
Aktualizace programu VSVaK z 31.1.2023 verze 3.23.0.1 

Nové vlastnosti 

- Do dialogu „Výběr porovnání pro další zpracování“ doplněna možnost zadat klíč pro zúžení 
výběru. Číselné údaje znamenají část IČ, ostatní jsou části názvu. 
 

Aktualizace programu VSVaK z 11.4.2022 verze 3.22.0.2 

Opravené problémy 

- U dílčího provozovatelského porovnání nebylo možné zadat počet pracovníků. 
 

Aktualizace programu VSVaK z 11.1.2022 verze 3.22.0.1 

Nové vlastnosti 

- Do dialogu „Výběr provozovatele“ doplněna možnost zadat zúžit výběr pomocí klíče. Číselné 
údaje znamenají část IČ, ostatní jsou části názvu. 

- Do menu „Pohled“ doplněna funkce „Standardní vzhled panelů“, která nastaví standardní 
vzhled aplikace. 

- Nastaveno správné procento DPH. 
 

Aktualizace programu VSVaK z 21.3.2021 verze 3.21.0.2 

Opravené problémy 

- Pro předchozí roky počítá aplikace podle vyhlášky platné v příslušném roce. 
- Při exportu nebo tisku porovnání se vypisuje datum poslední změny 

 
Aktualizace programu VSVaK z 15.2.2021 verze 3.21.0.1 

Nové vlastnosti 

- Rozdíly v tabulkách 1, 2, 3 větší než 5 % jsou zobrazovány červeně a do komentáře se píše 
text „nutno komentovat“. 

- Zisk je automaticky počítán ze zadané ceny pro vodné nebo stočné. 
- Byly zrušeny poplatky za vypouštění odpadní vody v pitné vodě a surová voda podzemní a 

povrchová v odpadní vodě. 
 

Aktualizace programu VSVaK z 3.2.2020 verze 3.20.0.1 

Opravené problémy 

- V tabulce č. 1 nebylo možné v jednotném odběratelském porovnání zapisovat hodnotu. 
 

Aktualizace programu VSVaK z 19.1.2020 verze 3.20.0.1 

Do aplikace byly promítnuty změny z vyhlášky č.448/2017 

- Nová tabulka č. 4 „Tvorba a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku“ pro 
údaje každého vlastníka 

- Nová tabulka č. 5 „Členění nákladové položky 4.3. Nájem infrastrukturního majetku“ pro 
každého vlastníka uvedeného v porovnání. 

- Dialog „Výpočet zisku“ pro výpočet zisku z pevně dané ceny pro vodné nebo stočné. 



 
Aktualizace programu VSVaK z 3.1.2019 verze 3.19.0.1 

Opravené problémy 

- Ve formuláři porovnání je seznam IČPE nově seřazen podle IČPE a seznam vlastníků podle 
IČO. 

- Grafická úprava všech formulářů (problémy s dlouhými texty, velkými čísly) tak, aby byly 
čitelné a měly standardní grafickou úpravu. 

- Změna ve způsobu výběru IČPE do porovnání. Nově je umožněno vybírat IČPE jen od 
provozovatele, který je uveden v porovnání. Doplněna kontrola existujících porovnání – IČPE 
v porovnání musí být provozovatele, uvedeného v porovnání. 

- Při zápisu kopie porovnání do databáze se nově kontroluje, zda stejně označené porovnání už 
neexistuje. Tato kontrola byla původně jen při zápisu nového porovnání. 

- Odstraněna chyba při hledání porovnání. Ve výsledkové tabulce se někdy vypisoval chybný 
provozovatel. 

- Kontrola porovnání jednoho příjemce doplněna o kontrolu duplicity porovnání. 
- Opravena chyba při výběru příjemce vodného a stočného z dialogu při použití nějakého filtru. 
- U součtového porovnání nelze vkládat IČPE a vlastníky. Seznamy jsou aktualizovány 

automaticky. 
 
 

Nové vlastnosti 

- V součtovém porovnání se zobrazují všichni provozovatelé. Původně bylo možno zobrazit jen 
jednoho provozovatele. 

- Do dialogu „Zadání údajů příjemce vodného a stočného“ přidána položka „plátce/neplátce 
DPH“. 

- Úprava odesílání ověření datovou schránkou. Z důvodu ukončení podpory staršího 
bezpečnostního protokolu TSL 1.1 na webu datových schránek byla nutná úprava 
v registrech. Aplikaci je nutné alespoň jednou spustit jako správce, aby se provedl zápis do 
registrů. 

- Vytvořena nová funkce pro srovnání jednotlivých položek porovnání. Rozdílné položky jsou 
zobrazeny červeně. 

- Do exportu dolních tabulek doplněn do nadpisu řádek s parametry výběru. Všechny nadpisy 
sloupců upraveny do dvou řádků pro lepší čitelnost. 

- Doplněna funkce umožňující opravit duplicity příjemců vodného a stočného, provozovatelů 
nebo vlastníků v databázi. 

- Upravena funkce výběru zpracovatele. Doplněna možnost importu údajů zpracovatelů 
z existujících dat 

- Pro monitory s menším rozlišením byly upraveny velikosti všech tabulek tak, aby se 
zobrazovaly i tam všechny údaje. 

- V dialogu „Zadání a opravy příjemce ...“ změněna kontrola data narození fyzické osoby. Nyní 
bude aplikace hlásit chybu při roku narození menším než 1900 a větším než aktuální rok-5.  

- aktualizace seznamu IČPE a vlastníků prováděna vždy při zápisu porovnání, aktualizace 
číselných hodnot jen při změně číselných hodnot porovnání. 

- v dialogu „Odeslání porovnání na MZE“ přidána možnost otestování identifikačních údajů 
datové schránky. 
 

Aktualizace programu VSVaK z 4.1.2018 verze 3.18.0.1 

Opravené problémy 



- Upraveno odesílání dat a jejich ověření (změna funkčnosti portálu datových schránek 
v 10/17) 

- V úvodním výběru příjemce a roku doplněna informace o prohlížení dílčích dat. 

Aktualizace programu VSVaK z 10.8.2017 verze 3.17.1.2 

Opravené problémy 

- Opraven problém se „zamrznutím“ aplikaci při odesílání dat na MZE 
- Doplněna kontrola správnosti vyplněného telefonního čísla zpracovatele 
- Opraven import z Excelu 
- Aktualizace seznamu IČPE a vlastníků u součtového porovnání se nyní provádí vždy při zápisu 

dílčího porovnání, aktualizace číselných hodnot jen při změně číselné hodnoty dílčího 
porovnání 

- U součtového porovnání už není možné vkládat IČPE a vlastníky. Seznamy se aktualizují 
automaticky 

- Pokud jsou u dílčích porovnání jednoho příjemce různí provozovatele, jsou v součtovém 
porovnání uvedeni všichni a nikoliv pouze jeden 

- Při exportu porovnání do Excelu se exportují i chybová hlášení 
- Do exportu v Excelu se píše verze aplikace i verze dat 
- Opraven text bublinové nápovědy 
- Doplněn popis struktury položek z přílohy 19a vyhlášky 
- Kontrola nenulovosti prostředků obnovy infra majetku za rok 
- Kontrola nenulovosti tvorby prostředků obnovy infra majetku od r. 2009 
- Nenulové hodnoty čerpání a tvorby prostředků obnovy infra majetku za rok je třeba 

komentovat 
- Soubory odesílané na MZE nebo exportované mají kratší názvy (zrušen kód UUID) a 

nepoužívá se u nich diakritika 
- Pro možnost spuštění aplikace na počítači s menším rozlišením obrazovky, přidána varianta 

s menším vstupním dialogem 
- Prostředky obnovy z ř.20 se v součtovém porovnání načítají. Ale pokud je součet z dílčích 

porovnání nulový, dosadí se původní zadaná hodnota ze součtového porovnání. 
- Přidáno testování údajů DS. Do editačního pole v dialogu „Odeslání porovnání na MZE“ se 

nepropisuje IDDS zadané v údajích o příjemci vodného a stočného. V dialogu je nutné zadat 
stejné údaje jako při přihlašování do DS v internetovém prohlížeči. 

- V dialogu „Volba zobrazeného příjemce a roku“ přidána možnost připojení jiné databáze. 
- Opraven import z Excelu (řádky 20) 
- Opraven tisk vysvětlivek 
- Volba počtu desetinných míst v zadávacích tabulkách se nově použije i při exportu dolních 

tabulek do Excelu 

Aktualizace programu VSVaK z 15.1.17 verze 3.17.1.1 

Opravené problémy 

- Položky ř. 20 (prostředky obnovy infrastrukturního majetku) se zapisují do exportu 
- Položka ř. 5 Provozní náklady se zapisuje do databáze 
- Opraven výpočet maximální a minimální ceny pro vodné a stočné (nyní se počítají z dílčích a 

jednotných porovnání) 

Nové vlastnosti 

- Před exportem porovnání do Excelu je možné v dialogu nastavit, co se má exportovat 
- V seznamu IČPE a vlastníků v základním dialogu se zobrazuje jejich počet 



- Parametry dvousložkové ceny se zadávají z rolovacího menu 
- U všech výpisů chyb doplněna možnost zobrazení pouze červených, modrých nebo všech 

chyb 
- Přidána tabulka údajů zpracovatelů – úspora zadávání stejných údajů 
- Do dialogu údajů o zpracovateli přidáno tlačítko Import existujících 
- ID datové schránky odesilatele je nastaveno z údajů o příjemci nikoliv z nastavení programu 
- Do zobrazení všech porovnání v levém stromě přidána možnost zobrazení poslední změny 

(nastavuje se v nastavení programu) 
- Přidána funkce „Kontrola jednotlivých položek porovnání“ pro detailní srovnání dvou 

porovnání (rozdílné položky se zobrazují červeně) 
- Srovnání po rocích upraveno pro detailní srovnání dvou porovnání (rozdílné položky se 

zobrazují červeně) 
- U počítačů s rozlišením obrazovky menším než 1900 bodů horizontálně se použije menší 

základní zadávací dialog 

Aktualizace programu VSVaK z 21.4.16 verze 3.0.0.5 

Opravené problémy 

- Opravena chyba při zadávání příjemců – nově vložení se neobjevili v seznamu 
- Položky ř. 20 (prostředky obnovy infrastrukturního majetku) se aktualizují při změně 

zobrazeného porovnání 
- Při exportu do Excelu opravena chyba ve výpisu jednotek v ř.20 (místo mil.m3 mil. Kč) 
- Při importu z VÚMPE se u vodovodních a kanalizačních řadů načítají správné názvy majetků 

 

Aktualizace programu VSVaK z 12.4.16 verze 3.0.0.4 

Opravené problémy 

- Opravena chyba (padání aplikace) při výpisu chybového hlášení pro překročení procenta 
pohyblivé složky z ÚVN při dvousložkovém účtování 

- Položka ř. 4.4 (prostředky obnovy infrastr. majetku) se nezapisovala do databáze 
- Odstraněna neaktuální nápověda (struktura jednotlivých položek) 

 

Aktualizace programu VSVaK z 7.4.16 verze 3.0.0.3 

Opravené problémy 

- Opravena chyba (padání aplikace) při hromadném přesunu více IČPE při výběru IČPE 
- Položka ř. 22 (z toho ÚVN) pro kanalizaci se nezapisovala do databáze 
- Nenačítaly se položky finančních výnosů 

Nové vlastnosti 

- V dialogu importu souborů z webového rozhraní přidána možnost zobrazit obsah souboru 
 

Aktualizace programu VSVaK z 29.3.16 verze 3.0.0.2 

Opravené problémy 

- Položky ř. 20 (prostředky obnovy tvorba, čerpání atd.) se nezapisovaly do databáze 
- Oprava importu dat ve starším formátu 



- V dialogu importu souborů z webového rozhraní v tabulce chybových hlášení „přibývaly“ 
sloupce 

Nové vlastnosti 

- V dialogu importu souborů z webového rozhraní přidána možnost zobrazit „jen chyby“ 

 


