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Kanalizace v obci Sluštice -  nevydařený záměr za dvacet pět milionů? 
 
V rámci činnosti právní poradny začala TI prověřovat hospodárnost stavby splaškové 
kanalizace obce Sluštice postavené v rámci projektu „Propojení vodovodu a 
kanalizace Sluštice – Květnice“. Při analýze relevantních materiálů jsme zjistili řadu 
nesrovnalostí.  
 
V rámci dotačního řízení obec Sluštice již v roce 2007 předložila Ministerstvu 
zemědělství dopis, ve kterém sousední obec Květnice, která na rozdíl od obce Sluštice 
disponuje čistírnou odpadních vod, souhlasí s připojením na vodovodní a kanalizační 
řady. Při realizaci stavby kanalizace a vodovodu byla rozhodnutím vodoprávního 
úřadu ze dne 31. března 2010 povolena stavba předmětné kanalizace, ovšem s tím, že 
kolaudační souhlas bude podmíněn zajištěním dostatečné kapacity Čistírny 
odpadních vod Květnice. Pro účely kolaudačního řízení byla tato podmínka dle 
příslušného úřadu splněna uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o napojení na 
obecní kanalizační síť Květnice. Závazky z této smlouvy však nebyly nikdy 
realizovány.  
 
Z šetření TI, která kontaktovala Ministerstvo zemědělství i obě dotyčné obce, však 
vyplývá, že do současné doby neprobíhá v předmětné kanalizaci žádný provoz z toho 
důvodu, že obci Sluštice nebylo umožněno napojení kanalizace na ČOV Květnice z 
důvodu nedostatečné kapacity. Není bez zajímavosti, že v rámci stavebního řízení 
obec Květnice nepodala žádné námitky toho směru, že ČOV Květnice není způsobilá k 
napojení, to vše s přihlédnutím k souhlasu s připojením z roku 2007, jakož i k uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o napojení na obecní kanalizační síť Květnice z roku 2010.  
 
V předmětné kanalizaci, pravomocně zkolaudované dne 7. 1. 2011, dodnes 
neprobíhá žádný provoz z důvodu nepřipojení na ČOV Květnice. To je v příkrém 
rozporu zejména s dotační podmínkou ekonomické efektivity projektu a s podmínkou 
napojení 200 obyvatel obce Sluštice na nově vybudovanou kanalizaci. Podle 
závěrečné kontroly poskytovatele dotace – Ministerstva zemědělství – přesto nebyly 
zjištěny žádné nesrovnalosti. Předmětný projekt dokonce prověřovaly orgány činné v 
trestním řízení, nicméně případ vyhodnotily toliko jako nevydařený záměr a věc 
odložily. Žádné další právní kroky již v této chvíli již nemohou být učiněny.  
 
Lze konstatovat, že v daném projektu pochybily všechny příslušné subjekty – v 
průběhu realizace stavby úřady vydaly stavební povolení i kolaudační rozhodnutí, aniž 
by bylo zajištěno, zda bude kanalizace opravdu napojena na čistírnu odpadních vod. 
Ministerstvo zemědělství nezjistilo žádné pochybení, přestože podmínky dotace zněly 
jasně – ekonomická efektivita a napojení 200 obyvatel, přičemž není napojen ani  
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jeden obyvatel a kanalizace není zprovozněna, což jistě není ekonomicky efektivní, a 
samozřejmě v neposlední řadě pochybily samotné obce – obec Květnice neumožnila 
napojení na svou ČOV a obec Sluštice nevymáhala závazky dané obcí Květnice soudní 
cestou.  
 
Pokud však nic jiného, pro budoucí předcházení obdobným případům nelze než 
doporučit podrobně smluvně upravit budoucí závazky související s propojením 
sousedních vodovodů a kanalizací, včetně vyčíslení budoucích nákladů a možných 
sankcí za porušení těchto závazků, stejně jako je nutné, aby příslušné úřady 
vydávající stavební povolení a kolaudační rozhodnutí eliminovaly možná rizika ještě 
před samotnou realizací projektu. Je též nutností, aby Ministerstvo zemědělství v 
případech, kdy jsou porušeny dotační podmínky, učinilo příslušné kroky k nápravě. 
 
Faktem zůstává, že obec Sluštice a Ministerstvo zemědělství vynaložilo dvacet pět 
milionů za kanalizaci, která je od svého vybudování v roce 2011 stále nefunkční. 
Otázkou zůstává, komu ku prospěchu?                                                                                                                           
                                                                                                                                                   


