Samostatné oddělení tiskové a PR
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Praha dne 20. prosince 2019
Č. j.: MZP/2019/130/1016
Sp. zn.: ZN/MZP/2019/130/423
Vaše č. j.:
Vyřizuje: Mgr. Chocholoušková
Tel.: 267 122 054
E-mail: Helena.Chocholouskova@mzp.cz

Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) obdrželo dne 7. prosince 2019 Vaši žádost
o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o domácích čistírnách odpadních vod (dále
jen „DČOV“). Ve své žádosti požadujete poskytnout tyto informace:
1.

Kolik žádostí bylo předloženo ve Výzvě č. 17/2017 Ministerstva životního prostředí,
zaměřené na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě
DČOV (dále jen „Výzva“).

2.

Kolik žádostí bylo předloženo v dělení po krajích, případně okresech?

3.

Kolik žádostí bylo podpořeno a v jaké celkové výši. V členění po krajích, případně
okresech.

4.

Jaké bylo průměrné procento pokrytí uznatelných nákladů prostředky z poskytnuté
podpory.

5.

Seznam všech podpořených projektů ve Středočeském kraji s informací o výši
poskytnuté podpory a průměrného procenta pokrytí uznatelných nákladů.

6.

Má ministerstvo vnitra analýzu porovnávající DČOV a další přístupy k likvidaci fekálních
vod? Pokud ano, požaduji její poskytnutí.

7.

Existuje metodika pro posouzení oblastí, kde není z technického či ekonomického
hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV? Je
tato metodika dostupná všem obcím?

8.

Existují informační materiály pro veřejnost o domovních čističkách, případně likvidaci
fekálních vod, podpořené ze státních prostředků? Například ministerstva životního
prostředí, státního fondu životního prostředí ČR nebo jiného subjektu? Pokud ano,
prosím o jejich poskytnutí.

9.

Byly v minulosti i další výzvy na podporu domácích čističek? Jaké a kolik činila celková
podpořená částka.
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10. Které podpořené obce mají již plně realizovanou soustavu DČOV, na základě kterékoliv
předchozí podpory?
11. Jaká je zkušenost s realizací DČOV a jejich fungováním?
12. Bude vypsána další výzva na podporu výstavby domácích čističek?

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:
Ad 1)

V rámci výzvy č. 14/2017 z Národního programu Životní prostředí bylo podáno 35
žádostí, z toho jeden žadatel od své žádosti ustoupil.

Ad 2)

Ad 3)

Viz odpověď na otázku č. 2

Ad 4)

Průměrné procento pokrytí uznatelných nákladů prostřednictvím dotace v rámci výzvy
č. 17/2017 je 59,71 %.
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Ad 5)

Obec

Obec Nechvalice
Městys Cerhenice
Obec Osečany
Město Příbram
Obec Starkoč
Obec Petrovice II
Městys Plaňany
Obec Sudějov
Obec Milý
Obec Bludov

Ad 6)

Kraj

STŘEDOČESKÝ
STŘEDOČESKÝ
STŘEDOČESKÝ
STŘEDOČESKÝ
STŘEDOČESKÝ
STŘEDOČESKÝ
STŘEDOČESKÝ
STŘEDOČESKÝ
STŘEDOČESKÝ
STŘEDOČESKÝ

Celkové
způsobilé
výdaje
(tis. Kč)
9963
624
5753
6339
3177
6355
4403
3950
6932
1912

Dotace (tis. Kč)

7971
440
3850
2010
2040
4720
3450
3160
5210
1440

Výzva

17/2017
17/2017
17/2017
17/2017
17/2017
17/2017
17/2017
17/2017
17/2017
17/2017

Dotace - podíl na
celkových
způsobilých
výdajích (%)

Průměr
(%)

80,00602228
70,51282051
66,92160612
31,70847137
64,2115203
74,27222659
78,35566659
80
75,15868436
75,31380753

69,65

MŽP nemá k dispozici informace o tom, zda má Ministerstvo vnitra analýzu
porovnávající DČOV a další přístupy k likvidaci fekálních vod. MŽP předmětnou
analýzou nedisponuje.
Dovolujeme si upozornit, že na základě § 15 a § 19 zákona č. 2/1969 Sb.,
kompetenční zákon, je oblast vodního hospodářství částečně v gesci MŽP (ochrana
přirozené akumulace vod, ochrana vodních zdrojů a ochrana jakosti povrchových a
podzemních vod) a částečně v gesci Ministerstva zemědělství (všechny další oblasti
vodního hospodářství, včetně oblasti vodovodů a kanalizací). S žádostí o materiály
spojené s problematikou odvodu odpadních vod je proto nutné se obrátit na
Ministerstvo zemědělství.

Ad 7)

MŽP nahlíží na problematiku nakládání s odpadními vodami z hlediska ochrany jakosti
povrchových a podzemních vod. Z tohoto podhledu je preferováno připojení
nemovitosti ke stokové síti zakončené centrální čistírnou odpadních vod. Proto je
podpora na budování systémů domovních čistíren odpadních vod podporována pouze
v lokalitách, kde kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost
připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené čistírnou odpadních vod.
Koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod v daném územním celku je obsažena
ve schválených Plánech rozvoje vodovodů a kanalizací jednotlivých krajů, které jsou
zpracovávány dle zákona o vodovodech a kanalizacích. Tato agenda spadá do
kompetence Ministerstva zemědělství.
V souvislosti s poskytováním podpory v rámci výzev z Národního programu Životní
prostředí není metodika v této věci stanovena. Každá žádost (tj. každá lokalita) je
posuzována individuálně na základě předložené žádosti, odborného posudku a
platných strategických dokumentů (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje). Navíc
podaná žádost nenahrazuje běžné povolovací procesy pro výstavbu domovních
čistíren, tedy žádnou obecnou metodiku v tomto směru není možné zpracovat.
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Ad 8)

S žádostí o materiály spojené s problematikou vodovodů a kanalizací, resp. odvádění
odpadních vod, je nutné se obrátit na Ministerstvo zemědělství.

Ad 9)

Výzvě č. 17/2017 předcházela v rámci Národního programu Životní prostředí výzva
č. 11/2016. Schválená dotace v rámci této výzvy činí 98,8 mil. Kč.

Ad 10)

Realizace systému domovních čistíren odpadních vod v rámci projektů podpořených
z Národního programu Životní prostředí byla ukončena v obcích Dvory nad Lužnicí,
Vodranty, Mírov a Paceřice.

Ad 11)

S žádostí o konkrétní zkušenosti se doporučujeme obrátit přímo na příjemce podpory
z jednotlivých žádostí. U žádostí, které Státní fond životního prostředí ČR ověřoval
na místě, byly zkušenosti vesměs dobré. U soustav, jejichž provoz zajišťuje přímo
obec, nebyly zjištěny žádné zásadní problémy. U soustav, kde byl provoz předán do
rukou vlastníků jednotlivých nemovitostí, byla dílčí zjištění u jednotek domovních
čistíren, která byla způsobena nedostatečnou údržbou a nesprávným provozem
zařízení.

Ad 12)

Další výzva na podporu systémů domovních čistíren odpadních vod bude vyhlášena
na přelomu roku 2019/2020.

S pozdravem
Bc. Petra Roubíčková
vedoucí oddělení tiskového a PR
podepsáno elektronicky
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