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 V současnosti spuštěna ostrá verze monitoringu pro rok 2014
 V současnosti se týká projektů nad 1 mil. EUR dotace, které zahájily
řádný provoz před 1.1.2014
 Kontroly budou prováděny po dobu 10 let po ukončení projektu

 Dvoustupňový systém
- Monitorovací zpráva vyplňovaná příjemce dotace v systému
BENEFILL (v termínu do 30.6.2015)
- Kontroly na místě

 Cílem je případné problémy řešit včas
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 Předmět kontroly vychází z podmínek poskytnutí dotace
- Cenotvorba
- Vlastnický model, smíšený model, samostatné provozování – ceny ve výši
90% dle FA projektu, přepočteno na běžné ceny 2015
- Oddílný model – dle finančních nástrojů projektu

- Využívání příjmu z provozu na obnovu a rozvoj
- Plnění požadavků nejlepší mezinárodní praxe (výkonové ukazatele,
monitoring, smluvní sankce) – pouze u oddílného modelu

 Podmínky OPŽP nejsou nahrazením, ale nadstavbou národní
legislativy
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Snížení nárůstu cen vodného/stočného
 Z rozhodnutí MŽP je možné upravit prognózu na meziroční nárůst o
2% + inflace

 Úpravy finančních analýz provádí SFŽP na žádost žadatele
 Již nyní je možné požádat o snížení cen na rok 2016 – doporučeno
s ohledem na přípravu kalkulace na další rok
 U oddílného modelu provozování je postup s ohledem na podmínky
poskytnutí dotace složitější
- Změna podmínek poskytnutí dotace
- Změna prognózy z finanční analýzy

- Úprava finančních nástrojů
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Uplatnění nižších cen vodného/stočného
 Dle RoPD lze uplatnit nižší ceny i v následujících
případech:
- a) snížení na úroveň cen, které nepřekročí hranice sociální
únosnosti, vypočtené dle metodiky finanční analýzy;
- (b) 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;
- (c) zajištění konzistence finančního modelu s finanční
analýzou*
* Aktuální podmínky RoPD, o jejichž změnu lze zažádat na SFŽP
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Aktualizace metodických dokumentů OPŽP
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 Implementace Přílohy č. 7 v praxi je řízena následujícími dokumenty:
 Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky Přílohy č. 7 PD OPŽP

 Praktická příručka – smluvní výkonové ukazatele v oboru VaK ČR
 Závazné pokyny pro žadatele

 Vzorová smluvní ujednání – nezávazný vzor provozní smlouvy
 Cíle aktualizace:
 Dosáhnout shody s legislativním vývojem
 Implementovat zkušenosti z minulých let
 Úpravy podmínek pro „malé“ koncesní smlouvy – výše pokutového bodu,
zjednodušení podmínek pro „koncesní řízení malého rozsahu“
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 Doposud byly aktualizovány
- Závazné pokyny pro žadatele

- Praktická příručka
- VSÚ

 Zbývá
- Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky Přílohy č. 7 PD
OPŽP
- Nastavení podmínek pro cenovou solidaritu – v současnosti projednáváno
s MF a MZe
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OPŽP 2014+
 Podmínky (Příloha č. 6 OPŽP) vychází ze současného
programového období
 Záměrem SFŽP je zúročit současné zkušenosti
 Větší propojení s národní legislativou (PFO)
 Vítáme spolupráci s dalšími subjekty z vodohospodářského odvětví
(SOVAK, SOVVI a jiné)
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 Děkuji za pozornost
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