
 
Plán  rozvoje  vodovodů  a  kanalizací  území  kraje 

 
Podmínky spolufinancování Ministerstvem zemědělství České republiky 

____________________________________________________________________________ 
 
 

Na pořízení dokumentace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (dále jen 
„Plán“) je poskytována Ministerstvem zemědělství České republiky (dále jen „MZe“) finanční 
podpora. 
 
 Finanční podporu poskytuje odbor vodovodů a kanalizací MZe na základě platné 
smlouvy o dílo a případných platných dodatků k této smlouvě, které byly uzavřeny podle 
§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
V platném úplném znění této smlouvy (t. j. včetně všech případných dodatků ke smlouvě) je 
MZe jednou ze smluvních stran jako spoluobjednatel předmětných prací společně s příslušným 
krajem, a případně s dalšími spoluobjednateli. 

 
Finanční podpora je poskytována formou úhrady za provedené práce na základě 

a v souladu se smluvním vztahem specifikovaným v předchozím odstavci. 
 
 

Kritéria poskytnutí podpory: 
 
Kritéria pro poskytnutí finanční podpory jsou: 
 

a) možnost aktivní účasti MZe při zadávání veřejné zakázky nebo zakázek 
na zpracování Plánu nebo jeho částí podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

b) možnost aktivní účasti MZe při rozhodujících jednáních při zpracování Plánu nebo 
jeho částí před jejich schválením příslušným krajem. 

 
 

Podmínky pro poskytování podpory: 
 

(1) Plán musí být zpracován, projednán a schválen v souladu s § 4 zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“),  v souladu s §§ 2, 3 a 4 
vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „vyhláška“),  a dále 
v souladu s metodickým pokynem MZe č. j. 10 534/2002-6000 pro zpracování plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací (dále jen „metodický pokyn“). 

(2) Další základní podmínky pro poskytnutí finanční podpory ze strany MZe jsou: 

a) zhotovitel zpracuje dokumentaci Plánu po jednotlivých obcích uspořádaných do 
skupin podle příslušnosti k vodoprávním úřadům (obecní úřad obce s rozšířenou 
působností) kraje, které jsou stanoveny v zákoně č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí 
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Příslušející 
obce jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení 



správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností, 

b) část Plánu Databáze bude zpracována výhradně na základě dodaného software – 
PRVKUK z června 2003, který MZe předalo jednotlivým zhotovitelům Plánu, 

c) ceny v ekonomické části Plánu budou zpracovány výhradně podle metodického 
pokynu MZe č. j. 20 494/2002-6000 pro výpočet pořizovací ceny objektů podle 
orientačních ukazatelů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů 
a kanalizací, 

d) budou využity existující Programy rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku 
(PRVKÚC) pro zrušené okresy kraje a jejich aktualizace bude provedena podle 
uvedeného metodického pokynu, 

e) při zpracování Plánu bude využit Regionální (krajský) plán implementace Směrnice 
Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, a Směrnice Rady 98/83/ES, 
o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu (dále jen „RIP“), zpracovaný jako 
podklad pro implementaci věcných opatření v oboru kanalizací a vodovodů pro 
veřejnou potřebu, 

f) bude zpracován plán technicky i ekonomicky optimálního řešení systémů 
zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod. Proto se variantní 
řešení nepřipouští, 

g) preferenční časový rozvrh realizace Plánu bude obsahovat jako samostatný výstup 
přehled (seznam) akcí, jejichž realizací bude zajištěno naplňování RIP, 

h) bude zpracováno vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro 
účely úpravy na vodu pitnou. Tyto zdroje vody musí být sledovány v souladu se 
Směrnicí Rady 75/440/EHS, o požadované jakosti povrchových vod určených 
k odběru pitné vody v členských státech, 

i) samostatným dílčím výstupem Plánu bude zpracování souhrnné zprávy 
k nouzovému zásobování pitnou vodou za krizové situace, a dále zpracování 
možností nouzového zásobování pitnou vodou jednotlivých obcí za krizové situace, 
jako podklad pro krizový plán kraje (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů), 
a plnění požadavků Směrnice MZe č. 10, č. j. 41 658/2001-6000 ze dne 20. prosince 
2001 a rovněž Metodického pokynu MZe č. j. 21 881/2002-6000 ze dne 21. června 
2002 pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou. Grafická část 
tohoto výstupu bude obsahovat mapy se zakreslením zdrojů a objektů nouzového 
zásobování pitnou vodou za krizové situace, 

j) plněním kritéria uvedeného pod písmenem b) v části „Kritéria poskytnutí podpory“ 
těchto Podmínek bude součinnost objednatelů při projednávání jednotlivých 
zpracovaných dílčích etap Plánu nebo závěrečné etapy Plánu v koordinačním orgánu 
(zpravidla v řídícím výboru), který bude ustaven na základě dohody mezi 
objednateli a zhotovitelem nebo zhotoviteli Plánu. 

(3) V předchozím odstavci uvedené další základní podmínky pro poskytnutí finanční 
podpory ze strany MZe jsou rovněž součástí smluvního vztahu uvedeného v úvodu těchto 
Podmínek. 

(4) Porušení zákona o vodovodech a kanalizacích, vyhlášky a metodického pokynu při 
zpracování, projednání a schválení dokumentace Plánu může být důvodem k neprovedení 
úhrady za provedené práce podle těchto Podmínek. 
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