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Vážení obchodní partneři, 

V tomto čísle našeho bulletinu se zaměříme na výstupy ze souhrnných ročních zpráv 

o provozu soustav DČOV pro SFŽP za rok 2021. 

Při provozu obecních soustav DČOV, které byly dotačně podpořeny z prostředků SFŽP je 

nezbytné dodržovat požadavky stanovené v těchto základních dokumentech: 

1.) Dotační výzva, z níž byla akce podpořena (č. 11/2016 nebo č. 17/2017) 

2.) Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP 

3.) Rozhodnutí, na jehož základě byla stavba povolena 

4.) Provozní řád vydaný společně výrobci domovních ČOV a systémové telemetrie 

 

K jednotlivým závazným dokumentům detailněji: 

1.) DOTAČNÍ VÝZVA – Podmínky výzvy (kap. 13 - výňatek) 

Příjemce podpory je povinen zajistit řádný a odborný provoz všech podpořených 

DČOV v souladu s jejich platným provozním řádem. (...) 

Příjemce podpory je povinen vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu 

všech podpořených DČOV, kterou předloží Fondu vždy do 31. 1. následujícího 

kalendářního roku, a to po celou dobu udržitelnosti. Součástí zprávy je zejména 

posouzení stavu jednotlivých DČOV, konstatování naplnění podmínek stanovených 

příslušným vodoprávním úřadem a souhrnné výsledky provedených rozborů vzorků 
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vody (jsou-li předepsány) a případných revizí. Bude-li zjištěno neplnění 

deklarovaných technických parametrů uvedených v Žádosti, bude příjemce podpory 

vyzván k nápravě a k předložení aktualizované zprávy o provozu DČOV ve lhůtě 

stanovené Fondem. Opakovaného neplnění technických parametrů DČOV bude 

považováno za porušení podmínek Výzvy. 

 

2.) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY ZE SFŽP 

Poskytovatel dotace stanovuje příjemci podpory v č. IV – „Základní závazky a další 

povinnosti“ v bodě 1.a) mj. povinnost zajistit řádný a odborný provoz všech 

podpořených DČOV v souladu s jejich platným provozním řádem, včetně 

vzdáleného monitoringu podle pravidel Výzvy. 

Při porušení povinností příjemce podpory dle čl. IV této smlouvy, může být toto 

postiženo až 100 % odvodem z poskytnuté podpory. 

 

3.) ROZHODNUTÍ, NA JEHOŽ ZÁKLADĚ BYLA STAVBA POVOLENA 

Realizace díla „soustavy DČOV v obci“ je zpravidla povolována příslušným 

vodoprávním úřadem na základě „Souhlasu s ohlášením stavby“. Na jeho základě je 

povinností vlastníka / provozovatele vodního díla zajistit v intervalu 1x za 2 roky 

„technickou revizi vodního díla“ odborně způsobilou osobou (OZO) s pověřením 

od MŽP ČR. 

Provedení této revize je nutné zaznamenat v provozním deníku každé DČOV. Jakmile 

bude revizní zpráva od OZO k dispozici, prosím o její zaslání v elektronické podobě 

na adresu naší firmy. Její závěry zapracujeme do další roční zprávy pro SFŽP. 

 

Současně je povinností vlastníka / provozovatele vodního díla tuto zprávu předat 

příslušnému vodoprávnímu úřadu nejpozději do 31.12. kalendářního roku, v němž 

byla revize provedena. 

 

4.) PROVOZNÍ ŘÁD AT6-20 plus – „Návod k obsluze domovních čistíren odpadních 

vod AT plus a systémové telemetrie Enceladus (2021)“ 

(aktuální verze je trvale k dispozici na www.enceladus.cz/zakaznici/ ) 

http://www.enceladus.cz/
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 Návod k obsluze ČOV AT PLUS (str. 14 a dále) 

 Výrobce ČOV zde předepisuje závazný rozsah a intervaly základních údržbových i 

odborných servisních úkonů. Tyto činnosti je nezbytné provádět a následně zapisovat 

jejich provedení do elektronického servisního deníku, který je součástí sw aplikace 

Enceladus (podrobněji bude popsáno v dalších číslech bulletinu). 

 

Zanedbání této povinnosti provozovatelem soustavy DČOV má za následek nejen 

zkrácení životnosti zařízení, ale i možnou ztrátu záruky, a také případné sankce ze strany 

poskytovatele dotace, tj. SFŽP. 

Provozovatelé soustav DČOV, které nejsou vybaveny „kalovými sondami“ pro systémové 

měření objemového množství biologického kalu v ČOV, mají povinnost provádět toto 

měření fyzicky v intervalu 1x za 2 měsíce. 

 

Z provozních deníků, které byly podkladem a součástí ročních zpráv pro SFŽP ale vyplývá, 

že tato povinnost nebyla v některých obcích splněna. Stejně tak ani četnost jiných 

pravidelných úkonů – např. čištění filtrů dmychadel nebyla provozovateli prováděna. 

 

Počátkem ledna t.r. jsme Vám ponechali možnost doplnění servisních úkonů za uplynulý 

rok, kterou využili pouze někteří z Vás. 

Je nutno zdůraznit, že výstupem souhrnné roční zprávy má být mj. výrok obsahující text 

„podmínky stanovené příslušným vodoprávním úřadem byly naplněny“, stejně tak i 

text „soustava domovních čistíren odpadních vod v obci ….. je plně funkční, je řádně 

provozována a dozorována odborně způsobilou organizací“. 

 

Pochopte, prosím, že v případě, kdy nebudou provozovatelem plněny povinnosti 

stanovené platným Provozním řádem, případně vodoprávním úřadem, nebude možné 

tyto závěrečné výroky v roční zprávě uvést. 
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Neváhejte se na nás a naše kolegy kdykoliv obrátit s žádostí o radu či technickou 

podporu, která Vám pomůže vyřešit problém, se kterým se právě potýkáte. 

Jsme tu pro Vás a je nám ctí Vám poskytovat naše služby.  

 

 

S úctou a přáním všeho dobrého 

 

 

 

 

Bc. Romana Železníková, MBA 

Provozní ředitelka 

SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. 

 

 

 

 


