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Podmínky vztahující se k provozování VHI

• Určeny Přílohou 3 Operačního programu Životní prostředí

• Navazují na podmínky OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020

• Rozlišují se 4 provozní modely

• Model samostatného provozování

• Smíšený model

• Vlastnický model

• Oddílný model

• Blíže specifikovány v Příloze č. 7 PRŽAP – ‚Metodika rozvádějící podmínky Přílohy č. 3 OPŽP“  
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Podmínky vztahující se k provozování VHI

• Model samostatného provozování, smíšený 

model, vlastnický model

• Zajištění dlouhodobé udržitelnosti VHI

• Provozování v daném modelu dle platné 
evropské legislativy 

• Oddílný model

• Zajištění dlouhodobé udržitelnosti VHI

• Provozování v daném modelu dle platné 
evropské legislativy 

• Výběrové řízení na provozovatele

• Provozní smlouva dle „nejlepší 
mezinárodní praxe“

• „Vzorová smluvní ujednání“ – VSÚ

• Cenotvorba dle Zjednodušeného finančního 
modelu
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Podmínky vztahující se k provozování VHI

• Žadatelem o dotaci by měl být hlavní vlastník VHI na území relevantní obce (nikoliv místní části)

• Zamezení fragmentace a účelového vytváření špatně udržitelných celků

• Možné výjimky:

• Realizace projektu minoritním vlastníkem na jeho stávající infrastruktuře

• Skupinové vodovody

• Realizace společné infrastruktury svazkem obcí

• Nezávislé celky, které jsou již provozovány

• Převod veškeré infrastruktury do kolaudace na žadatele – regionálního vlastníka

• Realizace projektu minoritním vlastníkem a následný převod infrastruktury do 1 roku po kolaudaci 
na hlavního vlastníka, za dodržení podmínek dle Kapitoly 1.2. Metodiky, část vi.
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„Hlavní vlastník“



Nástroj Udržitelnost v2.0

• Stanovení výše potřebných peněžních prostředků na obnovu VHI vlastníka

• Plné odpisy dle OPŽP – hodnota majetku VHI dle VÚME děleno teoretickou životností dle OPŽP21+

• Období k dosažení plných odpisů – stanoveno na 10 let počínaje 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. „plných 
odpisů“ nejpozději v 10.roce udržitelnosti.

• Životnost VHI dle novely vyhl. Mze č. 428/2001 Sb. 
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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



OPERAČNÍ PROGRAM

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

WWW.OPZP.CZ

INVESTICE 

DO ČISTÉ 

BUDOUCNOSTI

Děkujeme za pozornost

Jakub Němec

e-mail: jakub.nemec@sfzp.cz

www.opzp.cz

Kontaktní formulář pro dotazy: https://opzp.cz/kontaktni-formular/

mailto:jmeno.prijmeni@sfzp.cz
http://www.opzp.cz/
https://opzp.cz/kontaktni-formular/
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Energetické 

úspory

Adaptace na 

změnu klimatu

Oběhové 

hospodářství

Obnovitelné 

zdroje energie

Vodovody 

a kanalizace

Příroda 

a znečištění


