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Podmínky RoPD 

• Podmínky RoPD: 

• Vlastnický model, Smíšený model a Obec provozuje sama: 

- tvorba cen na základě výsledků FA/FEA, kdy cena musí být alespoň ve 

výši 90% dle FA/FEA, přepočteno na běžné ceny daného roku; 

• Oddílný model provozování: 

- tvorba cen na základě finančního modelu a vyrovnávacího nástroje,  

- plnění podmínek Přílohy č.7  PD OPŽP (výkonové ukazatele, 

monitoring, smluvní sankce) 

• Všechny modely provozování: 

- správné využití a tvorba zdrojů určených pro správu, obnovu a 

rozvoj VH infrastruktury. 
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Podmínky RoPD 

• Uplatnění nižších cen/nájemného: 
- snížení na úroveň „sociální únosnosti“ 

- Jihomoravský kraj 92,65 Kč/m3 bez DPH (106,54 Kč/m3 s DPH) 

- snížení na úroveň cen, které prokazatelně vytvářejí zdroje pro 

správu, obnovu a případné rozšíření vodovodů a kanalizací 

minimálně ve výši „plných odpisů“ nebo čistých příjmů dle 

finanční analýzy;  

- zajištění konzistence finančního modelu s finanční analýzou 

 

V obou případech je nezbytné, aby bylo SFŽP předloženo 

vysvětlení odchylky alespoň dva měsíce před stanovením 

nových cen. SFŽP posoudí, zda navržená úprava je 

opodstatněná či nikoli.  
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Monitoring projektů 2007 - 2013 

• Monitoring od 1. celého roku po ukončení realizace 

projektu  

• Příklad 

 

 

 

• Monitoring přes IS BENEFILL 

- Průběžná provozní monitorovací zpráva (PPMZ) a 

Monitorovací nástroj (MN); od března (29.3.2016) 

- Vyplnit a odeslat do 3 měsíců od pokynu k vyplnění. 
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Datum ukončení 1. monitorovaný 

rok 

1. kolo 

monitoringu 

1.7.2015 2016 jaro – léto 2017 



Monitoring projektů 2007 - 2013 

• Monitorovací nástroj: 

- Irelevantní pro projekty pod 1 mil. EUR a 1. výzvu. 

- Monitoruje plnění podmínek cenotvorby ve smyslu 

dodržování odpovídající ceny vodného/stočného.  

- Data vždy za monitorované období, tj. vyplní 

hodnoty dle porovnání ceny pro vodné a stočné (tj. 

dle skutečnosti monitorovaného roku); 

- Příjemce má možnost (nikoliv povinnost) vyplnit 

data také pro aktuální a následující 2 roky 
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Monitoring projektů 2007 - 2013 

• Vyhodnocení ex–post kontrol na SFŽP: 
- Vychází se z dat v PPMZ/MN. 

- Posouzení rizika ohrožení stálosti operace a případně určení 

postupu pro nápravu; 

- Posouzení příjmů projektu s podmínkami RoPD pro daný 

projekt dle typu provozního modelu, tj. : 

- Vlastnický, Smíšený a model Obec provozuje sama:  

- Soulad ceny vodného a/nebo stočného ve výši min. 90 % 

ceny dle relevantní FA/FEA přepočteno na běžné ceny daného 

roku; 

- Oddílný model 

- Soulad skutečné výše nájemného s finančními nástroji 

- Zajištění „best practice“ v oblasti kvality VH služeb 
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Monitoring projektů 2007 - 2013  

• Pokud jsou tvořeny dostatečné příjmy 

(odpisy/zisk/nájemné), lze projekt/celý systém 

definovat jako udržitelný i v případě nižších cen; 

 

• V případě neplnění: 

- upozorní SFŽP příjemce k nápravě 

- Navýšení tvorby zdrojů na minimální úroveň dle 

relevantní FA 

- sankce dle podmínek RoPD. 

 

8 



Monitoring projektů 2007 - 2013 
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Smíšený, Vlastnický a model Obec 

provozuje sama 

Ceny V a/nebo S  

min. 90 % dle FA/FEA  

ANO 

NE 

Projekt je v souladu 

Kontrola příjmů jako 

zdrojů do VHI 
NE 

Opatření k nápravě 



Monitoring projektů 2007 - 2013 

• Nejčastější problémy 
- Problémy s přístupem do IS BENE-FILL (kontaktní údaje v IS 

jsou neplatné – kontaktní osoba, email) – komunikace se SFŽP. 

- Nedostatek informací o projektu po změně složení 

zastupitelstva (po komunálních volbách 2014). 

- Přílišné spoléhání na externí dodavatele. 

- Neznalost podmínek poskytnutí dotace, tzn. RoPD, včetně 

podmínek zajištění provozu VH infrastruktury. 

- Nedodržování min. ceny pro vodné a/nebo stočné dle 

relevantní FA/FEA přepočteno na běžné ceny daného roku. 

- Příjemci nemají k dispozici relevantní FA/FEA nebo ji vůbec 

nemají. 
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Povinnosti příjemce - souhrn 

• Předkládat PPMZ a MN ve lhůtě 3 měsíců od pokynu k vyplnění; 

• Dodržovat minimální ceny dle relevantní FA/výše nájemného; 

• Pravidelně 1x ročně předkládat kopii porovnání cen dle povinného 

formátu MZe (vyhl. č. 48/2014 Sb.) – příloha k PPMZ; 

• Uchovávat veškeré dokumenty projektu po dobu 10 let od ukončení 

projektu; 

• Dodržovat požadavky na publicitu projektu; 

• Umožnit kontrolu zástupcům příslušných kontrolních orgánů po 

celé období vymezené pro provádění ex-post kontrol; 

• Informovat SFŽP o všech provedených kontrolách v rámci PPMZ; 

• Realizovat opatření k nápravě uložená MŽP nebo SFŽP.  
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Podmínky provozování pro OPŽP 2014-2020  

• Podmínky provozování pro OPŽP 2014-2020 vychází z 

těchto dokumentů OPŽP 2007-2013:  

 

- „Podmínky přijatelnosti“ („Water Agreement“),  
tzn. Podmínek přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí 

v programovacím období 2007 − 2013, ze 6. srpna 2007 

 

- Příloha č. 7 PD OPŽP 
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Podmínky provozování pro OPŽP 2014-2020  

nyní uvedeny v dokumentech : 

 
 

Příloha č. 6 PD OPŽP  

- Dokument téměř totožný s přílohou č. 7 PD OPŽP 

2007 – 2013 

- Formální úpravy 

- Úprava odkazů na legislativu ES 
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Podmínky provozování pro OPŽP 2014-2020  

• Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 

2014-2020 

 

- Příloha č. 7 – Metodika rozvádějící podmínky přílohy č. 6 

Programového dokumentu OPŽP 2014-2020 

 

- Pravidla pro výběrová řízení na provozovatele VHI - v plánu 

aktualizovat dle nového ZVZ (posun limitů, atd.) 

- v OPŽP 2007-2013 uvedeno v Závazných pokynech pro žadatele a 

příjemce podpory v OPŽP 

 

- Informace k administraci žádosti o podporu a procesu realizace 

projektu 
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Metodické dokumenty – oddílný model 

• Vzorová smluvní ujednání – VSÚ 
 

- Aktualizována v dubnu 2015 dle platné legislativy a 

zkušeností z implementace OPŽP 2007 – 2013 

- Pozitivní zkušenost 

- Aplikována i v některých vlastnických modelech 

- Vzor pro připravovanou národní regulaci? 
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Metodické dokumenty – oddílný model 

• Praktická příručka - Smluvní výkonové ukazatele v 

oboru vodovodů a kanalizací ČR verze k 6. 3. 2015 
 

- Aktualizována dle dosavadních zkušeností 

- Zůstane jako technický podklad 
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Hlavní vlastník 

• Reakce na zkušenosti OPŽP 2007 – 2013 

- „Související smlouvy“ 

- Udržitelnost a provozovatelnost  

• Požadavek z „Metodiky“ 

- Soulad s Metodikou je součástí podmínek výzvy 

- Nenaplnění vede k vyloučení projektu 

• Žadatelem o podporu musí být vždy hlavní vlastník 

stávající vodohospodářské infrastruktury, pokud je 

způsobilým příjemcem podpory z OPŽP. 

• Nesplnění může vést k vyloučení projektu 
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Hlavní vlastník 

• Cíle: 
- Prevence účelově navržených projektům, kdy celek řešený v 

rámci OPŽP je neefektivní a v praxi obtížně provozovatelný. 

- „související smlouvy“  

- Podpora dlouhodobé konsolidace vodohospodářských celků a 

omezování další fragmentace 

- udržitelnost zajištěna v rámci regionu – solidární cena 

• Výjimky? 
- Viz Metodika (rekonstrukce/modernizace stávající VHI, svazky 

obcí budující společnou VHI) 

- Specifické situace projednat s MŽP/SFŽP 

 

 

 
18 



Udržitelnost 2014+ 

• „Flat Rate“ 
- Stanovena Nařízením EP a rady 1303/2013, článek 61, odstavec 

3a 

- Výpočet diskontovaného čistého příjmu(FA) vs. paušální sazba 

- Stanovena Přílohou 5 k Nařízení na 25% pro VH sektor 

- 63,75%  (průměr v OPŽP 2007-2013 cca 69,75%) 

- 45% v případě délky stávající smlouvy do 31.12.2020  

- 22,5% v případě délky stávající smlouvy do 31.12.2022 
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Udržitelnost 2014+ 

• Důvody  
- Reakce na zkušenost z PO 2007 – 2013 

- Zjednodušení přípravy žádosti 

- Zjednodušení administrace na fondu 

- Zprůhlednění podmínek pro udržitelnost 

- Přiblížení národní legislativě 
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Udržitelnost 2014+ 

• Nástroj Udržitelnost 2014+  

- Přiblížení národní legislativě (PFO) 

- Minimální výše čistých příjmů pro obnovu VHI 

(nájemné, odpisy/zisk, prostředky na obnovu, čistý 

příjem). 

- Dopad do ceny – nepřímý, ale zůstává 

- Zpracován jednoduchý nástroj ve formátu MS Excel. 

- Základní vstupní údaje pro výpočet Udržitelnosti 

2014+ jsou totožné s FA pro období 2007 – 2013. 

- Prodloužení životností oproti OPŽP 
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Udržitelnost 2014+ 

• Udržitelnost 2014+ stanoví minimální zdroje do VHI, 

které musí  

- vlastník (žadatel) vytvořit v průběhu prvních 10 let od uvedení 

projektu do provozu,  

- tyto příjmy musí být každoročně kumulativně kladné, a 

- růst lineárně od prvního roku uvedení projektu do provozu až do 

dosažení tzv. plných odpisů ve 30. roce referenčního období 

• Výstup z nástroje slouží jako vstup při přípravě PFO 

• Návrh PFO předložen SFŽP po vysoutěžení dodavatele 
stavby a před zahájením financování projektu. 
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Udržitelnost 2014+ - projekt „na zelené louce“ 
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Udržitelnost 2014+ - projekt „historická data“ 
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Udržitelnost 2014+ 

• Výstupy: 

- Minimální výše požadovaných čistých příjmů na 

dobu 10 let, 

- Výpočet orientační ceny pro vodné a/nebo stočné 

(pouze informativního charakteru po doplnění údajů 

žadatele o objemech a provozních nákladech).  

- Trend růstu čistých příjmů je obdobný jako ve 

stávajícím období ve FA 2007 – 2013. 
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Děkuji za pozornost! 

Jakub Němec 
ředitel odboru provozování vodohospodářské infrastruktury 

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz 

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz 


