které SFŽP vyplatí požadovanou částku dotace na účet žadatele (kompletace 

faktur, předávacích protokolů, dokladů o úhradě atd.). Následně je vyplacena 

dotace na účet žadatele.  

Splatné v okamžiku vydáním Rozhodnutí ministra.  

[  ] 2.290,-Kč 
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Parcelní číslo řešené nemovitosti (pozemku):……..……………………………………………………………… 

Katastrální území řešené nemovitosti: ……………………………………………………………………… 

Datum schválení stavby k užívání (kolaudace):….………………………………………………………………… 

 

Je nemovitost trvale obydlena alespoň 24 měsíců    ANO / NE 

Předpokládaná velikost nádrže:       …………………………… (m3) 

Plocha zahrady k zalévání:       …………………………… (m2) 

Počet napojených WC k systému / celkový počet WC v domě *  …..………… / .……….. (počet) 

*(u novostaveb nutné napojit všechny WC, u stávajících domů alespoň jedno WC v obytné části) 

 

Bezpečnostní přepad z akumulační nádrže: 

Bezpečnostní přepad do vsakovacího objektu na pozemku 

Bezpečnostní přepad do kanalizace (je vyžadován souhlas provozovatele kanalizace) 

Zatížení akumulační nádrže z povrchu: 

Bez dalšího zatížení 

Zatížení podzemní nádrže osobním automobilem (pojízdná) 

Místní podmínky: 

Běžné podmínky 

Komplikované podmínky – skalní podloží, vysoká hladina spodní vody 

Realizace nádrže již byla provedena: 

ANO       NE  Pokud ano, kdy byla provedena? …………………………………. 

POZNÁMKY (DŮLEŽITÉ INFORMACE, O KTERÝCH BY MĚL NÁŠ PROJEKTANT VĚDĚT) 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ K OBJEDNÁVCE -  Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil s předmětem objednávky a Platebními 

podmínkami, znění rozumím a tuto objednávku stvrzuji svým podpisem v plném vědomí a bez nátlaku.  

 

Tímto závazně objednávám. 

 

Jméno a příjmení Objednatele: …………………………………...……………………………………………. 

Datum: ………………………..……………..…. Podpis: ……….……………………………………………... 


