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Pravidla 
České republiky - Ministerstva zemědělství 

čj. 8759/2020-MZE-15131 
pro poskytování a čerpání státní finanční podpory  

v rámci programu 129 300 
 

„PODPORA VÝSTAVBY A TECHNICKÉHO ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY 
VODOVODŮ A KANALIZACÍ II“  

(dále jen „Pravidla“) 
 
 
 

Preambule 
Ministerstvo zemědělství vydává po projednání s Ministerstvem financí a v souladu s Dokumentací 
Programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 
(dále jen Program) schválenou Ministerstvem financí České republiky dne 20. února 2017 pod 
č.j. MF-25478/2016/1904-2 tato Pravidla pro poskytování a čerpání státní finanční podpory. 

 
 

Článek I. 
Úvod 

 
(1) Program slouží k podpoře výstavby vodovodů (viz § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., 

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 274/2001 Sb.“) a kanalizací (viz § 2 odst. 2 zákona. 
č. 274/2001 Sb.), ve veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného vybavení měst a obcí 
České republiky. K podpoře výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou je určen podprogram 129 302. K podpoře výstavby kanalizací 
a ČOV za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění městských odpadních 
vod je určen podprogram 129 303. Podprogram 129 304 slouží k podpoře projektové 
a inženýrské přípravy navržených opatření určené k řešení dopadů plánovaného rozšíření 
těžby polského hnědouhelného dolu Turów na českém území. 

(2) Finanční zdroje Programu tvoří 
a) vlastní zdroje investorů,  
b) systémově určené výdaje státního rozpočtu případně individuálně posuzované výdaje 

státního rozpočtu,  

c) finanční prostředky získané z jiných zdrojů např. finanční zdroje krajských rozpočtů, 
Ministerstva financí apod. 

(3) Zařazení jednotlivých akcí do programu je vázáno na splnění podmínek stanovených těmito 
Pravidly a současně na aktuální stav i předpokládaný vývoj výše finančních zdrojů Programu. 

(4) Podpora poskytnutá podle těchto Pravidel v rámci podprogramů 129 302 a 129 303 je 
účelově určenou podporou na krytí nákladů stavební a technologické části staveb (dále jen 
NSTČ = uznatelné náklady akcí, tedy náklady akce po odečtení neuznatelných částí, jako 
jsou např. náklady na přípravu a zabezpečení akce, projektovou dokumentaci, rekonstrukci 
vodovodních řadů či stok, náklady na zainvestování pozemků, náklady na vodovodní 
a kanalizační přípojky, náklady na domovní čerpací stanice (DČS) včetně výtlaku z DČS, 
náklady na řady vedoucí k rekreační zástavbě a objektům nesloužícím k trvalému bydlení, 
jiné neuznatelné náklady, rezervy, apod.). Podporu lze poskytnout pouze na akce, u kterých 
nebylo ukončeno financování nebo u kterých žadatel nepožádal o vydání kolaudačního 
souhlasu, popř. o vydání povolení ke zkušebnímu provozu. V tomto případě se podpora 
poskytuje v určených letech a  na určený účel – u rozestavěných staveb pouze na 
dofinancování neprostavěných NSTČ. U podprogramu 129 304 je poskytnutá podpora 
účelově určenou podporou na krytí nákladů projektové a inženýrské přípravy pro vydání 
pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo veřejnoprávní smlouvy na 
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akci (uznatelné N). Náklady na dříve zpracované projektové dokumentace nižšího stupně 
nejsou uznatelnými náklady v rámci tohoto podprogramu. 

(5) V odůvodněných případech může Ministerstvo zemědělství (MZe) rozhodnout o odlišném 
postupu oproti ustanovení těchto Pravidel. 

(6) V případech neupravených těmito Pravidly se postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon 
č. 2018/2000 Sb.“), vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování 
programů reprodukce majetku, a dalších souvisejících právních předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 560/2006 Sb.“). 

 
 

Článek II. 
Podmínky pro zařazení akce do Programu 

 
(1) Do Programu mohou být zařazeny akce budované k účelu uvedenému v čl. I. odst. 1 těchto 

Pravidel, pokud se jedná o 
a) opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se 

o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, 
včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou, (podprogram 129 302), 

b) výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích 
minimálně pro 50 obyvatel, (podprogram 129 302), 

c) výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace 
a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích (podprogram 
129 302), 

d) výstavbu, dostavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), 
v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti 
vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě 
budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel 
obce) (podprogram 129 303), 

e) výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů 
spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (podprogram 129 303), 

f) dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 
obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již 
existující, kapacitní a vyhovující ČOV (podprogram 129 303), 

g) odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce 
nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV podle bodu d) toho článku nebo za 
předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, 
kapacitní a vyhovující ČOV (podprogram 129 303), 

h) projektové a inženýrské přípravy navržených opatření určené k řešení dopadů 
plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na české území 
(podprogram 129 304). 

(2) Akce budované k účelu uvedenému v čl. II odst. 1 písmen b) až g) musí být realizovány 
v obcích nebo místních (městských) částech s velikostí do 1000 obyvatel. 

(3) Účastníkem programu (viz § 2 písm. b) vyhláška č. 560/2006 Sb.) mohou být  
a) obce, 
b) svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně 

dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které 
jsou členy svazku, ručí za závazky svazku. 

c) vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst 
a obcí (pouze v rámci oblasti podpory uvedené v odst. 1 písm. a), 

d) Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. a Severočeská vodárenská společnost, a.s. 
(pouze v rámci oblasti podpory uvedené v odst. 1 písm. h) 

(4) Účastník programu (žadatel - příjemce - investor) vede řádné účetnictví podle zákona 
o účetnictví. 
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(5) Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů 
a kanalizací území kraje (PRVKÚK) nebo navrženou jeho změnou, v případě změny 
PRVKÚK nesmí mít příslušná změna negativní stanovisko MZe. 

(6) Žadatel plní veškeré povinnosti vlastníka infrastruktury vodovodů a kanalizací vyplývajících 
ze zákona č. 274/2001 Sb. (v případě, že žadatel je již vlastníkem stávající infrastruktury 
vodovodů a kanalizací). 

(7) Žadatel na vyžádání musí prokázat, že disponuje dostatečnými finančními prostředky na 
zajištění vlastních zdrojů. 

 
 

Článek III. 
Seznam akcí Programu (dále jen „Seznam“) 

 
(1) Postup zařazení žádostí do Seznamu, které splní podmínky uvedené v čl. II., vychází ze 

schválené Dokumentace programu a je následující. 
(2) Do seznamu budou zařazeny akce přecházející ze zásobníku akcí Programu 129 250. 
(3) Termín a způsob předkládání nových žádostí o zařazení akcí do Seznamu vyhlásí Ministerstvo 

zemědělství formou výzvy, pokud budou zajištěny dostatečné finanční prostředky. 
(4) Správce programu (poskytovatel) - Odbor vodovodů a kanalizací MZe (dále jen "OVK") může 

postupovat v souladu § 14k odst. 1, 3 a 4 rozpočtových pravidel a před zařazením do 
Seznamu si vyžádat další potřebné doklady k posouzení oprávněnosti zařazení akce do 
Seznamu, současně trpí-li žádost o poskytnutí dotace vadami vyzve poskytovatel (OVK) 
žadatele o dotaci k odstranění vad; k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu. 

(5) Ministerstvo zemědělství žádosti o zařazení posoudí a výsledek posouzení písemně sdělí 
žadateli. 

(6) V případě nedoložení požadovaných dokladů, v případě neslučitelnosti žádosti s Pravidly nebo 
negativního výsledku technickoekonomického posouzení žádosti nebude akce do Seznamu 
zařazena nebo může být ze Seznamu vyřazena. 

(7) Zařazením akce do Seznamu nevzniká nárok na poskytnutí finanční podpory v rámci 
Programu. Žadatelé, kteří zahájí přípravu a realizaci akce před vydáním Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (dále jen Rozhodnutí), přebírají veškerou odpovědnost za své závazky 
a činí tak výhradně na své vlastní riziko.  

(8) V mimořádných případech a ve veřejném zájmu, zejména při ohrožení zdraví a životů obyvatel 
nebo životního prostředí lze žádost podat průběžně během termínu realizace Programu 
129 300. O přijetí takovéto žádosti rozhoduje ministr zemědělství. 

(9) Žadatelé jsou povinni neprodleně informovat MZe o změnách, které nastanou u akcí v průběhu 
administrace žádosti. 

(10) V rámci podprogramu 129 304 se žádost o zařazení do seznamu nepodává. Žadatel 
předkládá OVK žádost na formuláři „Žádost o registraci akce a o poskytnutí státní finanční 
podpory“ (viz příloha č. 8). Žádosti se podávají průběžně. Konečný termín pro podání žádosti 
je stanoven na 30.9.2021 nebo vyčerpání alokovaných finančních prostředků. 

 
 

Článek IV. 
Evidence akcí a další postup investora (příjemce) 

 
(1) Postup evidence akcí zařazených do Seznamu podle čl. III. vychází ze schválené 

Dokumentace programu. 
(2) OVK sestavuje Návrh akcí k financování (dále jen „Návrh“) podle možností finančních zdrojů 

Programu.  
(3) Komise ustavená MZe předložený Návrh posoudí a během aktuálního rozpočtového roku 

upravuje a doplňuje v návaznosti na výsledek procesu přípravy akcí předkládaných investory 
k vydání Rozhodnutí. 

(4) Po schválení Návrhu komisí zašle OVK investorům vybraných akcí výzvu k předložení žádosti 
o poskytnutí státní finanční podpory (dále jen Žádost o podporu) na vzoru, který je součástí 
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přílohy č. 3 „Žádost o evidenci akce“ (v případě Podprogramu 129 302 se jedná o přílohu 
č. 3/a; v případě Podprogramu 129 303 se jedná o přílohu č. 3/b). Součástí výzvy je stanovení 
termínu pro předložení Žádosti o podporu a případné další podmínky pro evidenci akce. 

(5) V případě, že investor nepředloží Žádost o evidenci akce ve stanoveném termínu nebo nesplní 
stanovené podmínky, může správce Programu (OVK) rozhodnout o vyřazení akce z Návrhu. 
Zasláním výzvy nevzniká investorovi nárok na poskytnutí podpory.  

(6) Investoři, kteří zahájí další přípravu akce před zařazením akce do Návrhu, přebírají veškerou 
odpovědnost za své závazky a činí tak výhradně na své vlastní riziko. 

(7) U podprogramu 129 304 evidence akcí neprobíhá, jelikož konkrétní seznam akcí vyplývá 
z usnesení vlády ČR 184/2018 ze dne 21.3.2018, investor žádá rovnou o registraci akce 
a o poskytnutí státní finanční podpory. 

(8) V případě, že je součástí přípravy podle předchozího odstavce vykonání zadávacího 
řízení na zhotovitele akce, investoři omezí své riziko zahrnutím vhodné odkládací 
podmínky do podmínek zadávacího řízení a rovněž ve smlouvě o dílo uvedou podmínku, 
která odkládá účinnost smlouvy a současně dodrží podmínky uvedené v příloze č. 1 
těchto Pravidel – „Obecné podmínky postupu investorů“. 

(9) Investoři zaevidovaných akcí se při dalším postupu řídí instrukcemi MZe a obecnými 
podmínkami postupu investorů uvedených v příloze č. 1 těchto Pravidel – „Obecné podmínky 
postupu investorů“. MZe stanoví termín pro předložení náležitostí k vydání Rozhodnutí, 
případně pro předložení Dokumentace projektu.  
 
 

Článek V. 
Registrace akce 

 
(1) Předkladatele úplné a věcně správné Žádosti o podporu vyzve MZe k  registraci podle přílohy 

č. 4 těchto Pravidel (v případě Podprogramu 129 302 se jedná o přílohu č. 4/a; v případě 
Podprogramu 129 303 se jedná o přílohu č. 4/b) způsobem stanoveným zákonem č. 218/2000 
Sb., a vyhláškou č. 560/2006 Sb. U podprogramu 129 304 se k registraci akce nevyzývá. 

(2) Součástí náležitostí předkládaných k vydání Rozhodnutí je Finanční projekt podle přílohy č. 6 
(v případě Podprogramu 129 302 se jedná o přílohu č. 6/a; v případě Podprogramu 129 303 se 
jedná o přílohu č. 6/b) těchto Pravidel – „Metodika zpracování finančních projektů“. Vydanou 
metodiku může MZe v případě potřeby upravit a změnit. V případě podprogramu 129 304 se 
finanční projekt nepředkládá. 

(3) OVK může před vydáním Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace postupovat 
v souladu § 14k odst. 1, 3 a 4 rozpočtových pravidel a  vyžádat si další potřebné doklady 
k posouzení žádosti, současně trpí-li žádost o poskytnutí dotace vadami vyzve poskytovatel 
(OVK) žadatele o dotaci k odstranění vad; k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu. 

(4) V případě nedoložení požadovaných dokladů, v případě neslučitelnosti žádosti s Pravidly nebo 
negativního výsledku technickoekonomického posouzení žádosti může být ze Seznamu 
vyřazena. 

(5) Investor musí požádat MZe o souhlas se spolufinancováním v případě poskytnutí finanční 
podpory z jiného zdroje. 

 
 

Článek VI. 
 Formy a limity finanční podpory 

 
(1) Podporou se pro účely těchto Pravidel rozumí zdroje státního rozpočtu (dále jen SR) ve formě 

systémové dotace, které jsou určeny k financování akcí Programu 129 300 a nemohou být 
poskytnuty na akce spolufinancované z jiných Programů a fondů bez souhlasu MZe. 

(2) Na akce se podpora poskytuje v základní kombinaci „vlastní zdroje investora – podpora ze 
státního rozpočtu“ s tím, že  v rámci programu 129 300 je možné poskytnout na akci dotaci 
v maximální výši 50 mil. Kč. 
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(3) Maximální uznatelné náklady (NSTČ) se pro výpočet dotace stanoví tak, že na 1 připojeného 
trvale hlášeného obyvatele  
- u podprogramu 129 302 (vodovodů) nepřekročí 80 tis. Kč bez DPH, 
- u podprogramu 129 303 (kanalizací) nepřekročí 90 tis. Kč bez DPH a v případě společné 

realizace nové ČOV a kanalizace nepřekročí 100 tis. Kč bez DPH. 
(4) Je-li poskytnuta podpora podle těchto Pravidel, lze na její předmět poskytnout jinou podporu 

nebo dotaci pouze z prostředků územně správních celků (Krajů). Celková výše nevratné 
podpory poskytnutá ze všech zdrojů zúčastněných na spolufinancování akce nepřekročí 80 % 
z NSTČ. 

(5) Na akce u podprogramů 129 302 a 129 303 se podpora ze státního rozpočtu poskytuje na 
základě počtu trvale hlášených obyvatel (k 31. 12. roku předcházejícího roku zařazení do 
Návrhu) s tím, že  
a) pokud je žadatelem obec do 300 obyvatel, je dotace stanovena ve výši 70 % z NSTČ,  
b) pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 301 až 500, je dotace stanovena ve 

výši 65 % z NSTČ, 
c) pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 501 až 1000, je dotace stanovena 

ve výši 60 % z NSTČ, 
d) pokud je žadatelem obec s více než 1000 obyvateli, je dotace stanovena ve výši 55 % 

z NSTČ, 
e) pokud je žadatelem vodohospodářská akciová společnost, je dotace stanovena ve výši 

50 % z NSTČ. 
(6) U podprogramu 129 304 se podpora ze státního rozpočtu poskytuje ve výši 70 % 

z uznatelných nákladů. 
(7)  V případě, že žadatelem je svazek obcí, stanoví se výše dotace podle velikosti obce, v níž 

dochází k realizaci akce.  
 

 
Článek VII. 

Rozhodnutí 
 

(1) Výši podpory určí komise MZe podle předchozího článku na základě posouzení předložené 
žádosti včetně všech jejích náležitostí.  

(2) Dotaci může Komise navýšit maximálně o 5 % z NSTČ s přihlédnutím k některým 
z následujících kritérií: daňový výnos obcí na obyvatele v poměru s průměrným daňovým 
výnosem obcí v České republice, poměr NSTČ k celkovým příjmům žadatele, % napojení 
obyvatel v kraji v poměru průměrným napojením obyvatel v ČR. 

(3) V případě splnění všech stanovených podmínek vydá MZe Rozhodnutí způsobem stanoveným 
zákonem č. 218/2000 Sb. a vyhláškou č. 560/2006 Sb. 

(4) Vydaná Rozhodnutí včetně stanovených podmínek za nichž je finanční podpora poskytována 
doručí OVK investorům. 

(5) V případě, že Komise rozhodne o neposkytnutí finanční podpory, OVK vydá rozhodnutí 
o neposkytnutí státní finanční podpory a žádost vyřadí ze „Seznamu akcí“. 

(6) Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 rozpočtových pravidel přípustné 
odvolání ani rozklad. 
 

 
Článek VIII. 

Povinnosti investorů v průběhu realizace akce a při jejím dokončení 
 

(1) V průběhu realizace investoři plní stanovené podmínky tak, aby dokončili akci v souladu 
s platným Rozhodnutím. Pokud účastník programu zjistí, že není schopen zabezpečit realizaci 
akce v souladu s obsahem Rozhodnutí, neprodleně o tomto zjištění informuje správce 
programu a současně předloží návrh na změnu Rozhodnutí. 

(2) V případě jakýchkoliv změn v rozsahu stavby v jejím průběhu nebo změny nákladů musí být 
tyto změny zohledněny formou číslovaných dodatků ke stávající smlouvě o dílo, které 
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neprodleně budou předány správci programu. 
(3) Investor (příjemce) je povinen použít poskytnutou finanční podporu v příslušném rozpočtovém 

roce a pouze k účelu, na který mu byla poskytnuta.  
(4) Počínaje dnem převzetí Rozhodnutí je investor povinen postupovat podle vyhlášky č. 367/2015 

Sb. a provést vypořádání se státním rozpočtem.  
(5) Při čerpání finančních prostředků státního rozpočtu bude investor postupovat podle zákona 

č. 218/2000 Sb., vyhlášky č. 560/2006 Sb. a podle Pravidel. 
(6) V rámci podprogramu 129 304 bude podpora  příjemci poskytnuta po předložení: 

a) pravomocného územního rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvy na akci (pro předmět 
podpory dokumentace pro územní řízení), 

b) pravomocného stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvy (pro předmět podpory 
dokumentace pro stavební řízení nebo sloučené územní a stavební řízení).  

(7) Příjemci podpory, kterým byla podpora již poskytnuta v předcházejícím kalendářním roce 
a poskytování má pokračovat v aktuálním roce, předloží MZe - OVK nejpozději do konce 
dubna roku, v němž má podpora pokračovat, tyto doklady: 

a) audit finančního hospodaření bez výhrad za poslední rok, případně objasnit, jak se 
příjemce s výhradami vypořádal (potvrzeno zpracovatelem auditu) 

b) zprávu o výši všech použitých zdrojů na realizaci akce v předešlém rozpočtovém roce 
c) prohlášení o změnách údajů uvedených v žádosti a vydaném Rozhodnutí. 

(8) Investoři dokončených akcí (viz předchozí ustanovení) postupují podle čl. IX. Pravidel. 
(9) Investor akce se podáním žádosti zavazuje umožnit kontrolu akce (dokladů, náležitostí 

a vlastní stavby) prováděnou pověřenými osobami MZe, MF a případně určeným finančním 
manažerem. 

(10) Investor akce se podáním žádosti zavazuje umožnit vykonání technického dohledu 
poskytovatele, který provádí MZe prostřednictvím určených pracovníků u vybraných staveb na 
základě oznámení investorovi. 

(11) Financovaná výstavba infrastruktury z veřejných prostředků je budována ve veřejném zájmu 
a příjemce podpory zajistí, aby vybudovaná infrastruktura byla provozována a užívána ve 
veřejném zájmu tak, aby nedocházelo k zakládání veřejné podpory. 

(12) Faktury k proplacení předkládá investor společně s Průvodkou k faktuře vyplněnou 
a potvrzenou v souladu s ověřěným podpisovým vzorem. Jestliže faktura již byla uhrazena 
zhotoviteli, investor doloží také výpis z účtu prokazující uhrazení faktury na účet zhotovitele. 
Faktury uhrazené zhotoviteli před vydáním Rozhodnutí nelze předkládat k proplacení, ale je 
možné je zahrnout do NSTČ akce jako vlastní zdroje invetora. 

(13) Nejzašší termín realizace akce (projektu) je 31.12.2022. 
 
 
 

Článek IX. 
Závěrečné vyhodnocení akcí  

 
(1) V termínu stanoveném v Rozhodnutí předloží investor Dokumentaci závěrečného vyhodnocení 

akce odboru vodovodů a kanalizací MZe, který zajistí kontrolu podle zákona č. 218/2000 Sb. 
a vyhlášky č. 560/2006 Sb.   

(2) MZe na základě výsledku kontroly údajů uvedených v dokumentaci ukončí závěrečné 
vyhodnocení způsobem podle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb. 

(3) Investor je povinen uchovávat veškeré související dokumenty s realizovanou akcí minimálně 
10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce, pokud není jinými předpisy 
stanovena doba delší. Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná.  
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Článek X. 
Přílohy Pravidel 

 
Nedílnou součástí těchto Pravidel jsou tyto přílohy 

a) Příloha č. 1 – Obecné podmínky postupu investorů 
b) Příloha č. 2/a – Žádost o zařazení akce do Seznamu akcí Programu MZe 129 300 – 

Podprogram 129 302, 
c) Příloha č. 2/b – Žádost o zařazení akce do Seznamu akcí Programu MZe 129 300 – 

Podprogram 129 303, 
d) Příloha č. 3/a – Žádost o evidenci akce - Podprogram 129 302, 
e) Příloha č. 3/b – Žádost o evidenci akce - Podprogram 129 303, 
f) Příloha č. 4/a – Žádost o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory - 

Podprogram 129 302, 
g) Příloha č. 4/b – Žádost o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory - 

Podprogram 129 303,  
h) Příloha č. 5 – Čestné prohlášení, 
i) Příloha č. 6/a – Metodika zpracování Finančních projektů - Podprogram 129 302, 
j) Příloha č. 6/b – Metodika zpracování Finančních projektů - Podprogram 129 303, 
k) Příloha č. 7 – Metodika zpracování Zprávy o splnění závazných ukazatelů a dodržení 

podmínek čerpání státního rozpočtu, 
l) Příloha č. 8 – Žádost o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory - Podprogram 

129 304. 
 
 

Článek XI. 
Závěrečné ustanovení 

 
MZe si vyhrazuje právo v případě nutnosti tato pravidla upravit, vyložit a zpřesnit. 
 
Zrušují se Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 22473/2018-MZE-15131 pro 
poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby 
a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 
 
 
 

Článek XII. 
Účinnost 

 
Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 24. března 2020. 

 
 
 

Za Ministerstvo zemědělství: 
 
 
 

v.r 
 

Ing. Miroslav Toman, CSc. 
ministr zemědělství 



 

Příloha č. 1 Pravidel MZe 

 
Obecné podmínky postupu investorů 

 
1. Odbor vodovodů a kanalizací MZe (dále jen "OVK") si může před zařazením do 

Seznamu nebo před vydáním Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
vyžádat další potřebné doklady k posouzení oprávněnosti zařazení akce do Seznamu. 
V případě nedoložení požadovaných dokladů, v případě neslučitelnosti žádosti s Pravidly 
nebo negativního výsledku technickoekonomického posouzení žádosti nebude akce do 
Seznamu zařazena nebo může být ze Seznamu vyřazena. 

2. Při čerpání finančních prostředků státního rozpočtu bude investor postupovat podle 
zákona č. 218/2000 Sb., vyhlášky č. 560/2006 Sb. a podle Pravidel MZe České republiky 
č.j. 8759/2020-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci 
programu 129 300 "Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů 
a kanalizací II". 

3. Celková výše nevratné podpory poskytnutá ze všech zdrojů zúčastněných na 
spolufinancování akce nepřekročí 80 % z nákladů stavební a technologické části akce 
(NSTČ) t. j. nákladů uváděných na řádcích  6090 a 6099 formuláře S 09 160 podle smluv 
o dílo uzavřených na základě výsledků zadávacího řízení. 

4. Do NSTČ se pro účely stanovení forem a výše podpory nezahrnují neuznatelné 
náklady. Ve smlouvě o dílo musí být odděleně určeny jak NSTČ, tak i náklady do 
NSTČ podle předchozí věty nezahrnované.  

5. Zajištění inženýrské činnosti na technický dozor investora nad realizací stavby 
bude prováděno autorizovanou osobou pro oblast vodohospodářských staveb 
podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů. 

6. Výběr dodavatele provede Investor v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení 
(„zákon č. 134/2016 Sb.“ nebo „ZZVZ“).  

7. V souladu s čl. 3 odst. 11. písm. c) pokynu Ministerstva financí R 1-2010 a v souladu 
s dalšími podmínkami Ministerstva financí pro konání zadávacích řízení pro zvýšení 
hospodárnosti a efektivnosti použití prostředků státního rozpočtu stanovuje Ministerstvo 
zemědělství další podmínky takto: 
a) Investor je povinen s ohledem na principy 3 E (hospodárnost, účelnost 

a efektivnost) realizovat zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. 
b) Výběr dodavatele musí být podložen minimálně 3 relevantními nabídkami,. Za 

relevantní nabídku se považuje nabídka obsahující vyplněný položkový rozpočet 
a podepsaný návrh smlouvy, doručená v zadávacím řízení dodavatelem, o jehož 
způsobilosti plnit zakázku nebude mít investor důvodné pochybnosti.  

c) v případě veřejných zakázek malého rozsahu lze postupovat dle § 31 ZZVZ, investor 
doloží hodnocení minimálně 5 nabídek. 

d) Váha dílčího hodnotícího kritéria „nabídková cena“ bude minimálně 85 %, 
subjektivně hodnocená kritéria budou mít v úhrnu váhu maximálně 15 %. 

e) V případě použití kritéria „záruční podmínky“ je povinné stanovit dolní a horní limit 
záruk. 

f) Budou-li používána kvalifikační kritéria, musí být přiměřená plnění zakázky a nesmí 
neopodstatněně zužovat počet nebo okruh potenciálních dodavatelů. 

8. V případě jakýchkoliv změn v rozsahu stavby v jejím průběhu nebo změny nákladů, 
pokud je tato změna možná podle § 222 ZZVZ, či si ji zadavatel vyhradil podle § 100 
ZZVZ, musí být tyto změny zohledněny formou číslovaných dodatků ke stávající smlouvě 
o dílo, které neprodleně budou předány správci programu (OVK). 

9. Finanční podpora se poskytuje zálohově a podléhá vypořádání se státním rozpočtem 
podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. 

10. Pokud účastník programu zjistí, že není schopen zabezpečit realizaci akce 
v souladu s obsahem rozhodnutí, neprodleně o tomto zjištění informuje správce 
programu (OVK) a současně předloží návrh na změnu Rozhodnutí. 

11. Investor je povinen použít poskytnutou finanční podporu v příslušném rozpočtovém roce 



 

a pouze k účelu, na který mu byla poskytnuta. 
12. Faktury k proplacení lze předkládat nejpozději do termínu 6. prosince aktuálního roku 

a to v souladu s postupem uvedeným v  čl. VIII bod (13) Pravidel. 
13. Žádost o změnu Rozhodnutí týkající se úpravy čerpání státní finanční podpory 

v aktuálním roce lze předkládat nejpozději do termínu 31. října aktuálního roku. 
14. Investor je povinen dodržet závazné ukazatele „Souhrn financování“ uvedené na řádku 

„Celkem“, „Termíny akce (projektu)“ uvedené ve sloupci „Ukončení“ a „Parametry akce 
(projektu)“ uvedené ve sloupci „Hodnota“ a současně určujících závazností 
u jednotlivých ukazatelů ve vydaném Rozhodnutí. Hodnoty ukazatele „Souhrn 
financování“ uvedené ve sloupci „Vlastní zdroje (min)“ nejsou závazné v daném roce, 
jedná se o ukazatele orientační s výjimkou hodnot uvedených ve sloupci „Účast státního 
rozpočtu/dotace (max)“. 

15.  Vysvětlení pojmů:  
a) Realizací akce (projektu) stanovené poskytovatelem se rozumí dokončit akci 

(zajištění kolaudačního souhlasu, nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního 
provozu vč. nabytí právní moci) v termínu stanoveném v Rozhodnutí a s ukazateli 
tam uvedenými.  

b) Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) se rozumí 
povinnost investora zabezpečit závěrečné vyhodnocení akce podle § 6, vyhlášky 
č. 560/2006 Sb., kterou účastník programu dokládá splnění obsahu Rozhodnutí 

c) Ukončení financování akce – následuje po termínu realizace akce stanoveném 
v Rozhodnutí a nemůže být delší než termín předložení dokumentace závěrečného 
vyhodnocení akce. 

16. Investor bude při jednání s dodavateli prosazovat nejúspornější řešení. 
a) Zejména při oceňování tzv. „méněprací“ a „víceprací“, kdy jednotková cena za 

neprovedené/provedené práce musí být v souladu s již naceněným položkovým 
rozpočtem.  

b) Při realizaci víceprací je investor povinen postupovat v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

17. Nesplnění podmínek závazného ukazatele označeného jako „Termíny akce (projektu)“ je 
stanoveno Ministerstvem zemědělství v souladu s § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb. 
za méně závažné, pokud je prodlení kratší než 270 kalendářních dnů. Odvod za 
porušení rozpočtové kázně v tomto případě činí v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) 5% 
a méně. V případě prodlení trvajícího do 90 kalendářních dnů je postih 1% z celkové 
částky dotace, prodlení 91-180 dnů 3% z celkové částky dotace a prodlení delší 180 dnů 
5% z celkové částky dotace. 

18. Změna vlastnictví investičního majetku, který vznikl realizací akce s účastí podpory 
poskytnuté podle Pravidel, je možná po dobu 10 let od data poskytnutí poslední části 
podpory poskytnuté před kolaudací stavby pouze se souhlasem MZe.  

19. Vodohospodářské akciové společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst 
a obcí musí zachovat v rámci vlastnické struktury minimálně tento podíl kapitálové účasti 
měst a obcí a to po dobu 10 let od data poskytnutí poslední části podpory. 

20. Investor je povinen zabezpečit závěrečné vyhodnocení akce podle § 6, vyhlášky 
č. 560/2006 Sb. v termínu uvedeném v Rozhodnutí (vzor příloha č. 7 Pravidel). 

21. Investor je povinen v rámci závěrečného vyhodnocení akce předložit schválený Plán 
financování obnovy vodovodů a kanalizací (vzor str. 10 – FP). 

22. Výstavba infrastruktury financovaná z veřejných prostředků je budována ve veřejném 
zájmu a příjemce podpory zajistí, aby tato vybudovaná infrastruktura byla provozována 
a úžívána ve veřejném zájmu tak, aby nedocházelo k zakládání veřejné podpory. 

23. Investor je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s realizovanou akcí 
minimálně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce, pokud není jinými 
předpisy stanovena doba delší. Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být 
lehce dosažitelná.  

24. Statutárním zástupcem je v Pravidlech programu 129 300 osoba, která byla pověřená 
jednat v zastoupení za statutární orgán. 

25. V případě podprogramu 129 304 se neuplatňují body 4, 5, 18, 21 a 22 těchto obecných 
podmínek.  

  



 

Příloha č.2/a  Pravidel MZe 

 Žádost  

o zařazení akce do „Seznamu akcí Programu MZe 129 300“ 

PODPROGRAM 129 302 – Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů  

pro veřejnou potřebu II 

Kraj: Okres: 

Investor:                      

 

Adresa sídla investora: 

Hosp.- právní forma: 
 
IČO: 
 
Plátce*/ neplátce*  DPH: 

Budeme* / nebudeme* uplatňovat odpočet DPH: 

Počet obyvatel obce: 

Počet trvale hlášených obyvatel řešených v rámci navrhované akce: 
 

Statutární zástupce investora: 

 

Telefon:    

Mobil:    

E-mail:  

Fax: 

Pověřená kontaktní osoba: 

 

Telefon:    

Mobil:  

E-mail: 

Fax: 

 
žádá o zařazení akce s názvem 

 

 
do podprogramu MZe 129 302 na základě předložení Investičního záměru akce. 

 
Investiční záměr - obsah: 

I. Pravomocné(á) a platné(á) územní rozhodnutí podle zák. č. 183/2006 Sb., popř. stanovisko 
vodoprávního orgánu, že pro vydání stavebního povolení na akci nebo její část není územní 
rozhodnutí vyžadováno 

II. Pravomocné(á) a platné(á) stavební povolení pro předloženou akci minimálně v rozsahu 
uvedeném v S 09 140, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že vydání stavebního povolení na 
akci nebo její část není vyžadováno 

III. Situace pozemkové mapy (s jednoduchým a úplným zákresem rozsahu akce) 
IV. Popis řešení akce - podle vzoru 2.1 
V. Přehledná(é) situace ke stavebnímu povolení potvrzená(é) vodoprávním úřadem (u úpraven 

vody doplněná technologickým schématem) s přehledným zákresem: (nutno barevně nebo 
graficky odlišit) 
  - všech stávajících vodovodních řadů a objektů na nich (ČS, VDJ, ÚV),  
  - vodovodních řadů a objektů na nich, které jsou předmětem žádosti, 
  - vodovodních řadů, které mají charakter rekonstrukce, 

VI. Podílové ukazatele akce - podle vzoru 2.2 
VII. Údaje o investorovi - podle vzoru 2.3 
VIII. Auditorem potvrzená majetková situace investora (audit finančního hospodaření) poslední 

platná k datu předložení žádosti 
IX. Prohlášení investora - podle vzoru 2.4 
X. Stanovisko vodoprávního úřadu kraje z hlediska souladu řešení a rozsahu akce (podle stavu 

zpracování) se zpracovaným PRVKÚK 
XI. V případě, že vodovod provozně souvisí s vodovodem jiného vlastníka, musí být doložen 

souhlas vlastníka provozně související infrastruktury, na kterou se navrhovaná 
infrastruktura napojuje. 

 
Datum, podpis a razítko investora: 
 

 
 
 
 

                                                 

*nehodící se škrtněte 



 

Příloha č.2/b Pravidel MZe 

Žádost  

o zařazení akce do „Seznamu akcí Programu MZe 129 300“ 

PODPROGRAM 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací  

pro veřejnou potřebu II 

Kraj:                                                              Okres: 

Investor:           

                         

Adresa sídla investora:  

Hosp. - právní forma: 

 

IČO: 

 

Plátce*/neplátce* DPH: 

Budeme*/nebudeme* uplatňovat odpočet DPH: 

Počet obyvatel obce: 

Počet trvale hlášených obyvatel řešených v rámci navrhované akce:    

Statutární zástupce investora: 

 

Telefon:    

Mobil:      

E-mail: 

Fax:    

Pověřená kontaktní osoba: 

 

Telefon: 

Mobil: 

E-mail: 

Fax:  

 
žádá o zařazení akce s názvem 

 

do podprogramu MZe 129 303 na základě předložení Investičního záměru akce. 
 

Investiční záměr - obsah: 
I. Pravomocné(á) a platné(á) územní rozhodnutí podle zák. č. 183/2006 Sb., popř. stanovisko 

vodoprávního orgánu, že pro vydání stavebního povolení na akci nebo její část není územní 
rozhodnutí vyžadováno 

II. Pravomocné(á) a platné(á) stavební povolení pro předloženou akci minimálně v rozsahu 
uvedeném v S 09 140, popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že vydání stavebního povolení na 
akci nebo její část není vyžadováno 

III. Situace pozemkové mapy (s jednoduchým a úplným zákresem rozsahu akce) 
IV. Popis řešení akce - podle vzoru 2.1 
V.  Přehledná(é) situace ke stavebnímu povolení potvrzená(é) vodoprávním úřadem (u ČOV 

doplněná technologickým schématem) s přehledným zákresem: (nutno barevně nebo 
graficky odlišit) 

   - všech stávajících stok a objektů na nich (ČS,ČOV) v řešené aglomeraci,    
   - stok a objektů na nich, které jsou předmětem žádosti, 
   - stok, které mají charakter rekonstrukce, 

VI. Podílové ukazatele akce - podle vzoru 2.2 
VII. Údaje o investorovi - podle vzoru 2.3 
VIII. Auditorem potvrzená majetková situace investora (audit finančního hospodaření) poslední 

platná k datu předložení žádosti 
IX. Prohlášení investora - podle vzoru 2.4 
X. Stanovisko vodoprávního úřadu kraje z hlediska souladu řešení a rozsahu akce (podle stavu 

zpracování) se zpracovaným PRVKÚK 
XII. V případě, že kanalizace provozně souvisí s kanalizací jiného vlastníka, musí být doložen 

souhlas vlastníka provozně související infrastruktury, na kterou se navrhovaná 
infrastruktura napojuje. 

 
Datum, podpis a razítko investora: 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 

*nehodící se škrtněte   



 

Příloha č. 2/a  Pravidel MZe - Vzor 2.1 

Název akce: 

Investor: 
 

IV. Popis řešení akce 
  
1) Údaje o současném stavu (uvádí se popis současného stavu, údaje o stávající vodohospodářské 

infrastruktuře sítích, zařízeních,...) 
 
2) Zdůvodnění nezbytnosti realizace akce (stručný popis akce, důvod realizace) 
 
3) Požadavky na řešení akce (stavebně technické řešení stavby, požadavky na nové plochy 

a prostory) 

 (neuvádí se požadavky uvedené v územním rozhodnutí) 
 
4) Územně technické podmínky 
 
Zábor zemědělské půdy 

Trvalý:  Dočasný (po dobu stavby): 

 
Zábor lesní půdy: 

Trvalý:  Dočasný (po dobu stavby): 

 
 Stavba se napojí na stávající vodovod*, přivaděč*, vrt* a vyžaduje výstavbu nového přivaděče*, 

el. přípojky*,    vrtu*, který je*/není* součástí této žádosti            
*zaškrtněte správnou variantu 
 

(popis  v případě jiného technického řešení) 
 
 
 
5) Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy  
    (neuvádí se v případě doložení územního rozhodnutí) 
 
6) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a předpokládaná výše finančních potřeb 
      (uvede se stručný předpoklad) 
 
 
7) Popis akce – tabulky  

(uvede se stručný popis akce + dále uvedené tabulky vyplní investor v potřebném rozsahu) 
 
 
 
 



 

Příloha č. 2/a  Pravidel MZe - Vzor 2.1 

Náklady akce: 
náklady uvádějte v mil. Kč na tři desetinná místa 

Náklady bez DPH včetně DPH 

Náklady akce – celkem   

z toho: náklady přípravy a zabezpečení akce    

               náklady stavební a technologické části (NSTČ)   

               náklady na rekonstrukci vodovodních řadů    

               náklady na zainvestování pozemků *   

               náklady na vodovodní přípojky   

               náklady na další neuznatelné části**   

* Zainvestováním pozemků se pro účely Pravidel rozumí vedení vodovodního řadu do míst s dosud 
nezkolaudovanou zástavbou (RD, další objekty). 
** dalšími neuznatelnými náklady jsou např. prováděcí dokumentace, řady vedoucí k rekreační 
zástavbě, objektům nesloužícím k trvalému bydlení atd. 
 
Řešená akce: 

Počet obcí řešených v rámci akce  

Počet v obci trvale žijících obyvatel  

Odborný odhad počtu nově připojených (nebo řešených) trvale žijících obyvatel  

Počet obyv. napojených na stávající vodovod  

 
 

ÚPRAVNA VODY 
 
a) Stávající úpravna vody 
 
 Přehled stávajících objektů: 

 
 
 

Identifikační číslo majetkové evidence (IČME)  

provozovatel (provozovatelé) ÚV  

vlastník (vlastníci) ÚV 

 
b) Návrh výstavby nebo modernizace úpravny vody: 
 
 Přehled nově budovaných objektů s uvedením navrhované kapacity v l/s  

objekt:  l/s 

  

  

  

  

 
 
Přehled modernizovaných objektů s uvedením navrhované kapacity v l/s  

objekt: l/s  

  

  

  

  

 
 
 Návrhové hodnoty ÚV 

Předpokládaný počet zásobených obyvatel  

Předpokládaná max. roční výroba (m3/rok)  

 



 

Příloha č. 2/a  Pravidel MZe - Vzor 2.1 
VODOJEM 
 
a) stávající vodojem(y) 

m3 užitkového objemu  

Identifikační číslo majetkové evidence (IČME)  

 
b) návrh výstavby nebo modernizace vodojemu(ů) 

m3 užitkového objemu  

 
 
VODOVODNÍ SÍŤ 
 
a) Stávající vodovodní síť v obci (obcích), popř. v řešeném území (pouze řádně povolená): 

současná délka celkem (m)  

provozovatel (provozovatelé) vodovodu 

vlastník (vlastníci) vodovodu  

identifikační číslo majetkové evidence (IČME) 

po realizaci akce se zruší délka (m)  

 
 
b) Návrh výstavby vodovodní sítě a objektů na ní (ČS): 
 

Přehled vodovodních řadů: 

název řadu (dle dokumentace ke SP) délka dle SP (m)  délka dle žádosti (m) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Délka řadů celkem:   

 
 Přehled nově budovaných ČS (ATS) na síti  

označení ČS průtok v l/s 

  

  

  

 
 Přehled modernizovaných ČS (ATS) na síti:  

označení ČS průtok v l/s 

  

  

  

 
 Přehled nově budovaných vrtů  

označení vrtu čerpání v l/s 

  

  

  

 
 Přehled modernizovaných vrtů:  

označení vrtu čerpání v l/s 

  

  

  

 
 
 



 

Příloha č. 2/a  Pravidel MZe - Vzor 2.1 
 

Vstupní data v rozsahu přílohy č. 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb. 

Místo realizace akce (projektu) 

Adresa: 
  

Okres LAU (kód NUTS): 
  CZ0… 

Stát: 
Česká republika 

Účastník programu (žadatel o poskytnutí dotace - příjemce dotace) 

Název organizace:   IČO:   

Adresa - ulice:   Č.p.:   

Adresa - obec:   PSČ:   

Okres LAU (NUTS)   CZ0…     

      
Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu) 

Kód Popis termínu     Datum zahájení Datum ukončení 

2018 Realizace akce (projektu)      

      
Parametry akce (projektu) S 09 140 

Kód Popis parametru Jednotka Hodnota 

1 vodovodní řady m   

2 čerpací stanice ks   

3 vodojem m
3
   

4 zdroj vody ks   

5       

6       

            

Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu) v mil. Kč S 09 160 

Kód 
řádku 

Popis                                                                 
Rok: 

    CELKEM 

6090 Náklady pořízení stavebních objektů     0,00 

6099 Jiné náklady stavební a technologické části staveb     0,00 

64ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 0,00 

6570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu     0,00 

6679 Vlastní zdroje účastníka programu     0,00 

6712 Dotace z rozpočtu kraje     0,00 

69zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 0,00 

  



 

Příloha č. 2/b  Pravidel MZe - Vzor 2.1 

Název akce: 

Investor: 

 

IV. Popis řešení akce 
  
1) Údaje o současném stavu (uvádí se popis současného stavu, údaje o stávající vodohospodářské 

infrastruktuře sítích, zařízeních, …) 
 

2)  Zdůvodnění nezbytnosti realizace akce (popis akce – text, napojení na ČOV, …) 
 

3) Požadavky na řešení akce (stavebně technické řešení stavby, požadavky na nové plochy 
a prostory)  

 
(neuvádí se požadavky uvedené v územním rozhodnutí) 

 
4) Územně technické podmínky 
 
 
 
Zábor zemědělské půdy 

Trvalý:  Dočasný (po dobu stavby): 

 
Zábor lesní půdy: 

Trvalý:  Dočasný (po dobu stavby): 

 
Stavba se napojí na stávající kanalizaci, čistírnu odpadních vod, … a vyžaduje výstavbu nové 
kanalizace*, čerpací stanice*, el. přípojky*, čistírny odpadních vod*, která je*/není* součástí této 
žádosti. 
*zaškrtněte správnou variantu 

 
(popis v případě jiného technického řešení) 
 
5) Majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy 
 
6) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a předpokládaná výše finančních potřeb 
 (uvede se stručný předpoklad) 

 
7) Popis akce - tabulky 

(uvede se stručný popis akce + dále uvedené tabulky vyplní investor v potřebném rozsahu) 
 
 
 
 



 

Příloha č. 2/b  Pravidel MZe - Vzor 2.1 
Náklady akce:   

náklady uvádějte v mil. Kč na tři desetinná místa 

Náklady bez DPH včetně DPH 

Náklady akce – celkem   

z toho: náklady přípravy a zabezpečení akce    

            náklady stavební a technologické části (NSTČ)   

            náklady na rekonstrukci stok   

            náklady na zainvestování pozemků*   

            náklady na přípojky   

            náklady na další neuznatelné části**   

* Zainvestováním pozemků se pro účely Pravidel rozumí vedení kanalizačního řadu do míst s dosud 
nezkolaudovanou zástavbou (RD, další objekty). 
** Dalšími neuznatelnými náklady jsou např. prováděcí dokumentace, řady vedoucí k rekreační 
zástavbě, objektům nesloužícím k trvalému bydlení atd. 
 
 
Řešená akce: 

Počet obcí řešených v rámci akce  

Počet trvale žijících obyvatel v obci  

Odborný odhad počtu nově připojených (nebo 
řešených) trvale žijících obyvatel 

 

Odborný odhad počtu E.O.   

Počet E.O.  připojených na stávající kanalizaci  

Počet E.O.  připojených na ČOV  

Počet E.O., kteří budou nově připojeni na kanalizaci  

Počet E.O., kteří budou nově připojeni na ČOV  

  
Výpočet E.O.: (investor uvede výpočet ekvivalentních obyvatel) 
 
 
ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 
 
a) Stávající ČOV 
 
 
 Stručný technický popis stávající ČOV: 

 
 
 

 Platné povolení k nakládání s vodami  

vydal: 

dne:   pod čj.:  

   
 Podmínky pro ČOV podle platného povolení k vypouštění vod (množství, limity): 

 
 
 

 

Stávající celková kapacita ČOV v m
3
/den  

Stávající celková kapacita ČOV v E.O.  

Průměrné roční zatížení ČOV v m
3
/den  

Druh přiváděných vod (městské odpadní, průmyslové)  

Procentuální podíl čištěných průmyslových vod na 
ČOV 

 

Názvy obcí napojených na ČOV  

Vyhovuje stávající ČOV NV č. 401/2015 Sb.  

Vyhovuje stávající ČOV směrnici Rady č. 91/271/EHS  

Identifikační číslo majetkové evidence (IČME)  

Provozovatel (provozovatelé) ČOV  

Vlastník (vlastníci) ČOV 

Identifikační číslo majetkové evidence (IČME) 



 

Příloha č. 2/b  Pravidel MZe - Vzor 2.1 
 
b) Návrh výstavby nebo modernizace ČOV 
 
 Přehled nově budovaných objektů 
 

objekt: parametr                 
(m

3
, l/s, ks, …) 

  

  

  

  

 
 Přehled modernizovaných objektů 
 

objekt: parametr                 
(m

3
, l/s, ks, …) 

  

  

  

  

 
 
 
 

Návrhové hodnoty ČOV: 
 

Celková kapacita ČOV v m
3
/den  

Celková kapacita ČOV v E.O.  

Předpokládané průměrné roční zatížení ČOV v m
3
/den  

Odtok v m
3
/den  

Názvy obcí napojených na ČOV  

Bude ČOV po realizaci navržených opatření vyhovovat NV č. 401/2015 Sb.  

Bude ČOV po realizaci navržených opatření vyhovovat směrnici Rady 
č. 91/271/EHS 

 

Návrhové hodnoty vyčištěné vody (v jednotkách podle NV 401/2015 Sb.) 

CHSK   

BSK5  

N-NH4+  

Ncelk.  

Pcelk.  

 



 

Příloha č. 2/b  Pravidel MZe - Vzor 2.1 
STOKOVÁ SÍŤ 
 
a) Stávající stoková síť v obci, popř. v řešeném území (pouze řádně povolená): 
          uvádějte v m 

současná délka   

Provozovatel (provozovatelé) kanalizace  

Vlastník (vlastníci) kanalizace 

Identifikační číslo majetkové evidence (IČME) 

 
 
b) Návrh výstavby stokové sítě a objektů na ní (ČS, oddělovače): 
 

Přehled stok: 

označení stoky  
(dle dokumentace ke SP) 

navrhovaná délka sítě dle SP 
(m) 

navrhovaná délka dle žádosti (m) 

   

   

   

   

Délka stok celkem:  

  
 
  
 Přehled nově budovaných ČS na síti  

označení ČS výkon v l/s Objem 

   

   

   

 
 Přehled modernizovaných ČS na síti:  

označení ČS výkon v l/s Objem 

   

   

   

 
  



 

Příloha č. 2/b  Pravidel MZe - Vzor 2.1 
 

Vstupní data v rozsahu přílohy č. 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb. 

Místo realizace akce (projektu) 

Adresa: 
  

Okres LAU (kód NUTS): 
  CZ0… 

Stát: 
Česká republika 

Účastník programu (žadatel o poskytnutí dotace - příjemce dotace) 

Název organizace:   IČO:   

Adresa - ulice:   Č.p.:   

Adresa - obec:   PSČ:   

Okres LAU (NUTS)   CZ0…     

      
Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu) 

Kód Popis termínu     Datum zahájení Datum ukončení 

2018 Realizace akce (projektu)      

      
Parametry akce (projektu) S 09 140 

Kód Popis parametru Jednotka Hodnota 

1 kanalizační stoky m   

2 čistírna odpadních vod kpl   

3 čerpací stanice ks   

4     

5       

6       

            

Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu) v mil. Kč S 09 160 

Kód 
řádku 

Popis                                                                 
Rok: 

20xx   20xx+1 CELKEM 

6090 Náklady pořízení stavebních objektů     0,00 

6099 Jiné náklady stavební a technologické části staveb     0,00 

64ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 0,00 

6570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu     0,00 

6679 Vlastní zdroje účastníka programu     0,00 

6712 Dotace z rozpočtu kraje     0,00 

69zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 0,00 



 

Příloha č. 2/a Pravidel – Vzor 2.2 

VI. Podílové ukazatele akce 
 
Investor: 
Název akce: 
NSTČ – celkem (cena nesmí zahrnovat neuznatelné náklady):   mil. Kč 
z toho:  na výstavbu úpravny vody:      mil. Kč 
  na výstavbu vodojemu:      mil. Kč 
  na výstavbu čerpacích stanic:     mil. Kč 
  na výstavbu vodovodního řadu:     mil. Kč 
  na výstavbu vrtu       mil. Kč 
 

Podílové ukazatele – přehled: 
 

Úpravna vody: 

NSTČ [mil. Kč] zásobovaní [počet obyv.] ukazatel  [mil. Kč/obyv.] 

   

 

NSTČ [mil. Kč] kapacita [l/s] ukazatel  [mil. Kč/(l/s)] 

   

 
Vodojem: 

NSTČ [mil. Kč] užitk. objem [m3] ukazatel [mil. Kč/m3] 

   

 
ČS: 

NSTČ [mil. Kč] průtok ČS [l/s] ukazatel  [mil. Kč/(l/s)] 

   

 
Vrt: 

NSTČ [mil. Kč] čerpání [l/s] ukazatel  [mil. Kč/(l/s)] 

   

   

   

 
Vodovodní řady: 

NSTČ [mil. Kč] délka celkem 
[km] 

připojení [počet obyv.] ukazatel  [mil. Kč/připoj. 
obyv.] 

    

 

profil 
DN 

 

zpevněná 
nebo 

nezpevněná 
plocha 

materiál 
NSTČ na daný DN 

[mil. Kč] 
délka řadu daného 

DN [km] 
NSTČ na délku 

[mil. Kč/km] 

      

      

      

      

      

      

Celkem za všechny profily:    

 
Vypracoval:       Datum: 
 
Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele: 
  



 

Příloha č.2/b Pravidel – Vzor 2.2 

VI. Podílové ukazatele akce 
 

Název akce: 

Investor: 

NSTČ – celkem (cena nesmí zahrnovat neuznatelné náklady):   mil. Kč 
z toho:  na výstavbu ČOV:      mil. Kč 
   na výstavbu čerpacích stanic:    mil. Kč 
   na výstavbu kanalizačních stok:    mil. Kč 

 
Podílové ukazatele – přehled: 

 
ČOV: 

NSTČ [mil. Kč] Kapacita  [EO] ukazatel  [mil. Kč/EO] 

   

 

NSTČ [mil. Kč] přítok na ČOV [m3/den] ukazatel  [mil. Kč/(m3/den)] 

   

 

NSTČ [mil. Kč] BSK5 - přítok [kg/den] ukazatel  [mil. Kč/(kg/den)] 

   

 
ČS: 

NSTČ [mil. Kč] průtok ČS [l/s] ukazatel  [mil. Kč/(l/s)] 

   

 
Stoky: 

NSTČ [mil. Kč] Délka celkem [km] EO [obyv.] ukazatel  [mil. Kč/EO] 

    

 

profil 
DN 

zpevněná 
nebo 

nezpevněná 
plocha 

materiál  NSTČ na daný DN 
[mil. Kč] 

délka řadu daného 
DN [km] 

NSTČ na délku 
[mil. Kč/km] 

      

      

      

      

      

      

Celkem za všechny profily:    

 
Vypracoval: 
 
Datum: 
 
Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele: 



 

Příloha č. 2 Pravidel MZe – Vzor 2.3 OBCE  

 

VII. Údaje o investorovi 

 
 
1. Majetková situace obce - města doložena: 
 

a) Přehledem příjmů a výdajů (viz strana 12 Finančního projektu) 
b) Ukazatelem dluhové služby za předešlý rok (viz strana 13 Finančního 

projektu) 
 
 

 
 
 
Za správnost a úplnost odpovídá – osoba zmocněná k podání žádosti 

Investor  

Jméno a příjmení 
statutárního 
zástupce 

 
 

Funkce  

Datum  

Razítko a podpis 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Příloha č. 2 Pravidel MZe – Vzor 2.3 SVAZKY MĚST A OBCÍ 
 

 

VII. Údaje o investorovi 

 
 
2. Majetková situace svazku měst a obcí doložena: 
 

a) Přehledem příjmů a výdajů (viz strana 12 Finančního projektu) 
b) Ukazatelem dluhové služby za předešlý rok (viz strana 13 Finančního     

projektu) 
 
 

3. Údaje o svazku – sdružení 

Místo registrace:  

Registrace 
provedena 

 

dne:  

pod čj. (zn.):  

kým:  

 
 
Kopie platných stanov a zakládací listiny přikládáme. 
 
 
Přehled členů svazku – sdružení k okamžiku předložení žádosti: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Za správnost a úplnost odpovídá – osoba zmocněná k podání žádosti 

Jméno a příjmení 
statutárního 
zástupce/ů  

 
 

Funkce  

Datum  

Razítko a podpis 

 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

Příloha č. 2 Pravidel MZe – Vzor 2.3 VH společnosti 

 
 

VII. Údaje o investorovi 

 
 

1. Majetková situace u vodohospodářské akciové společnosti – doložena: 
 
a) Výkazem zisků a ztrát  
b) Rozvahou 
c) Přehledem o peněžních tocích  
- výkazy předkládejte za poslední platný rok k datu podání žádosti 

 
 
2.   Prohlášení vodohospodářské akciové společnosti: 

 
 

Název investora  

Adresa investora  

IČO  

DIČ  

 
 

„Prohlašujeme, že jsme vodohospodářskou akciovou společnosti s více než 90% 
většinou kapitálové účasti měst a obcí“. 

 
 

Přehled vlastnické struktury akciové společnosti k okamžiku předložení žádosti: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Za správnost a úplnost – osoba zmocněná k podání žádosti 

Jméno a příjmení  
 

Funkce  

Datum  

Razítko a podpis  
 
 
 
 
 

 



 

Příloha č. 2 Pravidel MZe – Vzor 2.4 OBCE a SVAZKY MĚST A OBCÍ 

IX. Prohlášení investora 

Podáním žádosti na akci:  

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

vyjadřujeme svůj souhlas se všemi podmínkami uvedenými v závazných Pravidlech České republiky – 
Ministerstva zemědělství čj. 8759/2020-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory 
v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů 
a kanalizací II“: 

- Prohlašujeme, že jsme si vědomi, že na poskytnutí podpory v rámci Programu 129 300 není právní 
nárok a že veškeré činnosti spojené s přípravou akce a plněním podmínek stanovených Pravidly 
vykonáváme z vlastního rozhodnutí a na své riziko. 

- Ke snížení našeho rizika týkajícího se financování akce budeme využívat všech možností, zejména 
uplatnění vhodných odkládacích podmínek v případě konání výběrových řízení na zhotovitele akce 
(stavby), a při jednání s dodavateli prosazovat nejúspornější řešení. 

- V případě provádění kontroly nebo posuzování akce prostřednictvím určených pracovníků MZe, 
určeného finančního manažera nebo pracovníků třetí osoby zmocněné smlouvou s MZe 
k provádění posouzení výslovně souhlasíme s předáním všech potřebných informací a dokladů 
o akci a povolíme určeným osobám navštěvovat stavební areály, zařízení a díla, z nichž se akce 
skládá. 

- Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v žádosti a příslušných dokladech odpovídají 
skutečnosti, přebíráme za ně plnou odpovědnost a zavazujeme se ihned oznámit jejich změny.  

- Prohlašujeme, že akce je relizována ve veřejném zájmu a zajistíme, aby vybudovaná infrastruktura 
byla provozována a úžívána ve veřejném zájmu tak, aby nedocházelo k zakládání veřejné podpory. 

- Prohlašujeme, že jsme písemně informovali všechny obce, které jsou členy svazku
2
,
 
o podání 

žádosti a její věcné náplni a ověřili, že žádná z nich nepodala MZe nebo jinému poskytovateli 
(např. SFŽP, kraji apod.) žádost o poskytnutí finanční podpory na akci, jejíž součástí je věcná 
náplň akce, kterou předkládáme v rámci této žádosti, ani její část. V případě Svazku navíc 
prohlašujeme, že všechny obce, které jsou řešeny v rámci předkládané akce a jsou členy svazku, 
souhlasí se zahrnutím do žádosti. 

- Prohlašujeme, že jsme žádost na poskytnutí finanční podpory pro akci, která je předmětem žádosti, 
podali

1
/nepodali

1
 a nepodáme u  jiného poskytovatele dotace (v případě, že „podali“, uvedou se 

všechna místa, kde investor podal žádost na akci nebo v rámci jiné akce na věcnou náplň nebo její 
část, která je předmětem této žádosti). 

- Prohlašujeme, že jsme obdrželi
1
/neobdrželi

1
 nebo obdržíme

1
/neobdržíme

1
 finanční podporu na 

akci, která je předmětem této žádosti od (uvede se poskytovatel) ve výši (uvede se výše v mil. Kč) 
za podmínek (uvedou se podmínky nebo se přiloží v příloze). 

- Prohlašujeme, že ke dni podání žádosti nemáme žádné nevypořádané závazky po lhůtě splatnosti 
ke státnímu rozpočtu a státním fondům. 

- Prohlašujeme, že jsme
1
/nejsme

1
 plátci DPH a budeme

1
/nebudeme

1
 uplatňovat odpočet DPH na 

tuto akci. 

- Prohlašujeme, že jsme se seznámili s Pravidly a s Obecnými podmínkami postupu investorů 
(příloha č. 1) 

Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu žadatele: 

Jméno, příjmení, titul: 
______________________________________________________________ 

Funkce:               
______________________________________________________________ 

Datum:                _____________________ 

Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele: 

1/nehodící se škrtněte 

2/ pouze v případě, že investorem je svazek obcí



 

Příloha č. 2 Pravidel MZe – vzor 2.4 VH akciové společnosti 

IX. Prohlášení investora 

Podáním žádosti na akci:  

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

vyjadřujeme svůj souhlas se všemi podmínkami uvedenými v závazných Pravidlech České republiky – 
Ministerstva zemědělství čj. 8759/2020-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory 
v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů 
a kanalizací II“: 

- Prohlašujeme, že jsme si vědomi, že na poskytnutí podpory v rámci Programu 129 300 není právní 
nárok a že veškeré činnosti spojené s přípravou akce a plněním podmínek stanovených Pravidly 
vykonáváme z vlastního rozhodnutí a na své riziko. 

- Ke snížení našeho rizika týkajícího se financování akce budeme využívat všech možností, zejména 
uplatnění vhodných odkládacích podmínek v případě konání výběrových řízení na zhotovitele akce 
(stavby), a při jednání s dodavateli prosazovat nejúspornější řešení. 

- V případě provádění kontroly nebo posuzování akce prostřednictvím určených pracovníků MZe, 
určeného finančního manažera nebo pracovníků třetí osoby zmocněné smlouvou s MZe 
k provádění posouzení výslovně souhlasíme s předáním všech potřebných informací  a dokladů 
o akci a povolíme určeným osobám navštěvovat stavební areály, zařízení a díla, z nichž se akce 
skládá. 

- Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v žádosti a příslušných dokladech odpovídají 
skutečnosti, přebíráme za ně plnou odpovědnost a zavazujeme se ihned oznámit jejich změny.  

- Prohlašujeme, že akce je relizována ve veřejném zájmu a zajistíme, aby vybudovaná infrastruktura 
byla provozována a úžívána ve veřejném zájmu tak, aby nedocházelo k zakládání veřejné podpory. 

- Prohlašujeme, že jsme
 
všechny „vlastníky či podílníky“ společnosti písemně informovali o podání 

žádosti a její věcné náplni a ověřili, že žádný z nich nepodal MZe nebo jinému poskytovateli (např. 
SFŽP, kraji apod.) žádost o poskytnutí finanční podpory na akci, jejíž součástí je věcná náplň akce, 
kterou předkládáme v rámci této žádosti, ani její část.  

- Prohlašujeme, že jsme žádost na poskytnutí finanční podpory pro akci, která je předmětem žádosti, 
podali

1
/nepodali

1
 a nepodáme u  jiného poskytovatele dotace (v případě, že „podali“, uvedou se 

všechna místa, kde investor podal žádost na akci nebo v rámci jiné akce na věcnou náplň nebo její 
část, která je předmětem této žádosti). 

- Prohlašujeme, že jsme obdrželi
1
/neobdrželi

1
 nebo obdržíme

1
/neobdržíme

1
 finanční podporu na 

akci, která je předmětem této žádosti od (uvede se poskytovatel) ve výši (uvede se výše v mil. Kč) 
za podmínek (uvedou se podmínky nebo se přiloží v příloze)

 1
. 

- Prohlašujeme, že ke dni podání žádosti nemáme žádné nevypořádané závazky po lhůtě splatnosti 
ke státnímu rozpočtu a státním fondům. 

- Prohlašujeme, že jsme
1
/nejsme

1
 plátci DPH a budeme

1
/nebudeme

1
 uplatňovat odpočet DPH na 

tuto akci. 

- Prohlašujeme, že jsme se seznámili s Pravidly a s Obecnými podmínkami postupu investorů 
(příloha č. 1) 

Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu žadatele: 

Jméno, příjmení, titul: 
______________________________________________________________ 

Funkce:               
______________________________________________________________ 

Datum:                _____________________ 

Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele: 

1/nehodící se škrtněte 

 

 



 

Příloha č. 3/a Pravidel MZe 

Žádost o evidenci akce  
 

PODPROGRAM 129 302 – Podpora výstavby a technického zhodnocení 

 vodovodů pro veřejnou potřebu II 

Kraj: Okres: 

Investor:                      

 

Adresa sídla investora: 

Hosp. - právní forma: 
 

IČO: 
 

Plátce/neplátce*  DPH: 

Budeme/nebudeme* uplatňovat odpočet DPH: 

Počet obyvatel (jen u obcí a sdruž. obcí) : 

Počet trvale hlášených obyvatel řešených v rámci navrhované akce: 

Statutární zástupce investora: 
 

Telefon:    

Mobil:    

E-mail:  

Fax: 

Pověřená kontaktní osoba: 
 

Telefon:    

Mobil:  

E-mail: 

Fax: 

žádá o evidenci akce s názvem 

 

 

 
v rámci podprogramu MZe 129 302 na základě předložení následující dokumentace: 

 
1. Vstupní data v rozsahu podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb. (formuláře S 09 110, 

S 09 120, S 09 140, S 09 160) (online formulář EDS) 
2. Již předložené dokumenty, v nichž došlo ke změnám. 
3. Čestné prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 5. 
4. Kopie výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

provedeného v souladu s body 6 a 7 Přílohy č. 1 – Obecné podmínky postupu investorů, 
zejména: výzva k podání nabídky (vyhlášení výběrového řízení), ustanovení hodnotící komise, 
čestné prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti, protokol o otevírání obálek s nabídkami, 
zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. 

5. Kopie smluv o dílo uzavřených s dodavatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, včetně hlavní rekapitulace nákladů. 

6. Finanční projekt zpracovaný podle „Metodiky pro zpracování finančních projektů“ - Příloha 
č. 6/a těchto Pravidel s uvedením uznatelných nákladů (NSTČ) podle výsledků výběrového řízení. 

7. Smlouva o zajištění inženýrské činnosti na technický dozor investora nad realizací stavby 
autorizovanou osobou pro oblast vodohospodářských staveb podle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Odborné stanovisko osoby, která bude vykonávat inženýrskou činnost, ve kterém min. 
uvede: datum zahájení stavby ze stavebního deníku, v případě, že byla stavba zahájena; 
porovnání rozsahu akce a výpis rozdílů podle dokumentace stavebního řízení, zadávací 
dokumentace a smlouvy o dílo. V případě, že v tomto stanovisku budou uvedeny některé 
rozdíly, podá vysvětlující stanovisko také investor. 

9. Auditorem potvrzená majetková situace investora (audit finančního hospodaření poslední 
platný) – bez výhrad, případně objasnit, jak se příjemce s výhradami vypořádal (potvrzeno 
zpracovatelem auditu). 

10. Doklady o projednání, schválení akce v zastupitelstvu. 
 

Souhlasíme s tím, že v případě potřeby je MZe oprávněno si vyžádat další doplňující doklady. 
 
Statutární zástupce žadatele: 
Funkce: 
Datum, razítko, podpis: 
 

*nehodící se škrtněte  



 

Příloha č. 3/b Pravidel MZe 

Žádost o evidenci akce  
 

PODPROGRAM 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení  

kanalizací pro veřejnou potřebu II 

Kraj:                                                              Okres: 

Investor: 

 

Adresa sídla investora:  

Hosp. – právní forma: 
 

IČO: 
 

Plátce/neplátce* DPH: 

Budeme/nebudeme* uplatňovat odpočet DPH: 

Počet obyvatel (jen u obcí a sdruž. obcí): 

Počet trvale hlášených obyvatel řešených v rámci navrhované akce: 

Statutární zástupce investora: 
 

Telefon:  

Mobil: 

E-mail:   

Fax:     

Pověřená kontaktní osoba: 
 

Telefon: 

Mobil:  

E-mail: 

Fax: 
 

žádá o evidenci akce s názvem 
 

 

 

 
v rámci podprogramu MZe 129 303 na základě předložení následující dokumentace: 

 
1. Vstupní data v rozsahu podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb. (formuláře S 09 110, 

S 09 120, S 09 140, S 09 160) (online formulář EDS) 
2. Již předložené dokumenty, v nichž došlo ke změnám. 
3. Čestné prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 5. 
4. Kopie výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

provedeného v souladu s body 6 a 7 Přílohy č. 1 – Obecné podmínky postupu investorů, 
zejména: výzva k podání nabídky (vyhlášení výběrového řízení), ustanovení hodnotící komise, 
čestné prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti, protokol o otevírání obálek s nabídkami, 
zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. 

5. Kopie smluv o dílo uzavřených s dodavatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, včetně hlavní rekapitulace nákladů. 

6. Finanční projekt zpracovaný podle „Metodiky pro zpracování finančních projektů“ - Příloha 
č. 6/b těchto Pravidel s uvedením uznatelných nákladů (NSTČ) podle výsledků výběrového řízení. 

7. Smlouva o zajištění inženýrské činnosti na technický dozor investora nad realizací stavby 
autorizovanou osobou pro oblast vodohospodářských staveb podle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Odborné stanovisko osoby, která bude vykonávat inženýrskou činnost, ve kterém min. 
uvede: datum zahájení stavby ze stavebního deníku, v případě, že byla stavba zahájena; 
porovnání rozsahu akce a výpis rozdílů podle dokumentace stavebního řízení, zadávací 
dokumentace a smlouvy o dílo. V případě, že v tomto stanovisku budou uvedeny některé 
rozdíly, podá vysvětlující stanovisko také investor. 

9. Auditorem potvrzená majetková situace investora (audit finančního hospodaření poslední 
platný) – bez výhrad, případně objasnit, jak se příjemce s výhradami vypořádal (potvrzeno 
zpracovatelem auditu). 

10. Doklady o projednání, schválení akce v zastupitelstvu. 
 

Souhlasíme s tím, že v případě potřeby je MZe oprávněno si vyžádat další doplňující doklady. 
 
Statutární zástupce žadatele: 
Funkce: 
Datum, razítko, podpis: 
 

*nehodící se škrtněte  



 

 

Příloha č. 4/a Pravidel MZe 

 
Žádost o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory 

 
PODPROGRAM 129 302 – Podpora výstavby a technického zhodnocení  

vodovodů pro veřejnou potřebu II  

Kraj: Okres: 

Investor 

 

Adresa sídla investora: 

Hosp. - právní forma: 
 
IČO: 
 
Plátce/neplátce*  DPH: 

Budeme/nebudeme* uplatňovat odpočet DPH: 

Počet obyvatel: 

 

Počet trvale hlášených obyvatel řešených v rámci navrhované akce: 

Statutární zástupce investora: 

 

Telefon:    

Mobil:    

E-mail:  

Fax: 

Pověřená kontaktní osoba: 

 

Telefon:    

Mobil:  

E-mail: 

Fax: 

 
 

žádá o registraci akce s názvem 
 
 

 

 

 
v rámci podprogramu MZe 129 302  

 
na základě předložené dokumentace uvedené v Žádosti o evidenci akce 

 
 

 

Celkové náklady  
v mil. Kč 

Uznatelné náklady 
(NSTČ) v mil. Kč 

Požadovaná podpora 
(dotace) v % 

Požadovaná podpora 
(dotace) v mil. Kč 

    
* částky v mil. Kč uveďte na 3 desetinná místa 

 
 
 
Statutární zástupce žadatele: 
Funkce: 
 
 
Datum, razítko, podpis: 

 

 

 

_______________________________________ 
*nehodící se škrtněte 



 

Příloha č. 4/b Pravidel MZe 

 

Žádost o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory 
 

PODPROGRAM 129 303 – Podpora výstavby a technického zhodnocení  

kanalizací pro veřejnou potřebu II 

Kraj: Okres: 

Investor:      

 

Adresa sídla investora:  

   Hosp. – právní forma: 

 

IČO: 

 

Plátce/neplátce* DPH: 

Budeme/nebudeme* uplatňovat odpočet DPH:                                           

Počet obyvatel: 

 

Počet trvale hlášených obyvatel řešených v rámci navrhované akce: 

Statutární zástupce investora: 

 

Telefon:    

Mobil:      

E-mail: 

Fax:    

Pověřená kontaktní osoba: 

 

Telefon: 

Mobil: 

E-mail: 

Fax: 

 
 

žádá o registraci akce s názvem 
 
 

 

 

 
v rámci podprogramu MZe 129 303  

 
na základě předložené dokumentace uvedené v Žádosti o evidenci akce 

 
 

 

Celkové náklady  
v mil. Kč 

Uznatelné náklady 
(NSTČ) v mil. Kč 

Požadovaná podpora 
(dotace) v % 

Požadovaná podpora 
(dotace) v mil. Kč 

    
* částky v mil. Kč uveďte na 3 desetinná místa 

 
 
 
Statutární zástupce žadatele: 
Funkce: 
 
 
Datum, razítko, podpis: 

 

 

 

_______________________________________ 
*nehodící se škrtněte  



 

 

Příloha č. 5 Pravidel MZe 
 

Čestné prohlášení 
 
 
 
 
Adresa žadatele (investora) o dotaci: …………………………………………………. 
 
Název akce:    …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Prohlašuji, že jsem se seznámil s Pravidly České republiky – Ministerstva zemědělství 

čj. 8759/2020-MZE-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci 

programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů 

a kanalizací II“ včetně Obecných podmínek postupu investorů, a zavazuji se k jejich plnění. 

 

Čestně prohlašuji, že výběr dodavatele byl podložen (uveďte skutečný počet relevantních 

nabídek) relevantními nabídkami, obsahující vyplněný položkový rozpočet a podepsaný 

návrh smlouvy a o způsobilosti plnit veřejnou zakázku u firem, které podaly v rámci 

zadávacího řízení nabídky, nemám důvodné pochybnosti. 

 

Dále prohlašuji, že k dnešnímu dni nemáme na výše uvedenou akci (ani její část) 

podanou žádost o dotaci u jiného poskytovatele dotace s výjimkou dotace z rozpočtu 

kraje. 

 

Současně se zavazuji, že neprodleně požádám MZe odbor vodovodů a kanalizací o souhlas 

se spolufinancováním v případě poskytnutí finanční podpory z jiného zdroje a nebudu na 

výše uvedenou akci podávat nebo nemám podanou žádost o poskytnutí finanční podpory 

z jiných dotačních zdrojů s výjimkou dotace z rozpočtu kraje. 

 
 
 
 
Místo: ……………………………   Datum: ….…………………………. 
 
 
Jméno, příjmení:……………….   Funkce: ……………………………. 
 
 
Podpis: …………………………   Razítko: 



 

Příloha č. 6/a Pravidel MZe 
 
 
 
 
 

 
 

 
Metodika  

pro zpracování finančních projektů 
 

předkládaných MZe na základě usnesení vlády ČR č. 571 ze dne 12. 10. 1994 
 

 
 
 
 

Obsah finančního projektu: 
 

1. Základní údaje o stavbě 
 

2. Technické parametry, popis, přínosy a náklady 
2.1.  Přehled nákladů akce 
2.2.  Parametry akce  
2.3.  Ukazatele akce 
 

3. Ekonomická rozvaha 

3.1. Přehled vstupních údajů a předpokladů výstavby a provozu  
3.2. Finanční rozvaha – podle přiloženého vzoru  
3.3. Provozní náklady a jejich vliv na cenu vodohospodářské služby 
3.4. Vyhodnocení uvažovaných variant a závěry k nim  

 
4. Přehled příjmů a výdajů (předkládají obce + svazek za všechny obce zvlášť), 

výkaz zisků a ztrát (předkládají VH a.s.) 
 
5. Ukazatele dluhové služby (předkládají obce + svazek za všechny obce zvlášť) 
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Finanční projekt 

 
 
Název akce 

 
 
 

 
 
 

Kraj:  

Okres:  

Vodoprávní úřad  
(příslušný k povolení 
stavby): 

 

 
 
 
Investor 

Název: 
 

Adresa: 
 
 

IČO: 

Plátce DPH/neplátce DPH Odpočet DPH:  ANO/NE 

zaregistrován u (nevyplňují obce) 

Počet obyvatel k 31.12. roku předcházejícího návrhu  
financování akce. 

 

Uvést daňový výnos na jednoho obyvatele za 
předchozí  tři roky (v Kč). 

   

  

Požadovaná výše dotace (mil. Kč)  

 
 
 
Právní forma : obec -  svazek obcí – a.s.* 
 
Přehled členů/akcionářů svazku/sdružení obcí/a.s. (neuvádějí obce) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*nehodící se škrtněte 
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 1. Základní údaje o stavbě 

 
 
 
Výběrové řízení – vybrané údaje 

 

 
bez DPH vč. DPH 

Náklady celkem (v mil. Kč) 
  

Z toho: - NSTČ (bez neuznatelných nákladů) 
  

            - na rekonstrukci vodovodních řadů    

            - na zainvestování pozemků 
  

            - další neuznatelné náklady   

Druh zadávacího řízení 
 

Počet obdržených nabídek 
 

Počet relevantních nabídek 
 

Rozptyl relevantních nabídek (uvést min a 
max) v mil. Kč bez DPH 

 

 
Vybraný zhotovitel 
 

 

IČO  

 
 
 
 
Přehled vydaných stavebních povolení (vodoprávním úřadem i jinými stavebními úřady) 

Vydal  dne č. jednací na objekty 

    

    

    

 
 
 
Osoba, která bude zajišťovat technický dozor investora 

 
 

ČKAIT:   

Vydané komu:  
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2. Technické parametry, popis, přínosy a náklady 

 
 

A. Údaje o stávajícím stavu 
 
ÚPRAVNA VODY 

Provozovatel  

IČO  

Počet zásobených obyvatel  

kapacita úpravny l/s  

údaje o kvalitě pitné vody (kvalita  v souladu se 
zákonem č. 258/2000 Sb.) - ano/ne 

 

v případě nevyhovující kvality: je vydána výjimka 
podle zákona č. 258/2000 Sb. - ano/ ne 

 

 
VODOJEM 

Provozovatel  

IČO  

Počet zásobených obyvatel  

užitkový objem  

 
 
VODOVODNÍ  SÍŤ 

Provozovatel  

IČO  

Stávající vodovodní síť v m (bez přípojek)  

Stávající výše ceny pro vodné v Kč/m
3
 bez 

DPH 
 

 

B. Očekávané ukazatele po výstavbě, popř.  rekonstrukci 
 

ÚPRAVNA VODY 

Provozovatel  

IČO  

Počet zásobených obyvatel  

kapacita úpravny l/s  

údaje o kvalitě pitné vody (zda v souladu se 
zákonem č. 258/2000 Sb. ano/ne) 

 

 
 
VODOJEM 

Provozovatel  

IČO  

Počet zásobených obyvatel  

užitkový objem  

 
 
VODOVODNÍ  SÍŤ 

Provozovatel  

IČO  

celková délka  

- z toho rekonstrukce  

- z toho zainvestování  

počet ČS    

Výše vodného po realizaci akce (bez DPH)                                              
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2.1. Přehled nákladů akce – vzor  
(v případě potřeby investor doplní další řádky) 

 
 

 
Č. 

objektu 

 
Objekt 

Měrná 
jednotka 

(m.j.) 
Počet m.j. 

 Náklady  v mil. Kč na 3 des. místa 

stavební 
část 

bez DPH 

technolog. 
část 

bez DPH 

(NSTČ) 
celkem              

za objekt  
bez DPH 

(NSTČ) 
celkem           

za objekt  
s DPH 

1 
příprava území, demolice 
objektů 

      

2 vodovodní řady DN …..       

3 vodovodní řady DN …..       

4 vodovodní řady DN …..       

5 vodovodní řady DN …..       

6 vodojem       

7 čerpací stanice       

8 úpravna vody       

9 vrt včetně vystrojení       

10 filtrace       

11 koagulace       

12 chemikálie       

13 hygienické zabezpečení       

14 venkovní kabelové rozvody       

15 měření a regulace       

16 dispečink       

17 
komunikace vč.příjezdové, 
chodníky, zpevněné plochy 

      

18 oplocení       

19 venkovní osvětlení       

20 terénní a sadové úpravy       

21 přeložky el.energie       

22 přeložky kanalizace       

23 přeložky ostatních sítí       

24 ........       

        

  
CELKEM 
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2.2. Parametry akce 

(v případě potřeby investor doplní další řádky) 

 
 

označení 
vodovodního 
řadu dle SP 

délka řadu dle SP (m) délka řadu dle žádosti (m) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 
 
Vypracoval: 

 
Datum: 
 
Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele: 
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2.3. Ukazatele akce 

Investor: 
Název akce: 
NSTČ – celkem (cena nesmí zahrnovat neuznatelné náklady):   mil. Kč 
z toho:  na výstavbu úpravny vody:      mil. Kč 
  na výstavbu vodojemu:      mil. Kč 
  na výstavbu čerpacích stanic:     mil. Kč 
  na výstavbu vodovodního řadu:     mil. Kč 
  na výstavbu vrtu       mil. Kč 
 

Podílové ukazatele – přehled: 
 

Úpravna vody: 

NSTČ [mil. Kč] zásobovaní [počet obyv.] ukazatel  [mil. Kč/obyv.] 

   

 

NSTČ [mil. Kč] kapacita [l/s] ukazatel  [mil. Kč/(l/s)] 

   

 
Vodojem: 

NSTČ [mil. Kč] Kapacita (užitk. objem) [m3] ukazatel [mil. Kč/m3] 

   

 
ČS: 

NSTČ [mil. Kč] průtok ČS [l/s] ukazatel  [mil. Kč/(l/s)] 

   

 
Vrt: 

NSTČ [mil. Kč] čerpání [l/s] ukazatel  [mil. Kč/(l/s)] 

   

   

   

 
Vodovodní řady: 

NSTČ [mil. Kč] délka celkem 
[km] 

připojení [počet obyv.] ukazatel  [mil. Kč/připoj. 
obyv.] 

    

 

profil 
DN 

 

zpevněná 
nebo 

nezpevněná 
plocha 

materiál 
NSTČ na daný DN 

[mil. Kč] 
délka řadu daného 

DN [km] 
NSTČ na délku 

[mil. Kč/km] 

      

      

      

      

      

Celkem za všechny profily:    

Vypracoval:       Datum: 
Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele: 
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3 Ekonomická rozvaha 
 

3.1. Přehled vstupních údajů, předpokladů výstavby a provozu 
 

předkládá se na formulářích S 09 v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 560/2006 Sb. 
 

3.2. Finanční rozvaha 

Finanční rozvaha obsahuje 2 varianty financování akce: 

 VZI Dotace 

interní zdroje komerční úvěr ostatní 

Varianta 1 0 % 100 % 0 % 0 % 

varianta 2 financování akce si investor vypočítá dále uvedeným způsobem 

 
Popis variant  
 
Varianta č. 1: 
100%vl. zdrojů financovaných z komerčního úvěru  
 
podmínky komerčního úvěru:    
úrok 5 % p. a. -  jednoduché úročení  
- úrok z úvěru se platí ročně od okamžiku pořízení úvěru 
splácení úvěru je zahájeno rok následující po dokončení akce v trvání 7- let 
 

 rok 
x
 ukončení 

stavby 
1.rok 

splácení 
2.rok 

splácení 
3.rok 

splácení 
4.rok 

splácení 
5.rok 

splácení 
6.rok 

splácení 
7.rok 

splácení 

1 NSTČ (EDS)          

2 VZI  
(komerční 
úvěr=100 %) 

         

3 splátky úroků          

4 splátky úvěru          

5 skutečné VZI          

6  rozdíl 
(6=2+3+4 -5) 

         

 
Varianta 2:  
pro akce financované se státní dotací: 
Výši dotace si investor určí sám na základě rozboru přiložené majetkové situace za poslední tři roky 
tak, aby dotace kryla pouze prokázaný nedostatek okamžitých finančních zdrojů investora po dobu 
výstavby. Takto určená dotace může činit max. 75 % z NSTČ – viz Čl. VI. odst. (5) a Čl. VII. odst. (2) 
Pravidel, bez nákladů na rekonstrukce vodovodních řadů a na výstavbu vodovodních přípojek, které 
nejsou součástí vodního díla. 

 
 

 rok x x+1 x+2 

1 NSTČ (EDS)    

2 Dotace (50-75 %)    

3 VZI (25-50 %)    

4 Skutečné VZI    

5.  PODPORA STÁTU 
(DOTACE) (5=1-4) 

   

  

                                                 
x
 Aktuální rok 

Skutečné VZI = max. výše prostředků, které je investor schopen investovat 
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3.3. Kalkulace, provozní náklady a jejich vliv na cenu vodohospodářské služby 

 

Výpočet (kalkulace) cen pro vodné po realizaci akce za vlastníka. 
 

IČO:  Vlastník: 
Dílčí část se samostatnou cenou: 

Řádek 

Náklady pro výpočet ceny pro vodné 

Nákladové položky 

 
aktuální 

rok 

Varianta 
č.1 

Varianta 
č.2 

Rozdíl 
(=4-5) 

po 
realizaci 

po 
realizaci 

Skuteč. Kalkul. Kalkul. 

1 2 3 4 5 6 

1. Materiál     

1.1 - surová voda podzemní + povrchová     

1.2 
- pitná voda převzatá + odpadní voda 
předaná k čistění 

    

1.3 - chemikálie     

1.4 - ostatní materiál     

2. Energie     

2.1 - elektrická energie     

2.2 
- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná 
energie) 

    

3. Mzdy      

3.1 - přímé mzdy     

3.2 - ostatní osobní náklady     

4. Ostatní přímé náklady     

4.1 - odpisy     

4.2 - opravy infrastrukturního majetku     

4.3 - nájem infrastrukturního majetku     

4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku     

5. Provozní náklady     

5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod     

5.2 - ostatní provozní náklady externí     

5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii     

6. Finanční náklady     

7. Finanční výnosy     

8. Výrobní režie     

9. Správní režie     

10. Úplné vlastní náklady     

 A 
Hodnota souvisejícího infrastrukturního 
majetku podle VÚME 

    

 B 
Pořizovací cena souvisejícího provozního 
hmotného majetku 

    

 C Počet pracovníků     

 D Voda pitná fakturovaná v mil. m
3 

    

 E - z toho domácnosti v mil. m
3
     

 F 
Voda odpadní odváděná fakturovaná v 
mil. m

3
 

    

 G - z toho domácnosti     

 H Voda srážková fakturovaná v mil. m
3
     

 I Voda odpadní čištěná v mil. m
3
     

 J Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m
3 

    

 K Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m
3 

    

9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m
-3 

    

Vypracoval: 
Kontroloval: 
Telefon: 

 Datum: 
Schválil: 
(ředitel, statutární zástupce) 

 

Poznámka:  Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa.  
  Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa. 

VÚME = vybrané údaje majetkové a provozní evidence. 
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Výpočet (kalkulace) cen pro vodné pro rok XXXX+1. 

 
IČO: Vlastník popřípadě provozovatel: 

Dílčí část se samostatnou cenou: 

Řádek 

Kalkulovaná cena pro vodné  

Text 
Měrná 

jednotka 
Poznámka 

Varianta č. 1 Varianta č. 2 

Kalkulace Kalkulace 

1 2 2a 2b 3a 3b 

 11. Jednotkové náklady v Kč.m
-3

 
ř.10/D nebo 

ř.10/F+H 
  

 12. ÚVN mil. Kč ř.10   

 13. Kalkulační zisk mil. Kč    

 14. 
- podíl kalkul. zisku z ÚVN 
(orientační ukazatel) 

% ř.13/ř.12*100   

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

mil. Kč    

 16. Celkem ÚVN + zisk mil. Kč ř.12 + ř.13   

 17. 
Voda fakturovaná pitná, odpadní 
+ srážková 

mil. m
3 ř. D, nebo 

F+H 
  

 18. CENA pro vodné, stočné Kč.m
-3 

ř.16/ř.17   

 19. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč.m
-3

 ř.18 + DPH   

Poznámka: ÚVN = úplné vlastní náklady. 
  
 

Kalkulace (výpočet) cen pro vodné pro rok XXXX+1 při použití dvousložkové 
formy vodného. 

 

Řádek 

Kalkulovaná cena pro vodné při dvousložkové formě 

Text 
Měrná 

jednotka 
Poznámka 

Varianta č. 1 Varianta č. 2 

Kalkulace Kalkulace 

1 2 2a 2b 3a 3b 

 20. Pevná složka – (ÚVN + zisk) mil. Kč z ř. 16   

 20.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % 
(ř.20/ř.16) * 

100 
  

 21. Pohyblivá složka – (ÚVN + zisk) mil. Kč ř.16- ř.20   

 21.a - z toho: ÚVN  mil. Kč 
ř. 21*(1-

(ř.20a/100)) 
  

 21.b             : kalkulační zisk  mil. Kč ř.21 - ř.21a   

 22. Cena pohyblivé složky Kč.m
-3

 ř.21/ř.17   

 23. Cena pohyblivé složky + DPH Kč.m
-3

 ř.22 +DPH   

Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 vyhlášky č. 
428/2001 Sb. (a, b, c) a výše nejnižší a nejvyšší platby za pevnou 
složku v Kč za rok a přípojku 

  

Vypracoval: 
Kontroloval: 
Telefon: 

 

Datum: 
Schválil: 
(ředitel, statutární 
zástupce) 

 

 

Prohlášení investora: 
 
Zavazujeme se, že po vybudování akce jako vlastník této infrastruktury zpracujeme na tuto část Plán 
financování obnovy vodovodu  viz Vyhláška č. 428/2001 Sb.v aktuálním znění. 
 
Dne: 
 
Podpis a razítko statutárního zástupce investora: 
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Datum Schválení:  

číslo 
řádk
u 

Majetek podle skupin 
majetkové evidence 
(VUME) 

Hodnota 
majetku 
v reprodukční 
pořizovací 
ceně ** podle 
VÚME v mil. 
Kč  na 2 
desetinná 
místa 

Stav 
majetk
u 
vyjádř
ený v 
% 
opotře
bení 

Teoretická 
doba 
akumulac
e 
finančních 
prostředků 
v počtu let 

Délk
a 
potru
bí 
v roc
e 
schv
álení 
plán
u 
v km 

Finanční prostředky zajišťované na obnovu* vodovodů a kanalizací v mil. na 2 desetinná místa 

od roku 
2009-2018 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.1 STÁVAJÍCÍ - Vodovody: 
přiváděcí řady + rozvodná 
vodovodní síť 

          

+
                 

3.1 
++

                 

2.2 
NOVÉ - Vodovody: 
přiváděcí řady + rozvodná 
vodovodní síť 

     
+ 

        

4.1 STÁVAJÍCÍ - Úpravna 
vody + zdroje bez úpravy 

          

+
                 

5.1 
++

                 

4.2 
NOVÉ - Úpravna vody + 
zdroje bez úpravy 

   x  
+ 

        

6.1 
Technologie ***    x x 

+
                 

7.1 
++

                 

6.2 Nové - Technologie ***    x x 
+ 

        

8 

Vodovody celkem   

Prostředky ze stočného 
řádky: 2, 4, 6 

  

+
                 

9 
Finanční prostředky 
ostatní, řádky: 3, 5, 7 

++
                 

10.1 STÁVAJÍCÍ - Kanalizace: 
přiváděcí stoky + stoková 
síť 

          

+
                 

11.1 
++

                 

10.2 
NOVÉ - Kanalizace: 
přiváděcí stoky + stoková 
síť 

     
+ 

        

12.1 STÁVAJÍCÍ - Čistírna 
odpadních vod 

       x  
+
                 

13.1 
++

                 

12.2 
NOVÉ - Čistírna 
odpadních vod 

   x  
 

        



  

14.1 
Technologie ***    x x 

+ 
        

15.1 
++ 

        

14.2 Nové - Technologie ***    x x 
 

        

16 

Kanalizace celkem   

Prostředky ze stočného 
řádky: 10,12,14 

  

+
                 

17 
Finanční prostředky 
ostatní, řádky: 11,13,15 

++
                 

18 CELKEM     

  

                  

19 Celkem prostředky z vodného a stočného: řádky 2,4,6,10,12,14 
+
                 

20 Celkem finanční prostředky ostatní: řádky 3,5,7,11,13,15 
++

                 

                

IČME majetku: 

 
Poznámky k Tabulce návrhu plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací: 
 
* Obnovou je pro tento účel myšlena taková výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace, ČOV, kterou lze vymezit samostatnou položkou 

uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence (VÚME), případně jako inventárně vymezenou a sledovanou část majetku vlastníka, za účelem 
získání nové životnosti stavby i technologie a tím i zachování dobrého stavu celého systému vodovodu nebo kanalizace. 

**  U plátců DPH se uvádí hodnota bez DPH. 
*** Lze případně sledovat technologii samostatně. Pro účely zpracování PFO lze uvést pořizovací cenu technologie, o tuto částku je nutné snížit hodnotu majetku 

v reprodukční pořizovací ceně v dané skupině majetku (VÚME). 
 
+ 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 způsob členění a stanovení této hodnoty (např. 

dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry atd.).  

 



  

Příloha č. 6/a Pravidel MZe 
str. 11- FP 

 
 
Poznámky k Tabulce návrhu plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací: 
 
* Obnovou je pro tento účel myšlena taková výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace, 

ČOV, kterou lze vymezit samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové 
evidence (VÚME), případně jako inventárně vymezenou a sledovanou část majetku vlastníka, za 
účelem získání nové životnosti stavby i technologie a tím i zachování dobrého stavu celého 
systému vodovodu nebo kanalizace. 

 
+ 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 způsob členění a stanovení této hodnoty (např. dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry atd.).  
 
 
 
 
 

3.4. Závěr 
V této části vyhodnotí investor předchozí postupy s cílem zjistit, které varianty financování předmětné stavby 
umožňují její výstavbu a její provozování při únosných cenách a zhodnotí zda má zajištěn dostatek vlatních 
zdojů k zajištění realizace akce. Dále investor v této části uvede požadovanou výši dotace (v mil. Kč na 3 
desetiná místa). 
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4. Přehled příjmů a výdajů (za poslední dva roky, pro aktuální rok a pro rok následující)     

INVESTOR: 
r-2 r-1 

Aktuální 
rok  r 

r+1 
 

r-2 r-1 
Aktuální 

rok  r 
r+1 

Příjmy 20.. 20.. 20.. 20.. Výdaje 20.. 20.. 20.. 20.. 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 sl. 7 sl. 8 sl. 9 sl. 10 

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé 
činnosti 

    Vodní hospodářství     

Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. 
činnosti 

    Zemědělství, lesy     

Daň z příjmu právnických osob     Doprava     

Daň z přidané hodnoty     Obchod     

Správní poplatky     Školství     

Místní poplatky     Zdravotnictví     

Daň z nemovitostí     Kultura     

Odvody příspěvkových organizací     Vnitřní správa     

Neinvest. dotace ze SR - souhrn. dot. 
vztah  

    Práce a sociální věci     

Ostatní rozpočtové příjmy     Místní hospodářství     

     Ostatní     

     Neinvestiční výdaje   c e l k e m     

Přijaté úvěry, dluhopisy          

Tržby z prodeje, nájmu     Investiční výdaje         c e l k e m     

Investiční dotace ze SR        c e l k e m      z toho vodovody a úpravny vody     

 z toho vodovody a úpravny vody      z toho kanalizace a čistírny odpad. vod     

 z toho kanalizace a čistírny odpad. vod      z toho ostatní     

Investiční dotace ze státních fondů          

Investiční dotace z fondů EU     Kapitálové výdaje     

Ostatní mimorozpočtové příjmy     Dluhová služba      

Převod z rozpočtových účtů     Rozpočtový přebytek     

Příjmy celkem     Výdaje celkem      

Datum:          

Zpracoval:     Zkontroloval a schválil:     
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5. Výpočet ukazatele dluhové služby 
 
Vyplní žadatel o dotaci - obec - podle výsledků rozpočtového hospodaření za předcházející rok. 
 
Název a sídlo vykazující jednotky:   

 
 

 

Ukazatele roku 20…. 

        tis. Kč na 2 des. Místa 

Číslo 
řádku 

 
Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu  

Stav k 31. 12. 
sledovaného 

roku 

1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1  

2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2  

3 přijaté dotace - finanční vztah položka 4112+4212  

4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + č. 3  

5 úroky položka 5141   

6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a  8xx4  

7 splátky leasingu položka 5178  

8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7  

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4    

*) Tento propočet má za cíl zahrnout mezi výdaje dluhové služby úměrnou část případné jednorázově 
provedené splátky hodnoty dluhopisu věřiteli. V případě, že tedy např. obec emitovala dluhopis 
s šestiletou splatností splatný jednorázově, zahrne do tohoto řádku hodnotu jedné šestiny dlužné 
částky (bez ohledu na to, ve kterém roce bude jednorázová splátka provedena). 
 
**) Ukazatel hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu žadatele, přičemž rozhodná míra podílu 
dluhové služby činí 15 % v poměru k běžným příjmům žadatele o dotaci. Při překročení tohoto podílu 
uvést zdůvodnění, včetně výhledu na další roky. Současně doložit možnost financování akce při 
předpokládané dotaci ve výši cca 50% NSTČ. 
 
Zjištění, že žadatel uvedl do tohoto dotazníku nesprávné údaje, je důvodem k nepřiznání požadované 
účelové dotace. Změny údajů dodatečně zjištěné žadatelem musí být neprodleně oznámeny orgánu, 
který rozhoduje o přiznání dotace. 
  
 
V ……………………………….  dne  ……………….. 
 

Sestavil: 
 
 
Telefon:                           Podpis: 

Zkontroloval a schválil: 
 
 
Telefon:                          Podpis: 
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Metodika  

pro zpracování finančních projektů 
 

předkládaných MZe na základě usnesení vlády ČR č. 571 ze dne 12. 10. 1994 
 

 
 
 
 

Obsah finančního projektu: 
 

1. Základní údaje o stavbě 
 

2. Technické parametry, popis, přínosy a náklady 
2.1.  Přehled nákladů akce 
2.2.  Parametry akce 
2.3.  Ukazatele akce  
 

3. Ekonomická rozvaha 

3.1. Přehled vstupních údajů a předpokladů výstavby a provozu  
3.2. Finanční rozvaha – podle přiloženého vzoru  
3.3. Provozní náklady a jejich vliv na cenu vodohospodářské služby 
3.4. Vyhodnocení uvažovaných variant a závěry k nim  

 
4. Přehled příjmů a výdajů (předkládají obce + svazek za všechny obce zvlášť), 

výkaz zisků a ztrát (předkládají VH a.s.) 
 
5. Ukazatele dluhové služby (předkládají obce + svazek za všechny obce zvlášť) 
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Finanční projekt 

 
 
Název akce: 

 
 
 

 
 

Kraj:  

Okres:  

Vodoprávní úřad  
(příslušný k povolení 
stavby): 

 

 
 
 
Investor: 

Název: 
 

Adresa: 
 
 

IČO: 

Plátce DPH/neplátce DPH Odpočet DPH:  ANO/NE 

Zaregistrován u (nevyplňují obce) 

Počet obyvatel k 31. 12. roku předcházejícího návrhu 
financování akce 

 

Uvést daňový výnos na jednoho obyvatele za 
předchozí tři roky 

   

  

Požadovaná výše dotace (mil. Kč)  

 
 
Právní forma: obec -  svazek obcí – a.s.* 
 
 
Přehled členů/akcionářů svazku/sdružení obcí/a.s. (neuvádějí obce): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*nehodící se škrtněte 
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1. Základní údaje o stavbě 

 
 
 
Výběrové řízení – vybrané údaje 

 

 bez DPH vč. DPH 

Náklady celkem (v mil. Kč) 
 

  

Z toho: NSTČ (bez neuznatelných nákladů) 
 

  

- na rekonstrukci kanalizačních řadů  
 

  

-  na zainvestování pozemků 
 

  

- další neuznatelné náklady 
 

  

Druh zadávacího řízení  

Počet obdržených nabídek  

Počet relevantních nabídek  

Rozptyl relevantních nabídek (uvést min a 
max) v mil. Kč bez DPH 

 

Vybraný zhotovitel  

IČO 
 

 

 
 
 
Přehled vydaných stavebních povolení (vodoprávním úřadem i jinými stavebními úřady) 

Vydal  dne č. jednací na objekty 

    

    

    

 
 
 
Osoba, která bude zajišťovat technický dozor investora 

 
 

ČKAIT:   

Vydané komu:  
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2. Technické parametry, popis, přínosy a náklady 
 

A. Údaje o stávajícím stavu 
 
ČOV 

Provozovatel  

IČO  

Počet E.O. (1 E.O. = 60 g BSK5/den)  

Průměrný přítok v m
3
/den  

Výše ročních poplatků za vypouštění znečištění v Kč/rok  

 
Limity pro vypouštění odpadních vod  

 CHSK BSK5 N-NH4+ NL Nanorg. Pcelk. 

v létě p       

m       

v zimě p       

m       

p – směsné vzorky 
m – prosté vzorky 
NL – nerozpustné látky 
 
STOKOVÁ SÍŤ 

Provozovatel  

IČO  

Stávající stoková síť v m (bez přípojek)  

Výše ceny pro stočné v Kč/m
3 
bez DPH  

 
B. Očekávané ukazatele po výstavbě, popř. modernizaci 

 
ČOV 

Provozovatel  

IČO  

Počet E.O. (1 E.O. = 60 g BSK5/den)  

Průměrný přítok v m
3
/den  

Očekávaná výše ročních poplatků za 
vypouštění znečištění v Kč/rok 

 

 
Limity pro vypouštění odpadních vod podle platného rozhodnutí VH orgánu 

 CHSK BSK5 N-NH4+ NL Nanorg. Pcelk. 

v létě p       

m       

v zimě p       

m       

 
STOKOVÁ SÍŤ 

Provozovatel  

IČO  

Celková délka  

- z toho rekonstrukce  

- z toho zainvestování  

Počet ČS na stokách  

Výše ceny pro stočné po 
realizaci akce (bez DPH) 
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2.1. Přehled nákladů akce – vzor 
(v případě potřeby investor doplní další řádky) 

 
 

 
Č. 

objekt
u 

 
Objekt 

 
Měrná 

jednotka 
(m.j.) 

 
Počet 
m. j. 

Náklady v mil. na 3 des. místa 

Stavební 
část bez 

DPH 

Technolog. 
Část bez 

DPH 

(NSTČ) 
celkem 

za 
objekt 

bez DPH 

(NSTČ) 
celkem za 
objekt s 

DPH 

Přehled nákladů akce pro kanalizace       

1 stoky gravitační m      

2 stoky výtlačné m      

3 stoky tlakové m      

4 čerpací stanice kpl      

5 přípojky el. energie m      

6 objekty na síti (např. odlehčovací 
komory) 

kpl      

7 ……       

8 ……       

 Celkem za kanalizace       

        

Přehled nákladů akce pro ČOV       

1 příprava území, demolice objektů       

2 jímka na svážené odpadní vody       

3 čerpací stanice       

4 objekty mechanického předčištění       

5 usazovací nádrž a odlehčovací 
komora 

      

6 aktivační nádrž       

7 dosazovací nádrž       

8 objekty terciárního čištění       

9 vyhnívací nádrž       

10 dmychárna a dávkování chemikálií       

11 objekty kalového hospodářství       

12 spojovací potrubní rozvody       

13 objekty plynového hospodářství       

14 strojovna       

15 venkovní kabelové rozvody       

16 měření a regulace       

17 dispečink       

18 komunikace vč. příjezdové, 
chodníky, zpevněné plochy 

      

19 oplocení       

20 venkovní osvětlení       

21 terénní a sadové úpravy       

22 ……       

23 ……       

        

 Celkem za kanalizace       

        

  
CELKEM 

      

M. j. = měrná jednotka 
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2.2. Parametry akce 
(v případě potřeby investor doplní další řádky) 

 
 

Označení (název) 
stoky 

Délka stok dle SP 
(m) 

Délka stok dle žádosti 
(m) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: 
 
Datum: 
 
Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele: 
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2.3. Ukazatele akce 

 

Název akce: 

Investor: 

NSTČ – celkem (cena nesmí zahrnovat neuznatelné náklady):   mil. Kč 
z toho:  na výstavbu ČOV:      mil. Kč 
   na výstavbu čerpacích stanic:    mil. Kč 
   na výstavbu kanalizačních stok:    mil. Kč 

 
Podílové ukazatele – přehled: 

 
ČOV: 

NSTČ [mil. Kč] Kapacita  [EO] ukazatel  [mil. Kč/EO] 

   

 

NSTČ [mil. Kč] přítok na ČOV [m3/den] ukazatel  [mil. Kč/(m3/den)] 

   

 

NSTČ [mil. Kč] BSK5 - přítok [kg/den] ukazatel  [mil. Kč/(kg/den)] 

   

 
ČS: 

NSTČ [mil. Kč] průtok ČS [l/s] ukazatel  [mil. Kč/(l/s)] 

   

 
Stoky: 

NSTČ [mil. Kč] Délka celkem [km] připojení [počet obyv.] ukazatel  [mil. Kč/připoj. 
obyv.] 

    

 

profil 
DN 

zpevněná 
nebo 

nezpevněná 
plocha  

materiál  NSTČ na daný DN 
[mil. Kč] 

délka řadu daného 
DN [km] 

NSTČ na délku 
[mil. Kč/km] 

      

      

      

      

      

      

      

Celkem za všechny profily:    

 
Vypracoval: 
 
Datum: 
 
Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele: 
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3 Ekonomická rozvaha 
 

3.1. Přehled vstupních údajů, předpokladů výstavby a provozu 
 

předkládá se na formulářích S 09 v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 560/2006 Sb. 
 

3.2. Finanční rozvaha 

Finanční rozvaha obsahuje 2 varianty financování akce: 

 VZI Dotace 

interní zdroje komerční úvěr ostatní 

Varianta 1 0 % 100 % 0 % 0 % 

varianta 2 financování akce si investor vypočítá dále uvedeným způsobem 

 
Popis variant  
 
Varianta č. 1: 
100 %vl. zdrojů financovaných z komerčního úvěru  
 
podmínky komerčního úvěru:    
úrok 5 % p. a. -  jednoduché úročení  
- úrok z úvěru se platí ročně od okamžiku pořízení úvěru 
splácení úvěru je zahájeno rok následující po dokončení akce v trvání 7- let 
 

 rok 
x
 ukončení 

stavby 
1.rok 

splácení 
2.rok 

splácení 
3.rok 

splácení 
4.rok 

splácení 
5.rok 

splácení 
6.rok 

splácení 
7.rok 

splácení 

1 NSTČ (EDS)          

2 VZI  
(komerční 
úvěr=100 %) 

         

3 splátky úroků          

4 splátky úvěru          

5 skutečné VZI          

6  rozdíl 
(6=2+3+4 -5) 

         

 
Varianta 2:  
pro akce financované se státní dotací: 
Výši dotace si investor určí sám na základě rozboru přiložené majetkové situace za poslední tři roky 
tak, aby dotace kryla pouze prokázaný nedostatek okamžitých finančních zdrojů investora po dobu 
výstavby. Takto určená dotace může činit max. 75 % z NSTČ – viz Čl. VI. odst. (5) a Čl. VII. odst. (2) 
Pravidel, bez nákladů na rekonstrukce vodovodních řadů a na výstavbu vodovodních přípojek, které 
nejsou součástí vodního díla. 

 
 

 rok X x+1 x+2 

1 NSTČ (EDS)    

2 Dotace (50-75 %)    

3 VZI (25-50 %)    

4 Skutečné VZI    

5.  PODPORA STÁTU 
(DOTACE) (5=1-4) 

   

  

                                                 
x
 Aktuální rok 

Skutečné VZI = max. výše prostředků, které je investor schopen investovat 
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3.3. Kalkulace, provozní náklady a jejich vliv na cenu vodohospodářské služby 

 

Výpočet (kalkulace) cen pro stočné po realizaci akce za vlastníka 
 

IČO: Vlastník: 
Dílčí část se samostatnou cenou: 

Řádek 

Náklady pro výpočet ceny pro stočné 

Nákladové položky 

 

aktuální 
rok 

Varianta 
č.1 

Varianta 
č. 2 

Rozdíl 
(=4-5) 

po 
realizaci 

po 
realizaci 

Skuteč. Kalkul. Kalkul. 

1 2 3 4 5 6 

1. Materiál     

1.1 - surová voda podzemní + povrchová     

1.2 
- pitná voda převzatá + odpadní voda 
předaná k čistění 

    

1.3 - chemikálie     

1.4 - ostatní materiál     

2. Energie     

2.1 - elektrická energie     

2.2 
- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná 
energie) 

    

3. Mzdy      

3.1 - přímé mzdy     

3.2 - ostatní osobní náklady     

4. Ostatní přímé náklady     

4.1 - odpisy     

4.2 - opravy infrastrukturního majetku     

4.3 - nájem infrastrukturního majetku     

4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku     

5. Provozní náklady     

5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod     

5.2 - ostatní provozní náklady externí     

5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii     

6. Finanční náklady     

7. Finanční výnosy     

8. Výrobní režie     

9. Správní režie     

10. Úplné vlastní náklady     

 A 
Hodnota souvisejícího infrastrukturního 
majetku podle VÚME 

    

 B 
Pořizovací cena souvisejícího provozního 
hmotného majetku 

    

 C Počet pracovníků     

 D Voda pitná fakturovaná v mil. m
3 

    

 E - z toho domácnosti v mil. m
3
     

 F 
Voda odpadní odváděná fakturovaná v 
mil. m

3
 

    

 G - z toho domácnosti     

 H Voda srážková fakturovaná v mil. m
3
     

 I Voda odpadní čištěná v mil. m
3
     

 J Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil. m
3 

    

 K Pitná nebo odpadní voda předaná v mil. m
3 

    

9. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m
-3 

    

Vypracoval: 
Kontroloval: 
Telefon: 

Datum: 
Schválil: 
(ředitel, statutární zástupce) 

Poznámka:  Náklady se uvádějí v mil. Kč na 3 desetinná místa.  
  Řádky A a B se uvádějí v mil. Kč na 2 desetinná místa. 

VÚME = vybrané údaje majetkové a provozní evidence. 
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Výpočet (kalkulace) cen pro stočné pro rok XXXX+1. 

 
IČO: Vlastník popřípadě provozovatel: 

Dílčí část se samostatnou cenou: 

Řádek 

Kalkulovaná cena pro stočné  

Text 
Měrná 

jednotka 
Poznámka 

Varianta č. 1 Varianta č. 2 

Kalkulace Kalkulace 

1 2 2a 2b 3a 3b 

 11. Jednotkové náklady v Kč.m
-3

 
ř.10/D nebo 

ř.10/F+H 
  

 12. ÚVN mil. Kč ř. 10   

 13. Kalkulační zisk mil. Kč    

 14. 
- podíl kalkul. zisku z ÚVN 
(orientační ukazatel) 

% ř.13/ř.12*100   

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

mil. Kč    

 16. Celkem ÚVN + zisk mil. Kč ř.12 + ř.13   

 17. 
Voda fakturovaná pitná, odpadní 
+ srážková 

mil. m
3 ř. D, nebo F 

+ H 
  

 18. CENA pro vodné, stočné Kč.m
-3 

ř.16/ř.17   

 19. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč.m
-3

 ř.18 + DPH   

Poznámka: ÚVN = úplné vlastní náklady. 
  

Kalkulace (výpočet) cen pro stočné pro rok XXXX+1 při použití dvousložkové 
formy vodného. 

 

Řádek 

Kalkulovaná cena pro stočné při dvousložkové formě 

Text 
Měrná 

jednotka 
Poznámka 

Varianta č. 1 Varianta č. 2 

Kalkulace Kalkulace 

1 2 2a 2b 3a 3b 

 20. Pevná složka – (ÚVN + zisk) mil. Kč z ř. 16   

 20.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % 
(ř.20/ř.16) * 

100 
  

 21. Pohyblivá složka – (ÚVN + zisk) mil. Kč ř.16- ř.20   

 21.a - z toho: ÚVN  mil. Kč 
ř. 21*(1-

(ř.20a/100)) 
  

 21.b             : kalkulační zisk  mil. Kč ř.21 - ř.21a   

 22. Cena pohyblivé složky Kč.m
-3

 ř.21/ř.17   

 23. Cena pohyblivé složky + DPH Kč.m
-3

 ř.22 +DPH   

Technické parametry pevné složky podle § 33 odst. 1 vyhlášky č. 
428/2001 Sb. (a, b, c) a výše nejnižší a nejvyšší platby za pevnou 
složku v Kč za rok a přípojku 

  

Vypracoval: 
Kontroloval: 
Telefon: 

 

Datum: 
Schválil: 
(ředitel, statutární 
zástupce) 

 

 

Prohlášení investora: 
 
Zavazujeme se, že po vybudování akce jako vlastník této infrastruktury zpracujeme na tuto část Plán 
financování obnovy kanalizace  viz Vyhláška č. 428/2001 Sb.v aktuálním znění. 
 
Dne: 
 
Podpis a razítko statutárního zástupce investora:
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Datum Schválení:  

číslo 
řádku 

Majetek podle skupin 
majetkové evidence 
(VUME) 

Hodnota 
majetku 
v reprodukč
ní 
pořizovací 
ceně ** 
podle 
VÚME v mil. 
Kč  na 2 
desetinná 
místa 

Stav 
majetku 
vyjádřen
ý v % 
opotřeb
ení 

Teoretic
ká doba 
akumula
ce 
finanční
ch 
prostřed
ků 
v počtu 
let 

Délka 
potrubí 
v roce 
schvále
ní plánu 
v km 

Finanční prostředky zajišťované na obnovu* vodovodů a kanalizací v mil. na 2 desetinná místa 

od roku 
2009-
2018 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.1 STÁVAJÍCÍ - Vodovody: 
přiváděcí řady + rozvodná 
vodovodní síť 

          

+
                 

3.1 
++

                 

2.2 
NOVÉ - Vodovody: 
přiváděcí řady + rozvodná 
vodovodní síť 

     
+ 

        

4.1 STÁVAJÍCÍ - Úpravna 
vody + zdroje bez úpravy 

          
+
                 

5.1 
++

                 

4.2 
NOVÉ - Úpravna vody + 
zdroje bez úpravy 

   x  
+ 

        

6.1 
Technologie ***    x x 

+
                 

7.1 
++

                 

6.2 Nové - Technologie ***    x x 
+ 

        

8 

Vodovody celkem   

Prostředky ze stočného 
řádky: 2, 4, 6 

  

+
                 

9 
Finanční prostředky ostatní, 
řádky: 3, 5, 7 

++
                 

10.1 STÁVAJÍCÍ - Kanalizace: 
přiváděcí stoky + stoková 
síť 

          

+
                 

11.1 
++

                 

10.2 
NOVÉ - Kanalizace: 
přiváděcí stoky + stoková 
síť 

     
+ 

        

12.1 STÁVAJÍCÍ - Čistírna 
odpadních vod 

       x  
+
                 

13.1 
++

                 

12.2 
NOVÉ - Čistírna 
odpadních vod 

   x  
 

        



 

14.1 
Technologie ***    x x 

+ 
        

15.1 
++ 

        

14.2 Nové - Technologie ***    x x 
 

        

16 

Kanalizace celkem   

Prostředky ze stočného 
řádky: 10,12,14 

  

+
                 

17 
Finanční prostředky ostatní, 
řádky: 11,13,15 

++
                 

18 CELKEM     

  

                  

19 Celkem prostředky z vodného a stočného: řádky 2,4,6,10,12,14 
+
                 

20 Celkem finanční prostředky ostatní: řádky 3,5,7,11,13,15 
++

                 

                

IČME majetku: 

 
Poznámky k Tabulce návrhu plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací: 
 
* Obnovou je pro tento účel myšlena taková výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace, ČOV, kterou lze vymezit samostatnou položkou 

uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence (VÚME), případně jako inventárně vymezenou a sledovanou část majetku vlastníka, za účelem 
získání nové životnosti stavby i technologie a tím i zachování dobrého stavu celého systému vodovodu nebo kanalizace. 

**  U plátců DPH se uvádí hodnota bez DPH. 
*** Lze případně sledovat technologii samostatně. Pro účely zpracování PFO lze uvést pořizovací cenu technologie, o tuto částku je nutné snížit hodnotu majetku 

v reprodukční pořizovací ceně v dané skupině majetku (VÚME). 
 
+ 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 způsob členění a stanovení této hodnoty (např. 

dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry atd.).  
 



  

Příloha č. 6/b Pravidel MZe 
str. 11- FP 

3.4. Závěr 
V této části vyhodnotí investor předchozí postupy s cílem zjistit, které varianty financování předmětné stavby 
umožňují její výstavbu a její provozování při únosných cenách a zhodnotí zda má zajištěn dostatek 
vlatních zdojů k zajištění realizace akce. Dále investor v této části uvede požadovanou výši dotace 
(v mil. Kč na 3 desetiná místa). 
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4. Přehled příjmů a výdajů (za poslední dva roky, pro aktuální rok a pro rok následující)     

INVESTOR: 
r-2 r-1 

Aktuální 
rok  r 

r+1 
 

r-2 r-1 
Aktuální 

rok  r 
r+1 

Příjmy 20.. 20.. 20.. 20.. Výdaje 20.. 20.. 20.. 20.. 

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 sl. 7 sl. 8 sl. 9 sl. 10 

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé 
činnosti 

    Vodní hospodářství     

Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. 
činnosti. 

    Zemědělství, lesy     

Daň z příjmu právnických osob     Doprava     

Daň z přidané hodnoty     Obchod     

Správní poplatky     Školství     

Místní poplatky     Zdravotnictví     

Daň z nemovitostí     Kultura     

Odvody příspěvkových organizací     Vnitřní správa     

Neinvest. dotace ze SR-souhrn. dot. 
vztah  

    Práce a sociální věci     

Ostatní rozpočtové příjmy     Místní hospodářství     

     Ostatní     

     Neinvestiční výdaje  c e l k e m     

Přijaté úvěry, dluhopisy          

Tržby z prodeje, nájmu     Investiční výdaje         c e l k e m     

Investiční dotace ze SR        c e l k e m      z toho vodovody a úpravny vody     

 z toho vodovody a úpravny vody      z toho kanalizace a čistírny odpad. vod     

 z toho kanalizace a čistírny odpad. vod      z toho ostatní     

Investiční dotace ze státních fondů          

Investiční dotace z fondů EU     Kapitálové výdaje     

Ostatní mimorozpočtové příjmy     Dluhová služba      

Převod z rozpočtových účtů     Rozpočtový přebytek     

Příjmy celkem     Výdaje celkem      

Datum:          

Zpracoval:     Zkontroloval a schválil:     
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5. Výpočet ukazatele dluhové služby 
 
Vyplní žadatel o dotaci - obec - podle výsledků rozpočtového hospodaření za předcházející rok. 
 
Název a sídlo vykazující jednotky:   

 
 

 

Ukazatele roku 20.… 

        tis. Kč na 2 des. Místa 

Číslo 
řádku 

 
Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu  

Stav k 31. 12. 
sledovaného 

roku 

1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1  

2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2  

3 přijaté dotace - finanční vztah položka 4112+4212  

4 dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + č. 3  

5 úroky položka 5141   

6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a  8xx4  

7 splátky leasingu položka 5178  

8 dluhová služba ř. 5 + ř. 6 + ř. 7  

9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř. 8 děleno ř. 4    

*) Tento propočet má za cíl zahrnout mezi výdaje dluhové služby úměrnou část případné jednorázově 
provedené splátky hodnoty dluhopisu věřiteli. V případě, že tedy např. obec emitovala dluhopis s šestiletou 
splatností splatný jednorázově, zahrne do tohoto řádku hodnotu jedné šestiny dlužné částky (bez ohledu na 
to, ve kterém roce bude jednorázová splátka provedena). 
 
**) Ukazatel hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu žadatele, přičemž rozhodná míra podílu dluhové 
služby činí 15 % v poměru k běžným příjmům žadatele o dotaci. Při překročení tohoto podílu uvést 
zdůvodnění, včetně výhledu na další roky. Současně doložit možnost financování akce při předpokládané 
dotaci ve výši cca 50 % NSTČ. 
 

Zjištění, že žadatel uvedl do tohoto dotazníku nesprávné údaje, je důvodem k nepřiznání 
požadované účelové dotace. Změny údajů dodatečně zjištěné žadatelem musí být neprodleně oznámeny 
orgánu, který rozhoduje o přiznání dotace. 
 
 
V ……………………………….  dne  ……………….. 
 

Sestavil: 
 
 
Telefon:                           Podpis: 

Zkontroloval a schválil: 
 
 
Telefon:                          Podpis: 
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Metodika pro zpracování  
 
Zprávy o splnění závazných ukazatelů a dodržení podmínek čerpání státního rozpočtu 

 
předkládané MZe v souladu s § 6, vyhlášky č. 560/2006 Sb. 

 
 
 
 
Obsah Zprávy o splnění závazných ukazatelů a dodržení podmínek čerpání státního rozpočtu: 

 
 

1. Zpráva o splnění závazných ukazatelů a dodržení podmínek čerpání státního rozpočtu  
1.1. Přehled vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně změnových Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace 
1.2. Přehled dokladů o kolaudaci (kolaudační souhlas, rozhodnutí o zkušebním provozu nebo 

rozhodnutí o předčasném užívání) 
1.3. Přehled plnění ukazatelů Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
1.4. Zpráva o průběhu stavby 
1.5. Prohlášení 

 
2. Vstupní data v rozsahu podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb. (formuláře S 09 110, S 09 120, 

S 09 140, S 09 160) – vyplněné dle skutečnosti 
 

3. Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně změnových Rozhodnutí o poskytnutí dotace (včetně 
podmínek)  

 
4. Doklady o kolaudaci (kolaudační souhlas, rozhodnutí o zkušebním provozu nebo rozhodnutí 

o předčasném užívání)  
 

5. Faktury včetně jejich souhrnného přehledu a bankovní výpisy 
 

6. Schválený Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 
 

7. Další doklady (např. výsledky provedených kontrol) 
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Zpráva o splnění závazných ukazatelů a dodržení podmínek čerpání 
státního rozpočtu 

 
na akci: „………………………………………“ 
 
Identifikační číslo EDS ………………………………… 
 
Investor:          ……………………… 
                  IČO:  
 
1.1 Přehled vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně uvedených změnových Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (pokud byly vydány): 
ze dne ………  čj. …………………………………… 
ze dne ………  čj. …………………………………… 
 
1.2. Přehled dokladů o kolaudaci (kolaudační souhlas, rozhodnutí o zkušebním provozu nebo 
rozhodnutí o předčasném užívání) (čj. ………… ze dne…….). 

 

 
1.3 Tabulka plnění ukazatelů Rozhodnutí o poskytnutí dotace čj.: ….. ze dne …. 
Ukazatel Hodnota dle Rozhodnutí Hodnota dle skutečnosti 

Termíny akce 

Termín realizace akce  (uvede se datum nabytí právní moci) 

Termín předložení 
dokumentace k ZVA 

  

Parametry akce 

Vodovodní řady (m)   

Vodojem (m
3
)   

\zdroj vody (ks)   

ČS (ks)   

Kanalizační stoky (m)   

ČOV (kpl)   

…   

Investiční bilance (Kč) 

Celkové NSTČ (609s)   

Dotace (657s)   

Vlastní zdroje (6679)   

Dotace z kraje (6712)   

 
 

1.3.1.Souhrnný přehled faktur 

Číslo 
faktury 

Číslo účtu 
zhotovitele 

Částka celkem 
na faktuře 

(bez/vč.) DPH 

Uznatelné 
náklady Datum 

úhrady 

Dotace 
MZe  

Dotace  
z jiných 
zdrojů 

Vlastní 
zdroje 

investora 

Kč Kč Kč Kč Kč 

        

        

        

        

 

 
 



  

1.4 Zpráva o průběhu stavby  
(Zde se uvede stručný popis). 
Pokud se výše uvedené ukazatele liší ve sloupci „Hodnota dle Rozhodnutí“ a „Hodnota dle 
skutečnosti“ uvede investor k těmto rozdílným údajům komentář.) 
Stavba byla zahájena dne ........  a předána dne ......... 

Stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením čj. ................. ze dne ............... 
vydaným.................. 

Kolaudační souhlas s užíváním stavby / Rozhodnutí o zkušebním provozu / Rozhodnutí 
o předčasném užívání bylo vydáno Městským úřadem v …. dne ……….. pod čj. ..................... 

Na stavbu bylo nově připojeno ……. obyvatel a bylo nově uzavřeno ……..odběratelských smluv. 

 

1.5. Prohlášení:  
Obec …………….  je/není plátcem DPH a na tuto akci uplatnila/neuplatnila odpočet DPH. 
Kontrola MZe ČR, NKÚ a Finančního úřadu na danou akci byla/nebyla provedena. (pokud byla, 
uvede se, kdo kontrolu vykonal a kdy, výsledek kontroly, současně se doloží doklady 
o provedené kontrole). 
 
V …………………… dne....................................... 
 
 
 
 
 
 
Statutární zástupce: …………………. – (např. starosta obce) .............................. (podpis + razítko) 
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Žádost o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory 
 

PODPROGRAM 129 304 –Podpora projektové a inženýrské přípravy navržených opatření k řešení dopadů 

plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného dolu Turów na české území 

Kraj: Okres: 

Investor:      

 

Adresa sídla investora:  

   Hosp. – právní forma: 

 

IČO: 

 

Plátce/neplátce* DPH: 

Budeme/nebudeme* uplatňovat odpočet DPH:                                           

 

Statutární zástupce investora: 

 

Telefon:    

Mobil:      

E-mail: 

Fax:    

Pověřená kontaktní osoba: 

 

Telefon: 

Mobil: 

E-mail: 

Fax: 

 
žádá o registraci akce s názvem 

 

 

 
v rámci podprogramu MZe 129 304 na základě předložení následující dokumentace: 

 
1. Vstupní data v rozsahu podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb. (formuláře S 09 110, S 09 120, 

S 09 140, S 09 160) (online formulář EDS) 
2. Příloha č. 2 Pravidel MZe + vzor 2.3 a 2.4 VH akciové společnosti 
3. Čestné prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 5. 
4. Kopie výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

provedeného v souladu s body 6 a 7 Přílohy č. 1 – Obecné podmínky postupu investorů, 
zejména: výzva k podání nabídky (vyhlášení výběrového řízení) včetně zadávací dokumentace, 
ustanovení hodnotící komise, čestné prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti, protokol 
o otevírání obálek s nabídkami, zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky. 

5. Kopie smluv o dílo uzavřenou s dodavatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, včetně hlavní rekapitulace nákladů a položkového rozpočtu. 

6. Auditorem potvrzená majetková situace investora (audit finančního hospodaření poslední platný) – 
bez výhrad, případně objasnit, jak se příjemce s výhradami vypořádal (potvrzeno zpracovatelem auditu). 

 
 

Souhlasíme s tím, že v případě potřeby je MZe oprávněno si vyžádat další doplňující doklady. 
 
 

Celkové náklady  
v mil. Kč 

Uznatelné náklady 
(NSTČ) v mil. Kč 

Požadovaná podpora 
(dotace) v % 

Požadovaná podpora 
(dotace) v mil. Kč 

    
* částky v mil. Kč uveďte na 3 desetinná místa 

 
Statutární zástupce žadatele: 
Funkce: 
 
Datum, razítko, podpis: 
                                                                                 ______________________________________ 
*nehodící se škrtněte 


