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POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE VE VZTAHU K FINANČNÍ UDRŽITELNOSTI 

VODOHOSPODÁŘSKÝCH  PROJEKTŮ OPŽP 2014 - 2020 

V rámci ex-post monitoringu udržitelnosti vodohospodářských (VH) projektů, podpořených  

z OPŽP 2014 – 2020, je prováděna kontrola plnění podmínek poskytnutí dotace, zakotvených 

v Rozhodnutí o poskytnutí dotace = RoPD, v oblasti provozování VHI.  

Předmětem plnění podmínek ex-post monitoringu VH projektů OPŽP 2014-2020 v oblasti 

provozování je povinnost příjemce dotace zabezpečit tzv. finanční udržitelnost projektu.  

Pro projekty OPŽP 2014-2020 dle RoPD platí: „Nejméně po dobu 10 let od prvního dne 

následujícího kalendářního roku po vydání posledního kolaudačního souhlasu k projektu bude 

zabezpečena finanční udržitelnost projektu a to za podmínek stanovených Fondem.“ 

Příjemce dotace má povinnost, nejpozději k vydání RoPD (po vysoutěžení stavebního díla) 

předložit na SFŽP (Fond)/Odbor provozování VHI, správně vyplněný tzv. Nástroj Udržitelnost 

2014+ (Nástroj, Obrázek č. 1). Vyplněný Nástroj k předmětnému projektu (příp. projektům) je 

ze strany SFŽP zkontrolován a následně schválen1 (V této souvislosti upozorňujeme, že je 

žádoucí před předložením Nástroje Udržitelnost 2014+ v rámci podkladů k RoPD návrh 

předem konzultovat s příslušným projektovým manažerem oddělení provozování VHI,  

aby došlo k eliminaci případných chyb a nedošlo k průtahům při vydávání RoPD.). Příjemce 

dotace je zavázán plnit po dobu finanční udržitelnosti VH projektu (10 let od roku 

následujícího po vydání posledního kolaudačního souhlasu k projektu) podmínky vyplývající 

z vyplněného a Fondem schváleného Nástroje, přičemž závazný je Nástroj schválený 

Fondem nejpozději k tzv. Závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA), případně konsolidovaný 

Nástroj Udržitelnost 2014+ (v případě předkládaní více projektů realizovaných za sebou, více 

projektů v jedné oblasti apod…). 

Závazné výstupy z Fondem schváleného Nástroje určují, v jaké výši je příjemce dotace 

povinen zajistit tvorbu finančních prostředků jako zdrojů na obnovu VHI po dobu 10 let 

udržitelnosti projektu. Závazné výstupy jsou uvedeny v rámci Nástroje, List „Návrh PFO“, 

tabulka „Návrh plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací“ dle výsledků Nástroje 

Udržitelnost 2014+, v tabulce položka č. 10 (Vodovody celkem) a položka č. 11 (Kanalizace 

celkem), kde sloupce 7 až 11 uvádějí částky pro danou složku pitné a/nebo odpadní vody 

samostatně a sloupec 12 uvádí součtovou částku pro danou složku pitné a/nebo odpadní vody 

za posledních 5 let (Obrázek č. 2). Tyto hodnoty jsou uváděny ve stálých cenách roku 

zahájení udržitelnosti projektu (Nástroj Udržitelnost 2014+, buňka D2 „Stálé ceny roku“, 

Obrázek č. 2), a je proto třeba je přepočítat na úroveň běžné ceny daného roku ex-post 

monitoringu. 

Uvedená závazná tvorba finančních prostředků jako zdrojů na obnovu VHI musí být 

zahrnuta do kalkulace ceny pro vodné a/nebo stočné v jednotlivých letech finanční 

udržitelnosti projektu s dodržením zásady „znečišťovatel platí“, tj. v OPŽP je stanovena 

zásada generovat zdroje na obnovu VHI z ceny pro vodné a/nebo stočné bez možnosti jejího 

dotování z jiných zdrojů (např. z rozpočtu obce). 

                                                           
1 Příjemce dotace má možnost Nástroj aktualizovat (např. k ZVA), příp. v relevantních případech Nástroj 
konsolidovat. 
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Výpočet finančních prostředků jako zdrojů na obnovu VHI vychází ze součtu položek 

uvedených v tzv. Porovnání2 a závisí na typu provozního modelu dle podmínek OPŽP.3 

Zároveň platí, že pokud je uvedeno v Porovnání v položce č. 13 – Kalkulační zisk záporné 

číslo (mimo oddílný model provozování, kde se ziskem není počítáno), ponižuje se o tento 

záporný zisk výše generovaných prostředků na obnovu VHI. 

Tab.č.1: Výpočet minimální výše závazných prostředků na obnovu VHI v závislosti na typu 

provozního modelu dle podmínek OPŽP 

Typ provozního 
modelu/položky 
dle Přílohy č. 20 

4.1 odpisy 

4.2 *opravy 
(dle OPŽP 
4.2b) z toho 
obnovující 
opravy) 

4.3. 
nájem 
infra 
majetku 

4.4 
prostředky 
obnovy 
infra 
majetku 

13. 
Kalkulační 
zisk 
(záporný)*** 

15. - z ř.13 na 
rozvoj a obnovu 
infrastrukturního 
majetku 

Oddílný model (x)** x x (x)** - x 

Vlastnický model x x x x x x 

Smíšený model  x x - x x x 

Obec provozuje 
sama 

x x - x x x 

Pozn.:  

*pro účely OPŽP možnost vyčlenění na obnovující opravy 

** využíváno v případě servisních provozních smluv 

*** záporný kalkulační zisk ponižuje výši generovaných prostředků na obnovu 

 

Obrázek č.1 – Nástroj Udržitelnost 2014+, list „Info“ 

 

                                                           
2 Příloha č. 20 vyhl. MZe č. 428/2001 Sb. „Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné 
za kalendářní rok xxxx a dosažené skutečnosti v témže roce“ (Porovnání) 
3 Viz Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP 2014-2020 – 
Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím 
období 2014-2020 

Nástroj pro výpočet udržitelnosti projektů Prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020

Základní identifikační údaje žadatele a Projektu

Žadatel

Název projektu

Registrační číslo

Předpokládaný rok zahájení realizace projektu 2016 Rok vydání posledního kolaudačního souhlasu na projekt 2019

Rok zahájení období udržitelnosti projektu 2020 Zahájení referenčního období 2020

Typ provozního modelu dle budoucího stavu

Prioritní osa dle PD OPŽP 2014 - 2020

Specifický cíl dle PD OPŽP 2014 - 2020

Rozsah Projektu

Je žadatel plátcem DPH v oblasti investičních výdajů? ANO

Statutární zástupce žadatele č. 1                               Jméno: E-mail:
Statutární zástupce žadatele č. 2 (za Svazek obcí)   

Jméno: E-mail:

Zpracovatel                                                                Jméno: E-mail:

Datum zpracování 01.01.2019

Prohlašuji, že všechny vyplněné údaje odpovídají známé skutečnosti

……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………

Podpis zpracovatele Podpis statutárního zástupce žadatele č. 1

„Žadatel předložením žádosti na SFŽP ČR potvrzuje, že nástroj Udržitelnost 2014+ vyplnil v souladu s příslušným manuálem.

 Žadatel si je vědom, že vyplnění nástroje v rozporu s příslušným manuálem 

bude mít za následek okamžité vyřazení žádosti z hodnocení. 

V případě pochybností, je Žadatel povinen obrátit se v dostatečném předstihu na odpovědné pracovníky SFŽP ČR“.

jméno

jméno jemno@zpracovatel.cz

Historická data

Prioritní osa 1

jmeno@sfzp.cz

Název žadatele

Kanalizace SFŽP

RČ

Obec provozuje sama

Specifický cíl 1.1 (odpadní voda)



3 
 

Obrázek č. 2 – List „Návrh PFO“ 

 

Příklad: Povinný přepočet minimální výše finančních prostředků jako zdrojů na obnovu 

VHI pro monitorovaný rok 2021 a 2022 (modré rámečky na Obrázku č.2), specifický cíl dle 

OPŽP č. 1.1 Odpadní voda, model „Obec provozuje sama“: 

A) Schválený Nástroj Udržitelnost 2014+, list „Návrh PFO“, položka č. 11 – Kanalizace 

celkem, rok 2021 (sloupec 8), částka = 8,88 mil. Kč, rok 2022 (sloupec 9), částka = 

8,88 mil. Kč. 

B) Schválený Nástroj Udržitelnost 2014+, list „Návrh PFO“, buňka D2, Stálé ceny roku = 

2020 

Částky za roky 2021 a 2022 ve výši 8,88 mil. Kč/rok (A) odpovídají stálým cenám roku 2020. 

Pro správný výpočet finančních prostředků na obnovu VHI, je nutné částku 8,88 mil. Kč na rok 

2021 a 8,88 mil. Kč na rok 2022 převést na běžnou cenu roku 2021, resp. roku 2022 a takto 

vypočtenou částku zohlednit při sestavení kalkulace ceny pro stočné na rok 2021 resp. rok 

2022 v rámci relevantních položek uvedených výše. Částka 8,88 mil. Kč na rok 2021 se ze 

stálých cen roku 2020 musí navýšit o inflaci za rok 2020. Částka 8,88 mil. Kč na rok 2022 se 

ze stálých cen roku 2020 musí navýšit o inflaci za rok 2020 a 2021. Pro odhad inflace je možné 

využít např. data z ČSÚ nebo z poslední známé Zprávy o měnové politice (dříve Zprávy o 

inflaci) zveřejňované na www.cnb.cz ve čtvrtletních intervalech. Předpoklad inflace dle ČNB 

za rok 2020 = 3,4% a 2021 = 2,4%. 

Přepočet ze stálých cen roku 2020 na rok 2021: 8,88 mil. Kč * (1+ 3,4%) = 8,88 * 1,034 = 9,182 

mil. Kč. 

Přepočet ze stálých cen roku 2020 na rok 2022 : 8,88 mil. Kč * (1+3,4%) * (1+2,4%) = 8,88 * 

1,034*1,024 = 9,402 mil. Kč. 

Pro další roky období udržitelnosti projektu se postupuje analogicky dle postupu výše. 

V roce 2021 musí být generována min. výše zdrojů na obnovu = 9,182 mil. Kč, respektive 

v roce 2022 ve výši 9,402 mil. Kč. Uvedené částky musí být zahrnuty do kalkulace ceny pro 

stočné na rok 2021, resp. na rok 2022 (u modelu Obec provozuje sama, se jedná o zahrnutí 

v rámci položek Kalkulace ceny pro stočné č. 4.1 Odpisy, 4.2 obnovující opravy, 4.4 prostředky 

obnovy infra majetku a případně ř. 15 – zisk na rozvoj a obnovu infra majetku).  

Návrh"Plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací" dle výsledků nástroje Udržitelnost 2014+
Stálé ceny roku 2020

Žadatel/vlastník: Název žadatele

Tabulka plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací

Datum zpracování k RoPD: 03.10.2019

Datum zpracování k zahájení udržitelnosti: Podpis statutárního zástupce žadatele: ………………………………………………………………………………………………………………….

2025

až

2029

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 +

3  ++

4 +

5  ++

6 + 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 27,57

7  ++

8 + 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 16,81

9  ++

10 Vodovody celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Kanalizace celkem 2 541,91 341,13 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 44,38

12 CELKEM 2 541,91 341,13 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 44,38

13 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 44,38

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*   Obnova viz § 2 odst. 9 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

 +  Finanční prostředky získané z vodného a stočného, v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty (nájemné, odpisy účetní, opravy, popř. prostředky účelově určené pro obnovu tímto Plánem).

 ++ Finanční prostředky ostatní - jedná se o jiné než získané z vodného a stočného, v komentáři vlastník popíše členění a stanovaní této hodnoty (např. dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry, atd.)

Celkem řádky 3, 5, 7, 9 + +

Celkem řádky 2, 4, 6, 8 +

Finanční prostředky zajišťované na obnovu* vodovodů a kanalizací v mil. 

Kč na 2 desetinná místa
Teoretická doba 

akumulace 

Finančních 

prostředků v počtu 

roků

Poř.č. Majetek podle skupin pro vybrané 

údaje majetkové evidence
Hodnota majetku v 

reprodukční pořizovací 

ceně jako součet 

všech příslušných 

položek uvedených ve 

vybraných údajích 

majetkové evidence                  

(VÚME) v mil. Kč na 2 

desetinná místa)

Vyhodnocení stavu 

majetku vyjádřené v 

% opotřebení

Délka potrubí v roce 

schválení plánu                                  

v km

Pozn.

20242023202220212020

Úpravna vody + zdroje bez úpravny 0,00 37

37

Kanalizace: přiváděcí stoky + 

stoková síť
2 078,13 0,00 340,86

Čistírna odpadních vod 463,78 0,00 0,2843

43

Vodovody: přiváděcí řady + rozvodná 

vodovodní síť
0,00

http://www.cnb.cz/
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Příjemce dotace (případně jeho kontaktní osoba uvedená v systému ISKP14+) obdrží každý 

rok po dobu 10 let udržitelnosti projektu vždy k datu 1.3. Depeši ze systému IS KP14+, 

kde bude příjemce dotace vyzván k předložení podkladů pro ex-post monitoring 

vodohospodářských projektů v oblasti provozování. Příjemce dotace je povinen vyplnit 

požadované doklady (Monitorovací nástroj = MUP a Provozní monitorovací zprávu = PMZ), 

doložit k nim relevantní přílohy (Porovnání, Finanční nástroje u Oddílného modelu 

provozování, případně jiné doplňující podklady, osvětlující tvorbu finančních prostředků na 

obnovu VHI) a nahrát tyto doklady včetně relevantních příloh do systému IS KP14+,  

a to nejpozději do 31. 5. roku, kdy výzvu (depeši) k předložení podkladů obdržel. 

Upozornění na postup při uplatnění/doložení záporného kalkulačního zisku dle 

Porovnání: 

!!! Pokud je v Porovnání za monitorovaný rok uplatněn, resp. doložen, záporný 

kalkulační zisk (v rámci Porovnání, položka č. 13), ponižuje tento záporný zisk výši 

generovaných prostředků na obnovu v daném roce (neplatí pro oddílný model 

provozování)!!!  

Pokud po odečtení záporného kalkulačního zisku nejsou vytvářeny z ceny pro vodné a/nebo 

stočné minimální zdroje na obnovu dle OPŽP/Nástroje, bude Příjemce dotace vyzván ze 

strany poskytovatele dotace, MŽP, k přijetí opatření k nápravě postupem dle § 14f odst. 1 

zákona o rozpočtových pravidlech.  

Ve vztahu k uplatnění opatření k nápravě byl s účinností od 3. 9. 2020 na stránkách 

www.opzp.cz zveřejněn Metodický pokyn pro určení metodického postupu Řídicího orgánu 

Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro projekty prioritní osy 1 OPŽP 2014 – 2020 

ve věci kvantifikace sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace v oblasti provozování 

vodohospodářské infrastruktury, ke stažení zde:  https://2014-2020.opzp.cz/opzp-2014-2020-

metodicky-pokyn-pro-udeleni-sankce-za-poruseni-dotacnich-podminek/  

Žádáme tímto příjemce dotace, aby se řídil v oblasti finanční udržitelnosti výše 

uvedenými pokyny a v případě dotazů se obrátil na email udrzitelnost.vhi@sfzp.cz . 

 

  

 

http://www.opzp.cz/
https://2014-2020.opzp.cz/opzp-2014-2020-metodicky-pokyn-pro-udeleni-sankce-za-poruseni-dotacnich-podminek/
https://2014-2020.opzp.cz/opzp-2014-2020-metodicky-pokyn-pro-udeleni-sankce-za-poruseni-dotacnich-podminek/
mailto:udrzitelnost.vhi@sfzp.cz

