Finanční udržitelnost a cenotvorba VH
projektů v OPŽP
23.11.2022, Praha, Hotel IRIS

www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Úvod
10:00 – 11:00

Podmínky provozování VHI, Cenotvorba, Metodika
finanční udržitelnosti VH projektů v OPŽP
(Metodika a Nástroj Udržitelnost 2014+, Povinnosti příjemce
dotace po uvedení VH projektu do provozu)

11:15 – 12:15

Nástroj Udržitelnost v2.0, Povinnosti příjemce dotace po
uvedení VH projektu do provozu

12:30 – 13:00

Věcný obsah ex-post kontrol
(Monitorovací nástroj MUP a Provozní monitorovací zprávy
PMZ; Požadované přílohy; Postihy za neplnění podmínek
poskytnutí dotace a případné sankce)

13:00 – 14:00

Dotazy a diskuze
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1. část
3

Udržitelnost VHI dle podmínek OPŽP
OPŽP 2007 – 2013

OPŽP 2014 – 2020/NPŽP

OPŽP 2021 - 2027

Zásada znečišťovatel platí
Sociální únosnost tarifu
Povinnost předložit FA/FEA

Povinnost předložit Nástroj
Udržitelnost 2014+ a zpracování
Návrhu PFO (dle podmínek
OPŽP/NPŽP)

Povinnost předložit Nástroj
Udržitelnost v2.0 a zpracování
Návrhu PPO (dle podmínek
OPŽP/NPŽP)

Do 30 let má být dosaženo takových
cen pro vodné a/nebo stočné, které
odpovídají plné výši odpisů VH
infrastruktury sloužící k zajištění
„finanční udržitelnosti“ celého VH
systému, tj. finanční udržitelnost
projektu, resp. celého VH systému je
zajištěna pokrytím součtu provozních
nákladů a úplných odpisů majetku
projektu.

Musí být zajištěny takové
příjmy od prvního roku uvedení
projektu do provozu, které musí
do 30. roku referenčního období
dosáhnout tzv. výše plných
odpisů VHI. Min. hodnota
finančních zdrojů do VHI v roce
uvedení projektu do provozu
nesmí klesnout pod výši dle
poslední známé skutečnosti (u
projektů HD), resp. min. výši
nájemného dle FN/VN (případně
dle ZFM).

Stanovení zdrojů na obnovu od
roku uvedení projektu do provozu
bude vycházet min. ze stávající
hodnoty zdrojů
na obnovu (v případě projektů
HD)
a budou navyšovány, příp.
konstantní až do dosažení tzv.
„výše plných odpisů“ nejpozději v
10.roce udržitelnosti.
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Udržitelnost VHI dle podmínek OPŽP
OPŽP 2007 - 2013

OPŽP 2014 – 2020/NPŽP

OPŽP 2021 - 2027

Zajištění finanční udržitelnosti
projektu / celého VH systému na
období 10 let prostřednictvím
dostatečné tvorby zdrojů na správu,
rozvoj a obnovu VH majetku.

Zajištění finanční
udržitelnosti projektu /
celého VH systému na
období 10 let prostřednictvím
dostatečné tvorby zdrojů na
správu, rozvoj a obnovu
VH majetku a jejich využití s
péčí řádného hospodáře.

Zajištění finanční
udržitelnosti projektu / celého
VH systému na období 10 let
prostřednictvím dostatečné
tvorby zdrojů na obnovu VH
majetku a jejich využití s péčí
řádného hospodáře.

Ex-post monitoring ceny VaS dle
FA/čistých příjmů/nájemného.

Ex-post monitoring čistých
příjmů (zdrojů na obnovu
VHI)/nájemného.

Ex-post monitoring čistých
příjmů (zdrojů na obnovu VHI).

Soulad v oblasti provozování VH
infrastruktury dle Přílohy č. 7 PD
OPŽP (Finanční model a
Vyrovnávací nástroj=FM/VN,
dodržování kvality služeb, Best
practise)

Soulad v oblasti
provozování VH
infrastruktury dle Přílohy č. 6
PD OPŽP (FM/VN,
Zjednodušený finanční
model v1.0), dodržování
kvality služeb, Best practise)

Soulad v oblasti provozování
VH infrastruktury dle Přílohy č.
3 PD OPŽP (Zjednodušený
finanční model v2.0),
dodržování kvality služeb, Best
practise)
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Udržitelnost VHI dle podmínek OPŽP
• Sociálně únosná cena pro VaS dle OPŽP:
Výpočet SÚC na základě průměrného ročního čistého příjmu člena domácnosti dle krajů (NUTS 3) a se specifickou spotřebou vody 88,7 l/os*den
Údaje platné ke dni 7.10.2022

Kraj

Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Celkem ÚVN

ÚVN PV

ÚVN OV

ÚVN PV a OV

(Kč)
3 486 565 700
1 060 602 151
2 557 218 895
821 189 306
1 005 614 555
992 354 613
2 605 990 902
2 048 447 698
2 418 072 420
2 271 553 951
1 429 738 140
9 715 505 267
2 730 976 215
936 183 721
34 080 013 534

(Kč)
3 307 569 213
1 050 065 137
2 630 572 439
593 131 354
774 740 806
1 008 096 988
2 211 991 001
1 672 911 625
1 290 208 041
908 707 865
1 176 865 753
8 239 739 044
2 409 018 277
1 374 341 174
28 647 958 717

(Kč)
6 794 134 913
2 110 667 288
5 187 791 334
1 414 320 660
1 780 355 361
2 000 451 601
4 817 981 903
3 721 359 323
3 708 280 461
3 180 261 816
2 606 603 893
17 955 244 311
5 139 994 492
2 310 524 895
62 727 972 251

Uvažovaná specifická spotřeba vody (l/os*den) 4)
Uvažovaná specifická spotřeba vody (m3/rok)
2)
Inflace k II. čtvrtletí 2021, 2022 a 2023
Indexace z r. 2021 na r. 2023 3)
Sazba DPH pro Vodné a Stočné
Hranice sociální únosnosti pro VH služby

r. 2021
2,9%

88,7
32,4
r. 2022
3,8%
1,109
10%
2%

Průměrný roční čistý
Poměr ÚVN Poměr ÚVN
příjem domácnosti dle
PV
OV
krajů za rok 2020 1)
(%)
51%
50%
49%
58%
56%
50%
54%
55%
65%
71%
55%
54%
53%
41%
54,33%

(%)
49%
50%
51%
42%
44%
50%
46%
45%
35%
29%
45%
46%
47%
59%
45,67%

r. 2023
3,8%
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(Kč/os)
290 674
206 281
217 775
213 310
211 325
208 803
208 137
201 600
197 394
206 087
207 136
218 750
229 245
190 375

Poměr dle ČR
SÚC PV
(poměr dle ČR)
3

Kč/m (vč. DPH)
108,09
76,71
80,98
79,32
78,58
77,64
77,40
74,96
73,40
76,63
77,02
81,34
85,24
70,79

SÚC OV
(poměr dle ČR)
3

Kč/m (vč. DPH)
90,86
64,48
68,07
66,68
66,06
65,27
65,06
63,02
61,70
64,42
64,75
68,38
71,66
59,51

SÚC PV a OV

3

Kč/m (vč. DPH)
198,94
141,18
149,05
145,99
144,64
142,91
142,45
137,98
135,10
141,05
141,77
149,72
156,90
130,30

Udržitelnost VHI dle podmínek OPŽP
• Výše plných odpisů dle OPŽP:
- Hodnota majetku VHI dle VÚME děleno teoretickou životností
dle OPŽP, kterým jsou určeny podmínky RoPD daného projektu.
Životnosti VHI

OPŽP 2007 - 2013

OPŽP 2014 – 2020

OPŽP 2021 - 2027

Vodovod - potrubí

40

55

80

Kanalizace - potrubí

60

75

90

ČOV – stavební část

40

40

50

ÚV – stavební část

40

40

55

Technologie

15

15

15

- Možnost přechodu na podmínky udržitelnosti OPŽP 2014 –
2021 nebo 2021 – 2027 v případě realizace dalšího projektu
stejného žadatele
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Udržitelnost VHI dle podmínek OPŽP
• Cenové indexy pro tvorbu cen pro vodné a stočné
- SFŽP zveřejňuje pravidelně přehled standardních cenových
indexů platných k 2. a 3. čtvrtletí, použitých při tvorbě cen pro
vodné a stočné dle pravidel OPŽP (využití pro Finanční modely
OPŽP, tj. FM/VN, ZFM v1.0 a nově ZFM v2.0)
- Aktuální indexy k 30.6.2022
(https://2014-2020.opzp.cz/zverejneni-standardnich-cenovychindexu-pouzitych-ve-tvorbe-cen-pro-vodne-a-stocne-dlepravidel-opzp/ )
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Udržitelnost VHI dle podmínek OPŽP
• Best practise“ v oblasti provozování
-

Oddílné modely provozování
Vzorová smluvní ujednání (VSÚ), vč. výkonových ukazatelů
Aplikace (FM/VN) a ZFM + Nástroj Udržitelnost
Podmínka hlavního vlastníka
Výjimky z hlavního vlastníka
- nově v OPŽP 21+ možnost udělení výjimky na základě
převodu celé VHI po realizaci dotovaného projektu na
hlavního vlastníka v dané lokalitě. Udržitelnost zahájena
až od roku následujícího po převodu VHI (budoucí převod
majetku bude nejpozději ve lhůtě do 1 roku od vydání
posledního kolaudačního souhlasu k projektu) .
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Udržitelnost VHI dle podmínek OPŽP
• Best practise“ v oblasti provozování
- Výjimky z hlavního vlastníka
- Pro OPŽP 21+ zrušena výjimka:
- formou doložení návrhu „komplexního řešení“
vlastnicko - provozních vztahů v dané tarifové oblasti
- Koncese malého rozsahu
- Zjednodušení administrace VŘ pro menší celky (hranice 20
mil. Kč pro hodnotu zakázky – míněno min. 1 mil. Kč/rok v
jedné složce VHI)

- Opatření v cenotvorbě OPŽP na rok 2023 v reakci na
ekonomickou krizi
- Zmírnění sociálního dopadu do podmínek cenotvorby v OPŽP ,
úpravy promítající se do VN a ZFM (úprava cenového stropu),
dopady do stanovení požadovaných prostředků na obnovu, resp.
do cen dle FA a do výpočtu sociálně únosné ceny.
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Udržitelnost VHI dle podmínek OPŽP
• Best practise“ v oblasti provozování
- Ukončování finančních nástrojů (FN a VN u končících
provozních smluv) a přechod na ZFM v2.0
- Aktualizace Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky
Přílohy č. 3 PD OPŽP 2021+ (zveřejněna k datu 26.10.2022)
- Aktualizace ZFM na verzi v2.0 na úroveň národní legislativy a
dle pravidel cenové regulace MF, dle novely vyhl. MZe č.
428/2001 Sb., č. 244/2021 Sb., za stálého dodržení pravidel
OPŽP v oblasti dělby úspor - pro nová VŘ a přechod ze
starých verzí FM/VN a ZFMv1.0
- Přidružená osoba (není třeba souhlasné stanovisko MMR)
- Manuál k ZFM v2.0 včetně přílohy Platebního mechanismu
- Aktualizace Nástroje Udržitelnosti včetně Uživatelské
příručky na v.2.0
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Udržitelnost VHI dle podmínek OPŽP
• Aktualizace ZFM na verzi v2.0
- Aktualizace formulářů kalkulace ceny vč. kalkulace
nájemného/pachtovného dle př. č. 19 resp. 20. MZe vyhl.
č. 428/2001 Sb.
- Soulad s národní legislativou při současném naplnění
požadavků EK (v souladu s Podmínkami přijatelnosti
vodohospodářských projektů pro OPŽP 2021 - 2027):
- 1. strop na příjem provozovatele,
- 2. výše zisku – upravena dle Cenového výměru MF
- 3. výše prostředků na obnovu jako minimum stanovena dle
Nástroje Udržitelnost v2.0 (navýšení nájemného/pachtovného
je možné nad rámec požadovaného minima dle OPŽP)
- 4. periodické přezkoumání cenového stropu,
- 5. dělba úspor mezi provozovatele a odběratele (dle OPŽP)
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Udržitelnost VHI dle podmínek OPŽP
• Mimořádné opatření SFŽP pro VH projekty v OPŽP ze dne
10.10.2022:
• Pro projekty v OPŽP platí, že pro stanovení ceny nebo čistých
příjmů/zdrojů na obnovu na rok 2023 lze uvažovat pro přepočet ze
stálých na běžné ceny daného roku 2023 hodnotu inflace za rok
2022 ve výši 3,8% (tato nebude zpětně aktualizována na skutečnou
hodnotu inflace).
• V případě aplikace FM a VN, resp. ZFM je součástí opatření postup
pro aplikaci indexů v položkách elektrická energie a plyn.
• Podrobně viz Mimořádné opatření platné pro rok 2023.

(https://opzp.cz/files/documents/storage/2022/10/10/1665405220_2022_10_10_Mimoradne%
20opatreni%20SFZP%20k%20EE%20pro%20VH%20projekty%20na%20rok%202023.pdf)
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Udržitelnost v OPŽP 2007 - 2013
• Podmínky RoPD dle typu provozního modelu:
- Vlastnický, Smíšený a model Obec provozuje sama
- Tvorba cen na základě výsledků FA/FEA (výpočet ve stálých
cenách), kdy cena musí být alespoň ve výši 90% FA/FEA
(přepočteno na běžné ceny daného roku).

- Oddílný model
- Tvorba
cen
na
základě
Finančního
a Vyrovnávacího nástroje (FM/VN),
- naplnění podmínek Přílohy č. 7 (výkonové
monitoring, smluvní sankce)

modelu
ukazatele,

- Všechny modely provozování
- Správné využití a tvorba zdrojů na správu, obnovu a rozvoj VHI
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Udržitelnost v OPŽP 2007 - 2013
• Uplatnění nižších cen/nájemného dle RoPD:
- Snížení na úroveň:
- sociální únosnosti dle podmínek OPŽP
- cen, které prokazatelně vytvářejí zdroje na správu, obnovu
a rozvoj pro případné rozšíření VHI minimálně ve výši
plných odpisů nebo čistých příjmů dle finanční analýzy
- zajištění konzistence FM/VN s finanční analýzou
- Pokud jsou tvořeny dostatečné příjmy (odpisy/zisk/
nájemné…), lze projekt/celý systém definovat jako udržitelný
i v případě uplatnění nižších cen (tzv. čisté příjmy)
- Předložit vysvětlení odchylky alespoň 2 měsíce před
stanovením nových cen.
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Monitoring udržitelnosti OPŽP 2007-2013
•
•
•
•

Monitoring od 1. celého roku po ukončení realizace akce
Administrace přes IS Benefill a e-mail monitoring.vhi@sfzp.cz
Výzva k předložení podkladů přes IS Benefill vždy k 1. 3.
Předložení následujících podkladů:

- Průběžná provozní monitorovací zpráva (PPMZ)
- Monitorovací nástroj (MN)
- „Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné
na kalendářní rok podle cenových předpisů s dosaženou
skutečností v daném kalendářním roce“ dle př. č. 20 vyhl. MZe
č. 428/2001 Sb. v platném znění
• Lhůta k vyplnění PPMZ a doložení podkladů je 3 měsíce
• Zveřejněn Metodický postup pro kvantifikace sankce v OPŽP
07-13 (ke dni 12.4.2021)
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Monitoring udržitelnosti OPŽP 2007-2013
• Finanční správa bude postupovat dle podmínek RoPD
rozvedených v dokumentu „Určení metodického postupu
Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP) pro projekty prioritní osy 1 OPŽP 2007 – 2013 ve věci
kvantifikace sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace v
oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury”.
• https://www.opzp.cz/opzp-2007-2013-aktualizovali-jsmemetodicky-postup-pro-udeleni-sankce/
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Monitoring udržitelnosti OPŽP 2007-2013
• SANKCE
• Pokud je v roce N+1 zjištěno u projektu porušení podmínek
za rok N => podezření na Nesrovnalost a příjemce je vyzván
k nápravě dle § 14f odst. 1 Zákona o rozpočtových pravidlech.
• Dle výzvy k nápravě je uložena povinnost narovnat stav projektu
ve lhůtě nejpozději v roce N+2
• Ex-post monitoring roku N+2:
- Nesrovnalost nepotvrzena => žádná finanční oprava
- Nesrovnalost potvrzena => postoupena jako podnět
k šetření porušení rozpočtové kázně příslušnému orgánu
finanční správy
- Tento postup platí do 8. roku udržitelnosti projektu včetně
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Monitoring udržitelnosti OPŽP 2007-2013
• V případě porušení podmínek poskytnutí dotace za 9. a/nebo
10. rok udržitelnosti projektu, nebude s ohledem na
stanovenou 10 letou dobu udržitelnosti možné postupovat
podle § 14f odst. 1.
• V takovém případě bude příjemce dotace vyzván k vrácení
odpovídající části dotace v odpovídající výši za 9. a/nebo 10.
rok udržitelnosti projektu postupem podle § 14f odst. 3 a 7
zákona o rozpočtových pravidlech.
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Udržitelnost dle OPŽP 2014-2020/NPŽP
• Nástroj Udržitelnost 2014+
• Verze 1.6 ke dni 15.5.2020
• Tvorba příjmů od prvního roku uvedení projektu do provozu až do
dosažení tzv. výše plných odpisů ve 30. roce referenčního období
• Min. vstupní hodnota finančních zdrojů do VHI vychází
z poslední známé skutečnosti/FA/nebo FM/ZFM (ve formě nájemné,
odpisy/zisk, prostředky na obnovu, apod…)
• Stanovení závazné min. výše finančních zdrojů na 10 let
• Návrh PFO dle OPŽP min. ve výši dle výsledku nástroje Udržitelnost
2014+ (omezení zdrojů ++). Pouze pro dotovanou složku.
• Povinnosti příjemců dotace v oblasti finanční udržitelnosti
vodohospodářských projektů zveřejněn 19.10.2020 zde: https://20142020.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2326
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Udržitelnost dle OPŽP 2014 – 2020/NPŽP
• Nástroj Udržitelnost 2014+
• Ocenění VH majetku dle MP MZe (Čj.: 401/2010-15000)/
č.j. 14000/2020-15132-1
• Investiční náklady projektu
• Životnosti jednotlivých položek VHI dle OPŽP 2014 – 2020
(Kanalizační potrubí = 75 let, vodovodní potrubí = 55 let, stavba ÚV
a ČOV = 40 let a technologie = 15 let)
• Výpočet ve stálých cenách roku zahájení udržitelnosti
• Předložit vyplněný nástroj po vysoutěžení dodavatele stavby a před
zahájením provozování projektu (aktualizace k zahájení udržitelnosti,
k ZVA)
• Prolnutí/navázání projektů OPŽP 2007 – 2013 a 2014 – 2020
• Konsolidace projektů a Omezení záporného kalkulačního zisku
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Udržitelnost dle OPŽP 2014-2020
• Nástroj Udržitelnost 2014+
- Výpočet min. výše závazných prostředků na obnovu VHI
dle OPŽP 2014 – 2020/NPŽP

Typ provozního
4.1 odpisy
modelu/položky
dle Přílohy č. 20

4.2 *opravy (dle
4.3. nájem
OPŽP 4.2b) z
toho
infra
majetku
obnovující
opravy)

4.4
prostředky
obnovy infra
majetku

13.
Kalkulační
zisk
(záporný)***

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

(x)**

x

x

(x)**

-

x

Vlastnický model

x

x

x

x

x

x

Smíšený model

x

x

-

x

x

x

Obec
sama

x

x

-

x

x

x

Oddílný model

provozuje

*pro účely OPŽP jde o obnovující opravy, ** využíváno v případě servisních provozních smluv,
*** záporný kalkulační zisk ponižuje výši generovaných prostředků na obnovu
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Udržitelnost dle OPŽP 2014-2020
• Podmínky poskytnutí dotace stanoví, že je možné uplatňovat
změnu výše prostředků na obnovu určené Nástrojem
Udržitelnost 2014+ pouze z důvodu:
- (a) snížení na úroveň, která prokazatelně zajistí nepřekročení
hranice sociálně únosné ceny pro vodné a/nebo stočné
zveřejňované každoročně SFŽP (vypočtené dle metodiky OPŽP);
nebo
- (b) snížení na úroveň, která prokazatelně vytváří zdroje pro
správu, obnovu a případné rozšíření vodovodů a/nebo
kanalizací minimálně v tzv. „ výši plných odpisů“ (dle
podmínek OPŽP);
- V obou případech je nezbytné, odůvodnit Fondu odchylku v
dostatečném předstihu (min. 2 měsíce před stanovením
nových cen/nových příjmů).
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Udržitelnost dle OPŽP 2014-2020
• Prolnutí/navázání projektů OPŽP 2007 – 2013
a 2014 – 2020 (projekty jednoho žadatele)
- Projekt P1 z OPŽP 07-13 ukončen realizací v r. 2015,
kolaudace v r. 2016, zahájení provozu v r. 2017.
- Projekt P2 z OPŽP 14-20 zahájení provozu (udržitelnosti)
v r. 2018.
- Projekt P1 má cenu pro stočné dle FA/FEA v r. 2018 ve výši
35 Kč/m3 bez DPH po přepočtu na běžné ceny.
- Do Nástroje Udržitelnost 2014+ pro projekt P2 zadat
vstupní data z Porovnání projektu P1 (odpovídající min.
ceně projektu P1 ve výši 35 Kč/m3 bez DPH, případně
odpovídající výše nájemného dle platné koncesní smlouvy).
- Následně se určí vývoj závazných příjmů v letech 2018 až
2027 pro oba projekty P1 a P2.
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Udržitelnost dle OPŽP 2014-2020
• Konsolidované projekty v OPŽP 2014 – 2020
- (Projekty jednoho žadatele)
- Projekt P1 = kolaudace v r. 2016, zahájení provozu (zahájení
udržitelnosti) v roce 2017.
- Projekt P2 = kolaudace v r. 2019 zahájení provozu (zahájení
udržitelnosti) v roce 2020.
- Konsolidace = do projektu P1 se připočítá projekt P2
a udržitelnost běží vždy do 10. roku udržitelnosti projektu P1,
resp. P2.
- Nástroj Udržitelnost 2014+ a podmínky udržitelnosti
platí pro oba projekty vždy od 1. do 10.roku udržitelnosti
projektu P1 resp. P2.
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Udržitelnost dle OPŽP 2014-2020
• Nástroj Udržitelnosti 2014+
• Příklad (ukázka)

26

2. část
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Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014-2020
• POJMY:
• Zpráva o udržitelnosti (ZoU) – Lhůta pro předložení 1. ZoU
příjemcem je stanovena do 1 roku + 10 pracovních dnů od
nabytí centrálního stavu „Projekt finančně ukončen ze strany
ŘO“ (platí pro první ZoU).
• Provozní monitorovací zpráva (PMZ) – soubor MS Excel
• Monitorovací nástroj Projektu Udržitelnost 2014+ (MUP) –
soubor MS Excel
• První rok monitoringu (provozování) - 1. celý (ukončený) rok
po vydání posledního kolaudačního souhlasu k Projektu
• PMZ a MUP – pokyn k vyplnění nástrojů pro monitoring a
doložení podkladů bude vygenerován vždy k 1. 3. roku
následujícího po ukončeném roce provozování Projektu (po dobu
10 let udržitelnosti Projektu).
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Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014 - 2020
• Provozní monitorovací zpráva a Monitoring udržitelnosti
Projektu (PMZ a MUP)
• Výzva k předložení podkladů přes systém IS KP14+ k 1.3.
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Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014 - 2020
• V systému IS KP14+ jsou uloženy všechny soubory k vyplnění (pro
daný projekt).
• Administrace přes IS KP14+ a e-mail udrzitelnost.vhi@sfzp.cz
• Komunikace se svým projektovým manažerem Oddělení
Monitoringu vodohospodářské infrastruktury na SFŽP
• Lhůta k vyplnění PMZ a doložení podkladů je 3 měsíce
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Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014 - 2020
• Provozní monitorovací zpráva (PMZ) a Monitorovací
nástroj Udržitelnost 2014+ (MUP)
- Doporučujeme před finálním odesláním vyplněných
souborů průběžnou komunikaci se svým PM Oddělení
monitoringu VH infrastruktury SFŽP, resp. pomocí e-mailu
udrzitelnost.VHI@sfzp.cz.
- Projektový manažer SFŽP provede kontrolu do cca
2 měsíců a posoudí případný dopad poskytnutých informací
na finanční udržitelnost projektu.
- V případě, kdy bude projektovým manažerem shledána
skutečnost, která by ovlivnila udržitelnost projektu, bude
příjemce kontaktován. V jiném případě bude vyplnění PMZ
a MUP považováno za odsouhlasené.
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Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014 - 2020
• Provozní monitorovací zpráva (PMZ)
- Vyplnění souboru MS Excel (ukázka)
PROVOZNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA - Monitoring Udržitelnosti Projektu v OPŽP 2014 - 2020

1. Identifikační údaje:
Příjemce:
Název projektu:
Název prioritní osy:
Registrační číslo:
Datum:
Zpracovatel:
Kontakt na zpracovatele:

Zpracovatel
Zpracovatel
Zpracovatel

Číslo PPMZ:

číslo

Uplynulé monitorované období:

datum od - do

Aktuální monitorované období:
Kontaktní údaje osoby, na kterou se lze obrátit
v případě nutnosti oprav či objasnění odpovědí
v PPMZ (telefon/e-mail):
Datum skutečného ukončení realizace
projektu:
Celkové náklady projektu:

datum od - do

Způsobilé výdaje projektu:

číslo

Výše dotace z ERDF/FS:

číslo

Výše dotace ze SFŽP/SR:
Příspěvek z ostatních národních veřejných
zdrojů
Peněžní prostředky na soukromé financování
projektu
Doba, po kterou musí být od ukončení
realizace akce řádně plněn účel, pro který je
poskytováno Rozhodnutí o poskytnutí dotace:
Datum, do kterého je nutné dodržet plnění
účelu, pro který je poskytováno Rozhodnutí o
poskytnutí dotace

číslo

text
datum
číslo

číslo
číslo
číslo
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Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014 - 2020
• Monitorovací nástroj Udržitelnost 2014+ (MUP)
• Žadatel každoročně po dobu udržitelnosti projektu vyplní do
MUP listy:
- „Základní vstupní data“ pro první rok Udržitelnosti a
- „Provozní náklady VaK ex-post“ v ostatních letech
udržitelnosti, a to vždy hodnotami dle skutečnosti
z Porovnání pro monitorovaný rok (+ nepovinně
2 následující roky),
- Žadatel bude ze SFŽP/PM kontaktován pouze v
případě, kdy nejsou naplněny podmínky udržitelnosti
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Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014 - 2020
• Stručný popis porovnání
• Příjemce musí vyplňovat data za monitorované období a má
možnost (nikoliv povinnost) vyplnit data na další 2 roky,
• V případě oddílného modelu provozování musí příjemce vyplnit
data za relevantní monitorované období (a případně aktuální
rok) dle finančních nástrojů, platných pro tvorbu ceny
v monitorovaném období (ZM a VN, případně ZFM).
• MUP automaticky porovná skutečně vyplněné údaje s daty
z Nástroje udržitelnost 2014+ a na listu "Výstupní formulář"
bude znázorněno posouzení dodržování podmínky RoPD.
• Příjemce uloží MUP a PMZ vč. příslušných podkladů v IS KP14+,
list „Výstupní formulář“ z MUP elektronicky podepsaný.
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Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014 - 2020
• Monitorovací nástroj udržitelnosti (MUP)
• Praktický příklad (Ukázka)
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Monitoring Udržitelnosti OPŽP 2014 - 2020
• SANKCE
• Pokud je v roce N+1 zjištěno u projektu porušení podmínek
za rok N => podezření na Nesrovnalost a příjemce je
poskytovatelem dotace vyzván k nápravě dle § 14f odst. 1
Zákona o rozpočtových pravidlech.
• Dle výzvy k nápravě je uložena povinnost narovnat stav
projektu ve lhůtě nejpozději v roce N+2, a to minimálně ve
výši určené Nástrojem pro rok N+1 v roce N+1, nejdéle však v
roce N +2 minimálně ve výši určené nástrojem pro rok N+2.
• O chybějící finanční prostředky jako zdroje na obnovu
z roku N není příjemce povinen v dalších letech tyto zdroje
navyšovat.
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Monitoring Udržitelnosti OPŽP 2014 - 2020
• SANKCE
•
•
•
•
•
•

•
•

Postup pro 1. až 8. rok udržitelnosti projektu
Ex-post monitoring roku N+2:
Nesrovnalost nepotvrzena => žádná finanční oprava
Nesrovnalost potvrzena => postoupena jako podnět k šetření
porušení rozpočtové kázně příslušnému orgánu finanční správy
1. porušení => sankce ve výši 10 % chybějící částky zdrojů na
obnovu monitorovaného roku N
2. porušení => sankce ve výši 20 % chybějící částky prostředků
na obnovu monitorovaného roku N,
3. porušení => sankce ve výši 30 % chybějící částky prostředků
na obnovu monitorovaného roku N,
Analogicky až do ukončení 8. roku udržitelnosti projektu.
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Monitoring Udržitelnosti OPŽP 2014 - 2020
• SANKCE
• V případě porušení podmínek poskytnutí dotace za 9. a/nebo
10. rok udržitelnosti projektu, nebude s ohledem na
stanovenou 10 letou dobu udržitelnosti možné postupovat
podle § 14f odst. 1.
• V takovém případě bude příjemce dotace vyzván k vrácení
odpovídající části dotace v odpovídající výši za 9. a/nebo
10. rok udržitelnosti projektu postupem podle § 14f odst. 3
a 7 zákona o rozpočtových pravidlech.
• Zároveň platí, že pokud byly v roce N a v roce/letech
předcházejících roku N, kumulativně vytvořeny finanční
prostředky jako zdroje na obnovu v odpovídající výši přesahující
závazné minimum určené nástrojem Udržitelnost 2014+, nebude v
projektu uplatněno podezření na nesrovnalost, případně bude
náprava stavu považována za splněnou
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Monitoring Udržitelnosti OPŽP 2014 - 2020
• SANKCE
• Finanční správa bude postupovat dle podmínek RoPD
rozvedených v dokumentu „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“ (účinnost od 3.9.2020,
zveřejněno
zde:
https://opzp.cz/files/documents/storage/2020/09/14/1600090166_Metodicky_pokyn_RO_
OPZP_pro_projekty_PO_1_OPZP_2014-20.pdf

• VH projekty OPŽP 2014-2020 nebudou podléhat sankcím ve vztahu
k jejich finanční udržitelnosti do roku 2020 včetně (do této doby
nebyly příjemcům deklarovány konkrétní podmínky při porušení
zabezpečení finanční udržitelnosti projektu).
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Udržitelnost OPŽP 2021 - 2027
• Tvorba prostředků na obnovu vodovodů a/nebo kanalizací musí
být zajištěna konzistentně s návrhem Plánu prostředků obnovy
vodovodů a/nebo kanalizací schváleným Fondem dle výstupu z
Nástroje Udržitelnost

• Nástroj Udržitelnost v2.0 dle OPŽP:
- Zveřejněn dne 15.8.2022 (MS Excel + Uživatelská příručka)
- Předložení po ukončení realizace projektu – nejpozději do 6
měsíců od předání stavebního díla, ve vztahu k VH majetku
vlastníka/příjemce (v rámci Závěrečné zprávy o realizaci)
- Hodnota majetku dle MP Mze č.j. 14000/2020-15132-1
(nebude navyšována o index cen stavebních prací)
- Životnost VHI dle novely vyhl. Mze č. 428/2001 Sb.
(č. 244/2021 Sb. s účinností od 1.1.2026 ?)
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Udržitelnost OPŽP 2021 - 2027
• Nástroj Udržitelnost v2.0 dle OPŽP:
- Plné odpisy dle OPŽP – hodnota majetku VHI dle VÚME děleno
teoretickou životností dle OPŽP21+
- Období k dosažení „výše plných odpisů“ – stanoveno na 10
let od roku následujícího po vydání posledního kolaudačního
souhlasu.
- Stanovení prostředků na obnovu bude vycházet min. ze
stávající hodnoty zdrojů na obnovu (v případě projektů HD)
a budou navyšovány, příp. konstantní až do dosažení tzv. „výše
plných odpisů“ nejpozději v 10.roce udržitelnosti.
- Záporný kalkulační zisk ponižuje výsledné zdroje na obnovu
VHI vlastníka)
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Udržitelnost OPŽP 2021 - 2027
• Nástroj Udržitelnost v2.0 dle OPŽP:
- Výpočet prostředků na obnovu VHI

Typ provozního
modelu/položky
dle Přílohy č. 20

Oddílný model
Vlastnický model
Smíšený model
Obec provozuje
sama

4.4.2- opravy
infrastrukturníh
4.4.6 - z ř. 4.4.5
4.4.1 - odpisy
o majetku
prostředky na
16. -z ř. 14
4.2 -obnovující propachtovan obnovující,
obnovu
14.
4.1 -odpisy
prostředky na
opravy
ého/pronajaté které hradí
4.4.5 pronajatého Kalkulační
infrastrukturn
obnovu
infrastrukturní
ho
vlastník
zisk/ztráta** infrastrukturníh zisk/ztráta
ího majetku
infrastrukturní
ho majetku infrastrukturní propachtované
o majetku
**
ho majetku
ho majetku ho/pronajatého
z pachtovného/
infrastrukturníh
nájemného
o majetku
x
x

(x)
x
x

x

x

x
x

x
x
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x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

Udržitelnost OPŽP 2021 - 2027
• Nástroj Udržitelnost v2.0 dle OPŽP:
- Příklad (ukázka)
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Udržitelnost OPŽP 2021 - 2027
• Zpracování a plnění Plánu prostředků obnovy dle OPŽP (vč./bez
DPH) odpovídá výši min. zdrojů na obnovu VHI dle výsledku
Nástroje Udržitelnost (Návrh PPO), platí pouze pro dotovanou
složku nebo rozsah provozní smlouvy
• Požadované zdroje na obnovu musí být každoročně dodržovány,
případně musí být kumulativně kladné.
• Návaznost/konsolidace s projekty OPŽP 07-13, OPŽP 14-20,
NPŽP
• Monitorovací nástroje pro ex-post monitoring (dodržování čistých
příjmů jako zdrojů na obnovu/nájemného) – kontrola po dobu 10 let
• Sankční mechanismus při neplnění podmínek udržitelnosti
(pravidlo N+2)
• Cenové indexy pro stanovení ceny pro vodné a stočné (do VN a
ZFM) platných vždy k 30.6. a 30.9.
• SÚC pro vodné a stočné na následující rok dle metodiky OPŽP
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Závěr
• Závěr a dotazy
- Kompletní PPT ze seminářů 2022 bude zveřejněna na
webu OPŽP cca 23.11.2022
- V případě dotazů lze kontaktovat:
- Oddělení monitoringu VH infrastruktury SFŽP ČR
- E-maily pro dotazy:
- udrzitelnost.VHI@sfzp.cz
- provozovani.VHI@sfzp.cz
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Děkuji za pozornost!

Ing. Gabriela Baštářová

Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury
Vedoucí Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
E-mail: gabriela.bastarova@sfzp.cz
Tel.:
+420 267 994 603
Mobil:
+420 724 885 764

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

