
POZVÁNKA 

Státní fond životního prostředí ČR Vás srdečně zve na odborný seminář

Finanční udržitelnost u vodohospodářských projektů

Seminář je určen příjemcům dotací, zejména zástupcům měst a obcí, zpracovatelům jejich projektů a odpovědným 
osobám za provozování vodovodů a kanalizací vodohospodářských projektů podpořených v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí (případně z Národního programu Životní prostředí). Zástupce Státního fondu životního 
prostředí ČR provede budoucí i úspěšné žadatele metodikou finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů  
a způsobem její kontroly v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

Účastníci se seznámí zejména s následujícími aktuálními informacemi:
 • Povinnosti příjemců dotace ve vztahu k zajištění podmínek provozování VH projektů dle OPŽP
 • Podmínky finanční udržitelnosti vodohospodářského systému po uvedení projektu do provozu
 • Související naplnění podmínek cenotvorby, nastavení odpovídajících příjmů z vodného a stočného jako 

prostředků obnovy vodohospodářské infrastruktury a odpovídající ceny pro vodné a/nebo stočné
 • Postupy následných kontrol (ex-post monitoring v době finanční udržitelnosti)
 • Informace týkající se případného postihu za neplnění podmínek finanční udržitelnosti
 • Aktuální informace o monitorovacím nástroji 

Prostor bude vyhrazen i pro dotazy, společnou diskuzi a individuální konzultace.

KDY A KDE: 8. listopadu 2022 / Praha / Hotel Iris Eden, Vladivostocká 2, Praha
 15. listopadu 2022 / Brno / Hotel Barceló Brno Palace, Šilingrovo náměstí 2, Brno
 23. listopadu 2022 / Praha / Hotel Iris Eden, Vladivostocká 2, Praha

PROGRAM

 930 – 1000  Registrace účastníků
 1000 – 1100  Podmínky provozování VHI, Cenotvorba, Metodika finanční udržitelnosti VH projektů v OPŽP

 1100 – 1115  Přestávka

 1115 – 1215  Nástroj Udržitelnost v2.0, Povinnosti příjemce dotace po uvedení VH projektu do provozu

 1215 – 1230  Přestávka

 1230 – 1330  Věcný obsah ex-post kontrol, Nástroje pro kontrolu Finanční udržitelnosti VH projektů (Monitorovací 
nástroj a Provozní monitorovací zprávy; Požadované přílohy; Postihy za neplnění podmínek poskytnu-
tí dotace a případné sankce)

 1330 – 1400  Dotazy, diskuze

Vstup na seminář je pro registrované účastníky zdarma. Registrujte se prosím na e-mailové adrese seminare@sfzp.cz. 

www.opzp.cz
Vstupem do sálu udělujete souhlas s pořízením záznamu své podobizny a s jejím zveřejněním v propagačně informačních materiálech Státního fondu životního prostředí ČR.


