
  

Pravidla 
České republiky - Ministerstva zemědělství 

čj.    9136/2009-10000 
pro poskytování a čerpání státní finanční podpory  

v rámci programu 129 180 
 

„VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY 
VODOVODŮ A KANALIZACÍ II“  

(dále jen „Pravidla“) 
 

Preambule 
Ministerstvo zemědělství vydává na základě projednání s Ministerstvem financí a v souladu  
s Dokumentací Programu „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II.“ (dále jen 
Program) schválenou Ministerstvem financí dne 28. ledna 2009 pod č.j. 19/9897/2009-194 tato 
Pravidla pro poskytování a čerpání státní finanční podpory. 

 
Článek I. 

Úvod 
 

(1) Program slouží k podpoře výstavby vodovodů (viz § 1 odst. 2 zák. č.  274/2001 Sb.) 
a kanalizací (viz § 2 odst. 2 zák. č.  274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona 
č. 76/2006 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 129 182. K podpoře výstavby kanalizací  
a ČOV za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění městských odpadních 
vod je určen podprogram 129 183. 

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

státního rozpočtu,  
− zvýhodněné úvěry, 
− 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 je účelově určenou podporou na krytí nákladů 

stavební a technologické části staveb (dále jen NSTČ akcí = uznatelné náklady, 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 řady 
vedoucí k rekreační zástavbě a objektům nesloužícím k trvalému bydlení, vyčleněné náklady 
rezervy apod.) a lze ji poskytnout pouze na akce, u kterých nebylo ukončeno financování 
nebo u kterých investor nepožádal o vydání kolaudačního rozhodnutí 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. 

(5) Na poskytnutí podpory podle těchto Pravidel není právní nárok. MZe o žádostech ve všech 
fázích procesu hodnocení rozhoduje v souladu se svěřenou povinností na základě odborného 
technicko-ekonomického posouzení akce. V odůvodněných případech může 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 (rozpočtová pravidla), 
vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce 
majetku, a dalších souvisejících právních předpisů. 
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Článek II. 
Podmínky pro zařazení akce do Programu 

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

Pravidel, pokud se jedná o 
a) výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů 

(podprogram 129 182), 
b) výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání 

s cílem zlepšení jakosti pitné vody (podprogram 129 182), 
c) výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), 

v obcích nad 1000 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 129 183), 

d) výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů 
spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (podprogram 129 183), 

e) dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 200 
ekvivalentních obyvatel (dále jen E.O.) v obcích, za předpokladu, že odpadní vody budou 
odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV (podprogram 
129 183), 

f) zajištění přiměřeného čištění městských odpadních vod vstupujících do existujících 
sběrných kanalizačních systémů v aglomeracích menších než 2000 E.O., kde dochází 
k vypouštění odpadních vod bez předchozího čištění (podprogram 129 183). 

 
 (2) Investorem (viz § 1 písm. b) vyhl. č. 560/2006 Sb.)  akcí mohou být buď  

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) vlastnické nebo smíšené vodohospodářské akciové společnosti s více než 2/3 většinou 
kapitálové účasti měst a obcí.  

(3) Investor vede řádné účetnictví podle platné legislativy. 
(4) Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů  

a kanalizací území kraje (PRVKÚK). 
 
 

Článek III. 
Seznam akcí Programu  

(dále jen „Seznam“) 
 

(1) Postup zařazení žádostí do Seznamu vychází ze schválené Dokumentace programu  
a je následující. 

(2) Žádosti o zařazení akcí do Seznamu podávají investoři jednotlivých akcí místně příslušné 
Agentuře pro zemědělství a venkov MZe (dále jen „AZV“) průběžně v rozsahu údajů 
investičních záměrů podle přílohy č. 1 těchto Pravidel – „Žádost o zařazení akce do Seznamu 
akcí programu MZe 129 180" (V případě Podprogramu 129 182 se jedná o přílohu č. 1/a;  
V případě Podprogramu 129 183 se jedná o přílohu č. 1/b). Místní příslušnost AZV se určuje 
podle sídla vodoprávního úřadu, který vydává stavební povolení. 

(3) Akce doložené formálně úplnou a věcně příslušnou žádostí podle předchozího odstavce AZV 
předá do 1 měsíce odboru vodovodů a kanalizací MZe (dále jen "OVK"). OVK akci po ověření 
údajů zařadí do Seznamu a investora o zařazení vyrozumí nebo investora vyzve k odstranění 
zjištěných nesrovnalostí. OVK si může před zařazením do Seznamu 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 
technicko- ekonomického posouzení žádosti nebude akce do Seznamu zařazena. 
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(4) Zařazením akce do Seznamu nevzniká nárok na poskytnutí finanční podpory v rámci 
Programu. Investoři, kteří zahájí přípravu a realizaci akce před vydáním Rozhodnutí, přebírají 
veškerou odpovědnost za své závazky a činí tak výhradně na své vlastní riziko. 

(5) Akce vedené v Seznamu MZe každoročně projedná s kraji z hlediska regionálních priorit 
a potřeb. Akce zařazené do Seznamu od února předcházejícího roku do 31.1. aktuálního roku 
se společně s akcemi odloženými v rámci předcházejícího projednání projednávají v průběhu 
1. pololetí aktuálního roku. Do projednání v roce 2009 budou zařazeny veškeré akce 
přecházející z Programu 229 310, které budou splňovat podmínky dle Pravidel tohoto 
programu a akce zařazené do Programu 129 180 po vyhlášení jeho Pravidel do data 
30.4.2009. Stanovisko kraje využívá MZe ke stanovení výsledného Návrhu akcí k zahájení 
v aktuálním rozpočtovém roce a v roce následujícím (dále jen „ Návrh“).  

(6) Závaznost nejvyšších priorit krajských úřadů je podmíněna spolufinancováním z prostředků 
kraje ve minimální výši 10 % z NSTČ s tím, že přednostně budou řešeny akce s nejvyšším 
krajským spolufinancováním. Příslib o spolufinancování z rozpočtu kraje musí být při 
projednání doložen kladným stanoviskem schváleným v zastupitelstvu příslušného kraje. 

(7) U akcí spolufinancovaných z prostředků kraje, musí investor doložit smlouvu o poskytnutí 
finančních prostředků z krajského rozpočtu ještě před vydáním Rozhodnutí o účasti státního 
rozpočtu na financování akce (dále jen Rozhodnutí). 

(8) Konečným termínem pro předložení žádosti o zařazení do Seznamu je 31. leden 2011.  
 

Článek IV. 
Evidence akcí a další postup investora 

 
(1) Postup evidence akcí vychází ze schválené Dokumentace programu a je následující. 
(2) OVK každoročně sestavuje Návrh podle možností finančních zdrojů Programu. Návrh  

se během aktuálního rozpočtového roku upravuje a doplňuje v návaznosti na výsledek procesu 
přípravy akcí předkládaných investory k vydání Rozhodnutí. 

(3) Po sestavení Návrhu zašle OVK investorům vybraných akcí výzvu k předložení žádosti  
o poskytnutí státní finanční podpory (dále jen Žádost o podporu) na vzoru, který je součástí 
přílohy č. 2 „Žádost o evidenci akce“ (V případě Podprogramu 129 182 se jedná o přílohu č. 
2/a; V případě Podprogramu 129 183 se jedná o přílohu č. 2/b). Součástí výzvy je stanovení 
formy finanční podpory vymezením zdrojů, které budou využity pro spolufinancování akce, 
termínu pro předložení žádosti o podporu a případné další podmínky pro evidenci. V případě, 
že investor stanovenou formu podpory neakceptuje, nepředloží žádost o evidenci akce ve 
stanoveném termínu nebo nesplní stanovené podmínky, může správce Programu rozhodnout 
o vyřazení akce z Návrhu. Zasláním výzvy nevzniká investorovi nárok na poskytnutí podpory.  

(4) 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. V případě, že je součástí 
přípravy podle předchozí věty vykonání výběrového řízení na zhotovitele akce, investoři omezí 
své riziko zahrnutím vhodné odkládací podmínky do podmínek výběrového řízení a rovněž ve 
smlouvě o díle uvedou podmínku, která odkládá účinnost smlouvy a současně dodrží 
podmínky uvedené v příloze č. 3 těchto Pravidel – „Obecné podmínky postupu investorů“.  

(5) Investoři zaevidovaných akcí se při dalším postupu  řídí instrukcemi MZe vydanými ve formě 
Pravidel projektového řízení nebo Pokynů pro zadání akce, jejichž zásady jsou uvedeny 
v příloze č. 4 těchto Pravidel – „Zásady pravidel projektového řízení resp. Pokynů pro zadání 
akce“. V nich MZe stanoví termín pro předložení náležitostí k vydání Rozhodnutí případně pro 
předložení Dokumentace projektu.  

(6) Předkladatele úplné a věcně správné Žádosti o podporu vyzve MZe k registraci podle přílohy 
č. 5 těchto Pravidel (V případě Podprogramu 129 182 se jedná o přílohu č. 5/a; V případě 
Podprogramu 129 183 se jedná o přílohu č. 5/b) způsobem stanoveným zákonem č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), a vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 
reprodukce majetku.  

(7) Součástí náležitostí předkládaných k vydání Rozhodnutí je Finanční projekt podle přílohy  
č. 6 (V případě Podprogramu 129 182 se jedná o přílohu č. 6/a; V případě Podprogramu 129 
183 se jedná o přílohu č. 6/b) těchto Pravidel – „Metodika zpracování finančních projektů“. 
Vydanou metodiku může MZe v případě potřeby upravit a změnit.  
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Článek V. 
 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 129 180 a nemohou být 
poskytnuty na akce spolufinancované z jiných Programů a fondů bez souhlasu MZe. 

(2) Na akce s využitím zvýhodněného úvěru se podpora poskytuje v základní kombinaci „vlastní 
zdroje investora – podpora SR – zvýhodněný úvěr“ s tím, že 
− prostředky SR ve formě systémové dotace (dále jen dotace) nepřekročí 45% NSTČ 

a v Rozhodnutí jsou stanoveny vždy jako maximální, 
− zvýhodněný úvěr v součtu s ostatními dotacemi nepřesáhne 90% NSTČ a v Rozhodnutí je 

stanoven vždy jako maximální, 
− podmínky „zvýhodněných úvěrů“ se budou řídit zvlášť vydaným pokynem. 

(3) Na ostatní akce se podpora poskytuje v základní kombinaci „vlastní zdroje investora – podpora 
ze státního rozpočtu“ s tím, že  
− pokud je žadatelem malá obec (do 2000 obyvatel) je možné poskytnout dotaci až do výše 

80 % z NSTČ, které nepřekročí 20 mil. Kč. U té části NSTČ, která přesahuje 20 mil. Kč 
podpora nepřekročí 65 %. U ostatních žadatelů je maximální výše dotace 65 % z NSTČ. 

 
 

Článek VI. 
 Rozhodnutí 

 
(1) O výši jednotlivých forem podpory rozhodne MZe na základě posouzení Finančního projektu 

a dalších náležitostí v meziresortní komisi.  
(2) V případě splnění všech stanovených podmínek vydá MZe Rozhodnutí způsobem stanoveným 

zákonem č. 218/2000 Sb. a vyhláškou č. 560/2006 Sb. 
(3) Vydaná Rozhodnutí předá OVK investorům, kteří svým písemným potvrzením převzetí 

Rozhodnutí závazně potvrdí, že souhlasí se stanovenými podmínkami, za nichž je finanční 
podpora poskytována, a zavazují se je plnit. 

 
 

Článek VII. 
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) Počínaje dnem převzetí Rozhodnutí je  investor povinen postupovat podle vyhl. č. 52/2008 Sb. 
a provést každoroční vypořádání.  

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

a vlastní stavby) prováděnou pověřenými osobami MZe, MF a určeného finančního manažera. 
(5) Investor akce se podáním žádosti zavazuje umožnit vykonání technického dohledu 

poskytovatele, který provádí MZe prostřednictvím určených pracovníků u vybraných staveb na 
základě oznámení investorovi. 
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Článek VIII. 
Závěrečné vyhodnocení akcí  

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

akce místně příslušné AZV, která zajistí kontrolu podle zákona č. 218/2000 Sb. a vyhlášky 
č. 560/2006 Sb. AZV výsledek kontroly předá OVK. 

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

 
 
 

Článek IX. 
Přílohy Pravidel 

 
(1) Nedílnou součástí těchto Pravidel jsou tyto přílohy 
 
 Příloha č. 1/a – Žádost o zařazení akce do Seznamu akcí Programu MZe 129 180 

 – Podprogram 129 182, 
 Příloha č. 1/b – Žádost o zařazení akce do Seznamu akcí Programu MZe 129 180 

 – Podprogram 129 183, 
 Příloha č. 2/a – Žádost o evidenci akce - Podprogram 129 182, 
 Příloha č. 2/b – Žádost o evidenci akce - Podprogram 129 183, 
 Příloha č. 3 – Obecné podmínky postupu investorů 
 Příloha č. 4 – Zásady pravidel projektového řízení nebo Pokynů pro zadání akce 
 Příloha č. 5/a – Žádost o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory - Podprogram 

129 182, 
 Příloha č. 5/b – Žádost o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory - Podprogram 

129 183, 
 Příloha č. 6/a – Metodika zpracování Finančních projektů - Podprogram 129 182, 
 Příloha č. 6/b – Metodika zpracování Finančních projektů - Podprogram 129 183, 
 Příloha č. 7 – Čestné prohlášení 
 

 
 

Článek X. 
Ustanovení zmocňovací 

 
MZe si vyhrazuje právo v případě nutnosti tato pravidla upravit a zpřesnit. 
 
 

Článek XI. 
Účinnost 

 
Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 1.dubna 2009. 
 
 

Za Českou republiku -  Ministerstvo zemědělství: 
 
 
 
 

Mgr. Petr Gandalovič, v r 
ministr zemědělství 
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