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Věc: Odpověď na dotazy a připomínky v rámci Výzvy č.11/2016  

 
 
Vážený pane předsedo, 
 

na základě dopisu obdrženého 23. listopadu 2016, který se týká dotazů a připomínek 

v rámci Výzvy č.11/2016 (dále jen „Výzva“), bych rád poděkoval za zájem a za zpětnou 

vazbu k této Výzvě. 

 
Problematika spojená s podporou soustav domovních čistíren odpadních vod je novým 

tématem, Výzva je chápána jako pilotní, přičemž dle jejích výsledků by mělo být 

rozhodnuto o dalším postupu v této oblasti. Z druhého cyklu seminářů „Chytré obce – 

hospodaření s vodou“, které Státní fond životního prostředí ČR uspořádal pro zástupce 

krajů a obcí, vyplynulo, že o tuto Výzvu je veliký zájem, některé projekty jsou již ve fázi 

projektové přípravy. V těchto případech se obcím (žadatelům) podařilo nalézt cestu. 

Níže poskytuji vyjádření k Vašim připomínkám a dotazům. 

ad Článek 13.1.2 Výzvy 

Jedná se o logickou podmínku, kdy je nutné zabezpečit řádný provoz zařízení a tím 

i dosažení očekávaných efektů. Posouzení případu bude vždy závislé na konkrétní situaci, 

např. bude rozhodující, zda je případné povolení k nakládání s odpadními vodami 

vystaveno na vlastníka rodinného domu či na příjemce podpory (obec). Navíc je nutné 

upozornit, že se jedná o podmínku pouze ve vztahu k dotačnímu programu, tj. případné 

sankce budou posuzovány pouze ve vztahu ke získané podpoře (např. odejmutí části 
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dotace při dlouhodobě nevyhovujícím stavu zařízení, kdy i přes výzvy Státního fondu 

životního prostředí ČR nedojde k napravení stavu). Za porušení podmínek stanovených 

vodním zákonem vždy přímo odpovídá vždy účastník řízení, kterému bylo povolení 

k nakládání s odpadními vodami vydáno. 

Aby se takovým problémům předešlo, je do Výzvy zařazena podmínka na zajištění 

vzdáleného monitoringu všech podpořených domovních čistíren odpadních vod. V tomto 

směru doporučujeme uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi žadatelem (obcí) a vlastníkem 

rodinného domu (nebo obdobného dokumentu), která upraví vzájemné povinnosti 

a případné sankce. 

ad Článek 13.1.4 Výzvy 

Řešené území nemá přímou vazbu na jakékoliv formální územní celky a může být 

stanoveno v odborném posudku, který je povinnou součástí každé žádosti. Fakticky je tak 

možné získat podporu i pro odlehlé části obcí, kam není efektivní zbudovat stokovou síť, 

a to i v případě, že hlavní část obce má vybudovánu stokovou síť zakončenou centrální 

čistírnou odpadních vod. V takovém případě se povinný podíl 30 % určuje pouze 

ve vztahu k určenému řešenému území (tj. nikoliv území celé obce). 

ad Článek 13.1.18 Výzvy 

Udržitelnost byla stanovena ve spolupráci s odbornými garanty tak, aby byl zajištěn 

dlouhodobý přínos podpořeného řešení. Podmínky provozu jednotlivých domovních 

čistíren doporučujeme žadatelům (obcím) smluvně dohodnout s vlastníky řešených 

nemovitostí. Jeden z možných modelů je, že vlastník nemovitosti platí obci paušál 

za provoz a údržbu. Navíc provozní výdaje formou „předplacené služby“ je možné 

započíst jako způsobilé, a to v případě, že jsou součástí dodávky technologie. 

ad Článek 13.1.22 Výzvy 

V tomto směru by byl každý případ posuzován individuálně. Obecně rozumíme, 

že k takovéto situaci může docházet. Pokud se kdykoliv v době udržitelnosti zjistí, že např. 

jednotlivá domovní čistírna odpadních vod není provozována nebo není funkční, pak 

se případná sankce bude vztahovat k této domovní čistírně. 

ad Článek 13.1.23 Výzvy 

Období realizace je ve Výzvě ohraničeno datem 31. 12. 2020, do tohoto data musí být 

všechny projekty dokončeny. Monitorovací zprávy nesouvisí přímo s datem dokončení 

projektu a jsou běžně využívaným nástrojem pro časově delší projekty. Monitorovací 

zprávy se tak dokládají každých 6 měsíců, pokud je období od vydání rozhodnutí ministra 

o poskytnutí podpory do dokončení projektu delší než 12 měsíců. Pro monitorovací zprávu 
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je připravena vzorová šablona (Příloha č. 6 Výzvy) a obsahuje pouze základní souhrnné 

údaje za sledované období, její zpracování nepovažujeme za časově náročný úkon. 

K vyjádřením paní místostarostky Nového Boru Stanislavy Silné: 

ad 1) 

V tomto ohledu se, dle našeho názoru, nejedná o řešení neúnosného problému 

přenesením odpovědnosti na obce. Standardní řešení existují, a to zejména v rámci 

vodního zákona. Ministerstvo životního prostředí se Státním fondem životního prostředí 

ČR zde naopak nabízejí aktivním obcím pomocnou ruku a oproti standardnímu řešení 

(např. striktní řešení přestupků proti vodnímu zákonu) nabízí možnost získat investiční 

podporu na systémové instalace. 

ad 2) 

viz předchozí odpovědi 

ad 3) 

Státní fond životního prostředí ČR umožní průběžné financování dokončených ucelených 

částí projektu na základě Žádosti o uvolnění finančních prostředků, veškeré případné 

platby budou mít v takovém případě charakter zálohy až do Závěrečného vyhodnocení 

žádosti. Přílohy Výzvy jsou na průběžné financování připraveny. 

ad 4) 

V případě této Výzvy se jedná se o tzv. pilot, pokud se nabízené řešení v praxi osvědčí 

a bude o něj zájem ze strany potenciálních žadatelů, měly by v budoucnu následovat 

obdobně zaměřené výzvy. 

ad 5) 

viz reakce na článek 13.1.4 Výzvy, jako základ je využit počet ekvivalentních obyvatel 

v řešeném území (tj. nikoliv celé obce). 

 
Věřím, že výše popsaná vysvětlení pro Vás budou dostatečná, v opačném případě se 
na mne neváhejte obrátit, případně přímo na kontaktní osoby uvedené ve Výzvě, které 
jsou připraveny zodpovědět Vaše dotazy. 
 
 
S úctou 
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