Aktualizace programu MPVaK z 16.2.2021
Opravené problémy
-

Zmenšení dialogu „Výpočet reprodukční pořizovací ceny“ pro umožnění ovládání na
notebooku.
V stejném dialogu bylo odstraněno tlačítko „Převzít z VÚME“. Údaje ve VÚME nejsou tak
podrobné, aby umožňovaly okamžitý výpočet pořizovací ceny.
U uživatelsky zadaného materiálu potrubí odvozeného od plastového se špatně započítávala
délka potrubí do součtové tabulky.
U vlastníků se plátcovství DPH nepřenáší z údajů o vlastníkovi, ale zadává se přímo při
výpočtu pořizovací ceny.
Zrušena kontrola projektované kapacity ČOV v kg BSK5 a projektované kapacity v EO ve
VÚME
Byly upraveny exporty do Excelu.

Aktualizace programu MPVaK z 18.1.2021
Nové vlastnosti
-

Při výběru zobrazených údajů lze zvolit libovolný počet krajů a vodoprávních úřadů.
V levém stromě je možné zobrazit VÚME podle vlastníka a VÚPE podle provozovatele.
Byl doplněn orientační výpočet reprodukční pořizovací ceny.
Byla přidána možnost vytvoření a aktualizace plánu financování obnovy VaK.
Byly upraveny tiskové výstupy.

Aktualizace programu MPVaK z 2.3.2020
Opravené problémy
-

Opraven problém se zadáváním připojených staveb pro úpravu vody u vodovodních řadů.

Aktualizace programu MPVaK z 31.1.2020
Opravené problémy
-

Do dolních tabulek se u rozvodných sítí exportoval pouze jeden připojený přiváděcí řad nebo
skupinový vodovod a pouze jedna připojená stavba pro úpravu vody.

Nové vlastnosti
-

Při výběru IČME je možno seznam seřadit buď podle IČME, nebo podle názvu.

Aktualizace programu MPVaK z 28.1.2020
Opravené problémy
-

Do dolních tabulek se neexportovala hodnota přepočtené délky vodovodních řadů (Výběr
VÚME pro zpracování)

Aktualizace programu MPVaK z 16.1.2020
Opravené problémy

-

-

Po vymazání provozní evidence a opětovném použití příslušného IČME, hlásí program
červenou chybu „VÚME je ve více VÚPE (majetek pod jedním IČPE může provozovat jen
jeden provozovatel“
Aktualizována databáze katastrálních území
Do provozní evidence vodovodních řadů vrácena položka „Cena pro vodné s DPH“
Do provozní evidence kanalizačních sítí vrácena položka „Cena pro stočné s DPH“

Aktualizace programu MPVaK z 18.12.2019
Do aplikace byly promítnuty změny z vyhlášky č.448/2017
-

Ve všech typech vybraných údajů majetkové evidence je možné zadávat spoluvlastníky
Do VÚME vodovodního řadu byly přidány souřadnice začátku a konce přiváděcího řadu, do
technických údajů položka „z toho v aktuálním roce obnoveno“
Ve VÚME vodovodního řadu je umožněno zadat více skupinových vodovodů nebo
přiváděcích řadů, na které je vodovodní síť připojena
Ve VÚME vodovodního řadu je umožněno zadat více staveb pro úpravu vody, na které je
vodovodní síť připojena
Do VÚME stavby pro úpravu vody byly přidány souřadnice přítoku do úpravny a katastrální
území přítoku do úpravny
Do VÚME kanalizační stoky byly přidány souřadnice začátku a konce přiváděcí stoky, do
technických údajů položka „z toho v aktuálním roce obnoveno“
Do VÚME ČOV přidáno č. j. povolení k vypouštění a platnost povolení do.
Pro přiváděcí řady je nutné vytvářet provozní evidenci, pokud nejsou součástí jiné provozní
evidence
Ve všech typech vybraných údajů majetkové evidence je nutné zadávat údaje povolení
k provozování tohoto majetku: kraj vydání povolení, č. jednací a den vydání.
Pro přiváděcí stoky je nutné vytvářet provozní evidenci, pokud nejsou součástí jiné provozní
evidence
Ve všech typech majetkové i provozní evidence byl přidán jeden řádek textu pro zadání
poznámky nebo vysvětlivky

Nové vlastnosti
-

Pokud se ve VÚME zadává počet obyvatel, je možné si zobrazit oficiální počty obyvatel a
převzít je do tabulky. Hodnoty jsou aktualizovány na základě údajů ČSÚ vždy k 1. 1. daného
roku

Aktualizace programu MPVaK z 27.3.2019
Opravené problémy
-

V provozní evidenci stavby pro úpravu vody se přebírá typ stavby vybraného VÚME
z majetkové evidence.
Opraven export hodnot z VÚPE kanalizační stoky (vypouštěné znečištění do volných výustí).
Opravena chyba při kontrole reprodukční ceny kanalizační stoky na 1 m délky (chybné
rozmezí).
Název odběru surové podzemní vody není povinný (v předchozí verzi „červená chyba“).
Opravena chyba poměru reprodukční ceny ke kapacitě úpravny vody (chybné rozmezí).
Opravena chyba při kopírování číselných hodnot (výměna oddělovače čárka za oddělovač
tečka.

Nové vlastnosti

-

Do exportu dolních tabulek doplněny sloupce s vypočtenými hodnotami.

Aktualizace programu MPVaK z 3.1.2019
Opravené problémy
-

-

-

-

-

-

Opraven problém s odesíláním dat přes webové rozhraní a ověření datovou schránkou. Od
září 2018 nelze starou verzí aplikace odesílat data ani ověření přes datovou schránku,
protože byla ukončena podpora staršího protokolu datových schránek. Nová verze kontroluje
v registrech, zda .NET Framework je nastaven na nový protokol. Pokud není, opraví nastavení
.NET Framework v registrech. K tomu je ovšem nutné, aby aplikace byla spuštěna
s administrátorskými právy. Pokud uživatel nemá administrátorská práva, objeví se hlášení
„Přímé použití datové schránky v aplikaci není možné. Je nutná změna nastavení v registrech.
Alespoň jednou spusťte aplikaci jako správce". V tomto případě je nutné aplikaci alespoň
jednou spustit „jako správce“.
V provozní evidenci kanalizačních stok se tabulka „Identifikační čísla vypouštění vody
z volných výustí“ a „Počet volných výustí“ objevuje jen v případě, že příslušné majetkové
evidence obsahují alespoň jednu kanalizační stoku s napojením na volné výustě.
Opraven problém při mazání IČME a IČPE. Při mazání druhého a dalšího objektu se
objevovala hláška „Tabulka … je otevřena jiným uživatelem nebo prostřednictvím
uživatelského prostředí, a proto s ní nelze programově pracovat“.
Opravena chyba kontrolních součtů délek potrubí podle DN a materiálu u vodovodních i
kanalizačních řadů. V aplikaci byla malá tolerance a mohlo se stát, že aplikace hlásila chybu, i
když součet byl správný.
V majetkové evidenci kanalizačních stok je tabulka počtu odkanalizovaných obyvatel svázána
s typem odkanalizování. Pokud zvolím typ vypouštění do vodního recipientu, není možné
zadat počet obyvatel připojených na ČOV.
V provozní evidenci kanalizačních stok se tabulka „Identifikační čísla vypouštění vody
z volných výustí“ a „Počet volných výustí“ objevuje jen v případě, že příslušné majetkové
evidence obsahují alespoň jednu kanalizační stoku s napojením na volné výustě.

Nové vlastnosti
-

-

-

Do základních zadávacích dialogů doplněn název VÚME a VÚPE ve tvaru IČME (resp. IČPE) a
název majetku (resp. provozní skupiny).
Do aplikace doplněny funkce „Majetková evidence vybraných vlastníků“ a „Provozní evidence
vybraných provozovatelů“, které zobrazí všechna IČME vybraných vlastníků nebo všechna
IČPE vybraných provozovatelů ve vybraném ORP, kraji nebo celé ČR.
Do zadávacích dialogů doplněny vypočtené hodnoty, které lze volitelně tisknout nebo
exportovat do excelu.
Změna způsobu aktualizace aplikace MPVaK. Nyní se instalace i aktualizace provádí ze
stejného souboru msi.
Ve funkci „Porovnání VÚME mezi roky“ a „Porovnání VÚPE mezi roky“ se rozdílné hodnoty
zobrazí červeně pro přehlednost.
Do exportu dolních tabulek doplněn do nadpisu řádek s parametry výběru. Všechny nadpisy
sloupců upraveny do dvou řádků pro lepší čitelnost.
Do aplikace doplněny funkce „Majetková evidence jednoho vlastníka“ a „Provozní evidence
jednoho provozovatele“, které zobrazí všechna IČME vybraného vlastníka nebo všechna IČPE
vybraného provozovatele ve vybraném ORP, kraji nebo celé ČR.
Upravena funkce výběru zpracovatele. Doplněna možnost importu údajů zpracovatelů
z existujících dat

Aktualizace programu MPVaK z 4.1.2018

Opravené problémy
-

Při vytvoření kopie záznamů majetkové i provozní evidence se dříve nekontrolovala
jednoznačnost vygenerovaného IČME a IČPE Nyní se kontroluje.
V návaznosti na změnu fungování datových schránek od X/2017 byl aktualizována funkce
ověření správnosti přihlašovacích údaje DS a odesílání dat pomocí DS

Nové vlastnosti
-

Upraven úvodní dialog výběru zobrazeného kraje, vodoprávního úřadu a roku. Přidána
informace o zobrazené databázi a zapnutém či vypnutém prohlížení dílčí databáze.

Aktualizace programu MPVaK z 28.2.2017
Opravené problémy
-

Opraven problém s občasným zobrazením chybové hlášky „Položka nebyla v kolekci
nalezena. ZapisORP“
Změněn text chybové hlášky „Množství kalu na jednoho připojeného obyvatele není v mezích
6-120 kg/obyv/rok“ na „Množství kalu na jednoho EO není v mezích 6-120 kg/rok“
Opraven problém s občasným „zamrznutím“ aplikaci při odesílání dat na MZE

Aktualizace programu MPVaK z 30.11.2016
Nové vlastnosti
-

Kontrola správnosti PSČ a IČO (pouze číslice)
Do VÚPE kanalizace přidán název ČOV, do které je svedena
Přidány dialogy Porovnání VÚME po rocích, Porovnání VÚPE po rocích, Kontrola dílčí VÚME a
Kontrola dílčí VÚPE
Přidány kontroly „číslo vodoprávního úřadu neodpovídá IČME“, „IČO vlastníka neodpovídá
IČME“, „k VÚME neexistuje VÚPE“
Do levého stromu přidáno pod IČPE zobrazení příslušných IČME (možno nastavit v nastavení
programu)
Do programu přidána kontrola aktuální verze na internetu.

Aktualizace programu MPVaK z 10.3.15
Opravené problémy
-

V levém panelu se nezobrazoval název VÚPE vodovodních a kanalizačních řadů
Při výběru VÚME a VÚPE ke zpracování se chybně řadily jednotlivé položky
Při tisku VÚPE jsou jednotlivé položky IČME a názvů majetků odděleny čárkou
V tabulce VÚPE kanalizační stoky jsou do položky jednotkové náklady na kanalizační síti
načítány jak hodnoty sloupce EK_JEDN_NAKLADY tak sloupce JEDN_NAKLADY
Opravena chyba při vytváření transportních dat pro VÚPE ČOV (chybějící provozovatel)
Při vytváření kopií dat se program ptá na přepsání
Opraven „Telefón“ na “Telefon“

Nové vlastnosti
-

Možnost hromadného tisku VÚME a VÚPE
Při ukládání kopií dat může uživatel zadat vlastní název dat

Aktualizace programu MPVaK z 16.2.15

Opravené problémy
-

V tisku VUPE ČOV zrušena položka Celkové poplatky za vypouštění odpadních vod
Pokud se zvolila pro zobrazení celá ČR a konkrétní VÚ, nezobrazoval se VÚ v základním
dialogu při určování příslušnosti VÚME a VÚPE
Při importu VÚPE ČOV odstraněna možná duplicita načítaných údajů
Odstraněn problém s hlášením „Položka nebyla v kolekci nalezena“

Nové vlastnosti
-

Při vytváření kopie dat je umožněno libovolné pojmenování kopie

Aktualizace programu MPVaK z 9.2.15
Opravené problémy
-

Lze vložit vlastníka se stejným datem narození (musí mít jiný obchodní název)
Opraveny chyby v tisku a exportu VÚME a VÚPE
Zrušena kontrola technologické vody u VÚME úpraven
Vlastníci a provozovatelé v zadávacím dialogu řazeni podle obchodního názvu
Zrušena možnost přímého odesílání dat

Nové vlastnosti
-

Při práci s dílčím souborem VÚME a VÚPE umožněny všechny operace
Při zadání fyzické osoby se automaticky datum kopíruje jako IČO a naopak

Aktualizace programu MPVaK z 26.1.15
Opravené problémy
-

Opraveno občasné padání programu při zápisu VÚME
Před smazáním vlastníka se kontroluje, zda nemá nějaké VÚME
Před smazáním provozovatel se kontroluje, zda nemá nějaké VÚPE
VÚME vodovodního řadu - u samostatného vodovodu se nevyžaduje vyplnění IČME
přívodního řadu
Vyřešen problém se zaokrouhlováním délek vodovodních a kanalizačních řadů
VÚPE ČOV opravena chyba v kontrole bilance OV
Do všech dialogů hledání souborů MDB přidána možnost hledat i soubory MMM

Nové vlastnosti
-

Do menu Obsluha přidána položka Práce s dílčím souborem VÚME a VÚPE
Program zobrazuje jméno a cestu aktuální databáze
Zmenšena některá dialogová okna (Zadání vlastníků, Předání VÚME a VÚPE)

Aktualizace programu MPVaK z 12.1.15
Opravené problémy
-

V zadání vlastníků a provozovatelů opravena funkce hledání podle názvu
VÚME označené jako nepoužívané v daném roce se nekontrolují
VÚME, které je použito ve VÚPE nelze smazat
Při kontrole VÚPE se kontroluje existence všech použitých VÚME
V tisku opraven tisk data zpracování

Nové vlastnosti
-

Do dialogu O programu přidáno tlačítko pro kontrolu aktuální verze programu na webu

Aktualizace programu MPVaK z 7.1.15
Opravené problémy
-

Do zadání vlastníků přidána kontrola na duplicitní IČO (původně se kontroloval název a IČO)
V dialogu zadání vlastníků, provozovatelů a zpracovatelů bylo možné po stisknutí tlač. Nový
stisknout tlač. Opravit, což vedlo k chybě.
Při uložení VÚME a VÚPE se aktualizuje datum zpracování
V sumarizačních tabulkách se nevypisoval typ úpravy u VÚME upraven

Nové vlastnosti
-

Při vytvoření nového VÚPE program dosadí do názvu název rozhodujícího majetku s možností
pozdější úpravy

Aktualizace programu MPVaK z 19.12.14
Opravené problémy
-

Zpřístupněn příkaz pro sehrávání dílčích databází
Odstraněná chyba hlášená při nahrávání VÚME ČOV („tabulka VÚME ČOV je otevřena jiným
uživatelem“)
Odstraněn problém při změně uložení databáze (program reagoval až po zavření a opětném
otevření)
Odstraněny problémy s překrývajícími se texty v tisku
Do tisku přidán rok zpracování
Do tisku VÚME ČOV přidány souřadnice konce přiváděcí stoky
V sumarizačních tabulkách odstraněn nesoulad mezi nadpisem sloupce a jeho obsahem

Nové vlastnosti
-

Možnost exportu kopie dat pro jednoho vlastníka nebo provozovatele

