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Pravidla 
České republiky - Ministerstva zemědělství 

čj. 25271/2010-10000 
pro poskytování a čerpání státní finan ční podpory, která platí 

 
pro podprogram 129 143 

 
„Podpora odstra ňování povod ňových škod zp ůsobených povodn ěmi 2010“ 

 
v rámci programu 129 140 

 
„PODPORA ODSTRA ŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD 
NA INFRASTRUKTUŘE VODOVODŮ A KANALIZACÍ“ 

(dále jen „Pravidla“) 
 

ve znění dodatku č. 1/2010 
čj. 33749/2010-10000 

(v úplném zn ění) 
 

Preambule 
 

Ministerstvo zemědělství vydává na základě projednání s Ministerstvem financí a v souladu  
s Dokumentací Programu „Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře 
vodovodů a kanalizací“ (dále jen „Program“), schválenou Ministerstvem financí dne 
29. srpna 2006 pod č.j. 19/83 597/2006-194, tato Pravidla pro poskytování a čerpání státní 
finanční podpory. 
 
Podprogram 129 143 (dále jen „Podprogram“) reaguje na záplavy a povodně, které zasáhly 
území částí Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje v květnu 
a červnu 2010 a území částí Libereckého a Ústeckého kraje v srpnu 2010. 
 
Cílem Podprogramu je zajistit investiční finanční prostředky na rychlou obnovu základních 
funkcí vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 
definovanou zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o vodovodech a kanalizacích“). 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo na jednání vlády materiál „Návrh finančního řešení 
zmírnění škod způsobených na municipální infrastruktuře vodovodů a kanalizací v důsledku 
povodní v květnu a červnu 2010“, na jehož základě bylo přijato usnesení vlády České 
republiky ze dne 4. srpna 2010 č. 556 k řešení odstranění škod a obnovy částí území České 
republiky poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2010 a dále Ministerstvo pro místní 
rozvoj předložilo na jednání vlády materiál s názvem „Strategie obnovy území Libereckého 
a části Ústeckého kraje postižených záplavami a povodněmi v srpnu 2010“, na jehož 
základě bylo přijato usnesení vlády České republiky ze dne  29. září 2010 č. 692 k řešení 
odstranění škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v srpnu 
2010. 
 
 
V návaznosti na toto usnesení se stanovují tato Pravidla uvedeného Podprogramu. 
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Článek I. 
Úvod 

 
(1) Podprogram je určen k podpoře obnovy objektů a zařízení vlastníků vodohospodářské 

infrastruktury oboru vodovodů a kanalizací postižených záplavami a povodněmi 
a) v květnu a červnu 2010  
b) v srpnu 2010 

 
(2) Obnovou se pro účely těchto Pravidel rozumí provedení opatření k obnově infrastruktury 

vodovodů a kanalizací včetně nákladů na nezbytně nutné demolice a další související 
investiční náklady, případně pořízení nových zařízení nebo objektů. 

 
Zejména se jedná o obnovu následujících objektů a zařízení (dále jen „akce“): 

 
- vodovodních řadů, 
- čerpacích stanic vodovodních nebo kanalizačních, 
- vodních zdrojů a jejich jímacích objektů, 
- úpraven vod, 
- čistíren odpadních vod, 
- kanalizačních sběračů, 
- vybudování zpětných klapek na kanalizaci. 

 
(3) Finanční zdroje Podprogramu tvoří: 
 

- vlastní zdroje investorů, 
- systémově určené výdaje státního rozpočtu poskytované Českou republikou 

– Ministerstvem zemědělství (dále jen „MZe“). 
 
(4) Zařazení jednotlivých akcí do Podprogramu je vázáno na splnění podmínek 

stanovených těmito Pravidly a současně na aktuální i předpokládaný vývoj výše 
finančních zdrojů Programu. 

 
(5) Podpora poskytnutá podle těchto Pravidel je účelově určenou podporou na účel 

uvedený v odstavcích (1) a (2) tohoto článku. 
 
(6) Na poskytnutí podpory v rámci Podprogramu není právní nárok. Za veškeré činnosti 

spojené s předmětnou akcí před vydáním Rozhodnutí (viz čl. V. těchto Pravidel) přebírá 
veškerou odpovědnost žadatel, vykonává je z vlastního rozhodnutí a činí tak výhradně 
na své vlastní riziko. 

 
(7) Změna vlastnictví investičního majetku, který byl obnoven realizací akce s účastí 

podpory poskytnuté podle těchto Pravidel, je možná po dobu 10-ti let od data poskytnutí 
poslední části podpory poskytnuté před kolaudací akce pouze se souhlasem MZe. 

 
(8) V případech neupravených těmito Pravidly se postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), 
vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 
reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), a dalších 
souvisejících právních předpisů. 

 
(9) V odůvodněných případech může MZe rozhodnout o odlišném postupu oproti 

ustanovení těchto Pravidel. 
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Článek II. 
Podmínky pro za řazení akce do Podprogramu 

 
(1) Do Podprogramu mohou být zařazeny akce realizované k účelu, uvedenému v odst. (1) 

a (2) čl. I. těchto Pravidel, pokud budou ukončeny nejpozději do konce roku 2012. 
 
(2) Investorem – žadatelem (účastníkem podprogramu) podle § 2 písm. b) vyhlášky akcí 

mohou být buď: 
 

a) města a obce, 
b) svazky měst a obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem 

případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí 
podmínka, města a 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, 

 
pokud byl pro jejich území vyhlášen stav nebezpečí podle zákona č. 12/2002 Sb., 
o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně 
zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při 
obnově území). 

 
(3) Žadatel (investor) vede řádně účetnictví podle platné legislativy. 

 
 

Článek III. 
Žádosti o za řazení akce do Podprogramu a další postup investora 

 
(1) Žádosti o zařazení akce do Podprogramu podávají žadatelé přímo Ministerstvu 

zemědělství – odboru vodovodů a kanalizací (dále jen „OVK“) v rozsahu podle přílohy 
č. 1 těchto Pravidel – „Žádost o zařazení akce do Podprogramu MZe 129 143". 

 
(2) Akce uvedené v odstavci (1) a) čl. I doložené formálně úplnou a věcně příslušnou 

žádostí podle předchozího odstavce budou žadatelem předány OVK nejpozději do 30. 
ledna 2011 a akce uvedené v odstavci (1) b) čl. I doložené formálně úplnou a věcně 
příslušnou žádostí podle předchozího odstavce budou žadatelem předány OVK 
nejpozději do 30. dubna 2011. 

 
V souladu s odst. (4) čl. I. těchto Pravidel může MZe stanovit případné další termíny. 

 
(3) Po přezkoumání „Žádosti o zařazení akce do Podprogramu MZe 129 143” OVK 

vyrozumí žadatele o zařazení resp. nezařazení akce do Podprogramu v termínu do 
30 dnů od podání žádosti a současně v případě zařazení žadatele vyzve k podání 
žádosti o poskytnutí podpory na obnovu z Podprogramu v rozsahu podle přílohy č. 2 
těchto Pravidel – „Žádost o poskytnutí podpory z Podprogramu MZe 129 143". 

 
 

Článek IV. 
Formy a limity finan ční podpory 
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(1) Podporou se pro účely těchto Pravidel rozumí nevratná podpora poskytovaná ze zdrojů 
uvedených v odst. (3) čl. I. těchto Pravidel ve formě systémové dotace. Podpora je 
určena k financování akce Podprogramu 129 143 a nemůže být poskytnuta na akci 
spolufinancovanou z jiných programů a fondů tuzemských i zahraničních. 

 
(2) Celková výše podpory bude stanovována na základě posouzení „Žádosti o poskytnutí 

podpory z Podprogramu MZe 129 143" obsahující požadované údaje a přílohy podle 
přílohy č. 2 těchto Pravidel. V rámci posouzení bude zohledněna zejména majetková 
situace žadatele ve vztahu k celkovým škodám vzniklým při záplavě a povodni a k výši 
nákladů na opatření k obnově poškozené vodohospodářské infrastruktury vodovodů 
a kanalizací. 

 
(3) Podpora může být poskytnuta do výše 80% nákladů stavební a technologické části akce 

(dále jen „NSTČ“). Minimální spoluúčast investorů bude ve výši 20% NSTČ. 
 
 
(4) Podpora bude poskytována do vyčerpání zdrojů určených na tyto účely. 

 
 

Článek V. 
Rozhodnutí 

 
(1) V případě splnění všech stanovených podmínek, kladného posouzení MZe 

a s přihlédnutím k odst. (4) čl. IV. těchto Pravidel vydá MZe Rozhodnutí způsobem 
stanoveným zákonem o rozpočtových pravidlech a vyhláškou. 

 
(2) Vydané Rozhodnutí předá OVK investorovi (žadateli), který svým písemným potvrzením 

převzetí Rozhodnutí závazně potvrdí včetně jeho souhlasu se stanovenými 
podmínkami, za nichž je finanční podpora poskytována, a zavazuje se je plnit. 

 
 

Článek VI. 
Povinnosti investor ů v průběhu realizace akce a p ři jejím dokon čení 

 
(1) V průběhu realizace investor plní stanovené podmínky tak, aby dokončil 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 
OVK a současně předloží návrh na změnu Rozhodnutí. 

 
(2) Počínaje dnem převzetí Rozhodnutí je investor povinen postupovat podle vyhlášky 

č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se 
státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, a provést 
každoroční vypořádání se státním rozpočtem. 

 
(3) Investor dokončené akce postupuje podle čl. VII těchto Pravidel. 
 
(4) Investor akce se podáním žádosti zavazuje umožnit kontrolu akce (dokladů, náležitostí 

a vlastní stavby) prováděnou pověřenými osobami, a to zejména MZe a Ministerstva 
financí. 

 
 

Článek VII. 
Závěrečné vyhodnocení akcí 
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(1) V termínu stanoveném v Rozhodnutí předloží investor OVK Dokumentaci závěrečného 

vyhodnocení akce podle zákona o rozpočtových pravidlech a vyhlášky. 
 
(2) MZe na základě výsledku kontroly údajů uvedených v Dokumentaci závěrečného 

vyhodnocení ukončí závěrečné vyhodnocení způsobem podle § 6 vyhlášky. 
 
 

Článek VIII. 
Přílohy Pravidel 

 
Nedílnou součástí těchto Pravidel jsou tyto přílohy: 
 

Příloha č. 1 -   Žádost o zařazení akce do Podprogramu MZe 129 143 
Příloha č. 1F –   Čestné prohlášení statutárního orgánu 

 
Příloha č. 2 –   Žádost o poskytnutí podpory z Podprogramu MZe 129 143 
Příloha č. 2C -    Zjednodušený finanční projekt k žádosti o poskytnutí podpory 

   z Podprogramu MZe 129 143 
Příloha č. 2D -   Přehled příjmů a výdajů investora 

 
 

Článek IX. 
Ustanovení zmoc ňovací 

 
Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo v případě nutnosti tato Pravidla upravit 
a zpřesnit. 

 
 

Článek X. 
Účinnost 

 
Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem   26. listopadu 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za Českou republiku -  Ministerstvo zem ědělství: 
 
 
 
 

Ing. Ivan Fuksa,  v. r. 

ministr zemědělství 
 

 
 



 
 

Příloha č. 1 Pravidel MZe 
- Podprogram 129 143 

          

Žádost 
o zařazení akce do Podprogramu MZe 129 143  

         

Žadatel:          

Název:          

Adresa:       Kraj:    Okres:    

Hospodářsko - právní forma:           

IČ:   DIČ:  Plátce DPH: Ano/Ne*)      Uplatní odpočet DPH: Ano/Ne*)  

Osoba oprávněná jednat ve věcech žádosti           

Jméno a příjmení, titul, funkce:           

Tel.:         Fax:       

E-mail:                   
*) nehodící se škrtněte         
         

žádá o zařazení akce do Podprogramu MZe 129 143 na akci s náz vem: 
          

 
          
          
Přílohy žádosti - všechny potvrzené statutárním orgán em žadatele:     
          
Příloha 1A - Pravomocné(á) a platné(á) územní rozhodnutí podle z ákona č. 183/2006 Sb., 
  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zn ění pozd ějších 
  předpis ů, případně stanovisko vodoprávního ú řadu , že pro vydání stavebního 
  povolení nebo ohlášení na akci nebo její část není územní rozhodnutí vyžadováno 
Příloha 1B - Popis obnovovaného objektu nebo za řízení, rozsahu jeho poškození povodní 
  se specifikací pot řebné obnovy 
Příloha 1C - Situační výkres  se zakreslením polohy obnovovaného objektu nebo zařízení 
Příloha 1D - Fotodokumentace  v rozsahu dokumentujícím předmět žádosti, pokud existuje 
Příloha 1E - Vstupní data v rozsahu podle p řílohy č. 2 vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění 
  pozdějších p ředpis ů 
Příloha 1F - Čestné prohlášení statutárního orgánu  podle vzoru 
Příloha 1G - Stanovisko krajského ú řadu , že předmětná akce je součástí strategie obnovy území 
  zpracované podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území 
  postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb.,  
  o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 186/2002 Sb., kterou 
  se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku 
  sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou 
  pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro 
  zpracování tohoto přehledu, ve znění pozdějších předpisů 
 
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v jejich přílohách jsou úplné a pravdivé. 
Souhlasím s tím, že v případě potřeby je MZe oprávněno vyžádat si další doplňující doklady. 
 
Datum, razítko, podpis statutárního orgánu žadatele: 
 



 
 

Příloha č. 1F Pravidel MZe 
- Podprogram 129 143 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU 
právnické osoby – p říjemce podpory 

 
 Já (my), níže podepsaný(í), jako osoba(y) oprávněná(é) jednat za: 
 
Žadatel: 
 
Sídlo: 
 
Právní forma: 
 
IČ: 
 

1. Jméno, příjmení, bytem, rodné číslo: 
 

2.  
 

3.  
 
 
svým(i) podpisem(y) potvrzuji(eme) vlastnictví žadatele k obnovované vodohospodářské 
infrastruktuře vodovodů a kanalizací specifikované v „Žádosti o zařazení akce do 
Podprogramu MZe 129 143“  a v jejich přílohách, týkající se akce: 
 

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

Současně potvrzuji(eme), že tato vodohospodářská infrastruktura byla poškozena či 
zasažena v přímé souvislosti s povodní ve dnech  ……………....................2010 
a byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav ve dnech  ……………………..  . 
 

Dále potvrzuji(eme), že v žádosti uvedená právnická osoba: 
 

- neobdržela žádnou podporu na tuto akci nebo účel, pro který nyní žádá podporu 
ze státního rozpočtu, 

- má k datu podání žádosti vypořádány splatné závazky vyplývající z již 
uzavřených smluv o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu, 

- nepožádala o podporu na obnovu z žádného jiného programu a fondu 
tuzemského nebo zahraničního, 

- nebylo jí placeno ani přiznáno pojistné plnění na předmět podpory. 
 

V žádosti uvedená právnická osoba není v likvidaci nebo na její majetek nebyl 
prohlášen konkurs anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek 
majetku. 
 
Zavazuji(eme) se splnit všechny podmínky pro poskytnutí podpory podle Pravidel, která 
platí pro podprogram 129 143 „Podpora odstraňování povodňových škod způsobených 
povodněmi 2010“, s nimiž jsem(jsme) se podrobně seznámil(i). 
 
 
Jsem(jsme) si vědom(i) právních důsledků v případě nepravdivosti čestného prohlášení. 
 
 
Datum, razítko, úředně ověřený(é) podpis(y)  statutárního orgánu žadatele: 
 
 
 



 
 

Příloha č. 2 Pravidel MZe 
- Podprogram 129 143 

          

Žádost 
o poskytnutí podpory z Podprogramu MZe 129 143  

         

Žadatel:          

Název:          

Adresa:       Kraj:    Okres:    

Hospodářsko – právní forma:           

IČ:   DIČ:  Plátce DPH: Ano/Ne*)      Uplatní odpočet DPH: Ano/Ne*)  

Osoba oprávněná jednat ve věcech žádosti           

Jméno a příjmení, titul, funkce:           

Tel.:         Fax:       

E-mail:                   
*) nehodící se škrtněte         
         

žádá o poskytnutí podpory z Podprogramu MZe 129 143  na akci s názvem: 
          

 
          
          
Přílohy žádosti – všechny potvrzené statutárním orgán em žadatele:     
          
Příloha 2A - Pravomocné(á) stavební povolení nebo ohlášení podle  zákona č. 183/2006 Sb., 
  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zn ění pozd ějších 
  předpis ů, případně stanovisko vodoprávního ú řadu , že pro vydání stavebního 
  povolení nebo ohlášení na akci nebo její část není vyžadováno 
Příloha 2B - Základní údaje o akci v rozsahu formulá řů S 05 podle p řílohy č. 2 
  vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
Příloha 2C - Zjednodušený finan ční projekt  podle přiloženého vzoru 
Příloha 2D - Přehled p říjmů a výdaj ů podle přiloženého vzoru 
Příloha 2E - Doklady o provedení veřejné zakázky na zhotovitele podle zákona č. 137/2006 Sb., 
  o veřejných zakázkách, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
Příloha 2F - Smlouva o dílo  s vyčleněním nákladů na stavební a technologické části akce 
Příloha 2G - Audit finan čního hospoda ření bez výhrad za poslední rok, případně objasnit, 
  jak se žadatel s výhradami vypořádal 
   
   
 
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v jejich přílohách jsou úplné a pravdivé. 
Souhlasím s tím, že v případě potřeby je MZe oprávněno vyžádat si další doplňující doklady. 
 
Datum, razítko, podpis statutárního orgánu žadatele: 
 
 
 



 
Příloha č. 2C Pravidel MZe 

- Podprogram 129 143 

 
Zjednodušený finan ční projekt 

k žádosti o poskytnutí podpory z Podprogramu MZe 12 9 143 
 

Kraj:       
 

Název akce:       

Žadatel:       
       
Věcná specifikace obnovovaného objektu nebo zařízení (popis škod):   

             
       
Pořizovací cena obnovovaného objektu nebo zařízení:    
Zůstatková cena obnovovaného objektu nebo zařízení:   
Rok pořízení obnovovaného objektu nebo zařízení:   
       
Odhad všech nákladů na obnovu majetku žadatele (včetně řešené akce):   
       
Výše vodného, stočného – před obnovou:       
Výše vodného, stočného – po obnově:       
        
Obnovované kapacity:    Investiční náklady (v tis. Kč): 
      
Jímací objekty zdrojů vody:  (l/s): …………………..…..    
        
Vodovodní řady / kanalizační sběrače: celkem (km): ……………..    

  - z toho:   DN …….. (km): ………………………    

  DN …….. (km): ………………………    

  DN …….. (km): ………………………    
       
Čerpací stanice vodovodní / kanalizační: (l/s): ……………………….    
       
Vodojemy:    (m3): ………………………    
       
Úpravny vody / ČOV:   (l/s / EO): …………………    
       
Budovy:    (m3 O.P.): …………………    
       
Jiné:       
   Investiční náklady celkem:   
 
Zpracoval: 
 
Potvrzujeme, že jsme vlastníky obnovovaného objektu resp. zařízení. 
Potvrzujeme, že obnovované objekty resp. zařízení vedeme v účetnictví podle platné legislativy. 
Nedílnou součástí tohoto Finančního projektu je Přehled p říjmů a výdaj ů (předkládají města 
a obce, resp. svazky měst a obcí) nebo Výkaz zisk ů a ztrát (předkládají vlastnické nebo 
smíšené vodohospodářské akciové společnosti). 
 
Datum, razítko, podpis statutárního orgánu žadatele: 
 

 



 

 

Příloha č. 2D Pravidel MZe 
- Podprogram 129 143 

 

Přehled p říjmů a výdaj ů investora  (v tis.Kč) 
(vyplňuje se za poslední dva roky před aktuálním rokem, pro aktuální rok podání žádosti a pro rok následující) 

INVESTOR: 
Příjmy 200x 200x 200x 200x Výdaje 200x 200x 200x 200x 

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.čin.     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     
 z toho     Ostatní     
 z toho     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: 


