
INFORMACE 

Vybrané údaje majetkové a 

provozní evidence

(VUME, VUPE)



Legislativní rámec

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu:

- 5 odst. 3: vlastníci do 28. února na VÚ

- 5 odst. 4: VÚ do 30. dubna na MZe 

• evidenci vede ministerstvo ( 5 odst. 5)

Vyhláška č. 428/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu:

- 6 odst. 5 a 7 odst. 8: MZe do 31. července na KÚ



Stručný postup práce s aplikací IS VAK
• záloha dat (nástroje – databáze – záloha)

• získat data (.mdb) od všech zpracovatelů

• aplikace ISVAK pro VÚ - http://www.vumpevak.wz.cz/ -
Kompletní instalace programu Aplikace IS VAK pro vodoprávní 

úřady (14.01.2008, ~11MB)

• prázdná databáze (nástroje – databáze – vyprázdnění)

http://www.vumpevak.wz.cz/
http://perun.hyperlinx.cz/public/IS_VAK_VU_setup.exe
http://perun.hyperlinx.cz/public/IS_VAK_VU_setup.exe
http://perun.hyperlinx.cz/public/IS_VAK_VU_setup.exe


• nastavit příslušný VÚ (nástroje – změna 

kódu VÚ)



• import dat (nástroje – import databází)



• zjištění chyb (kontroly dat)



• oprava chyb



• export dat (nástroje – databáze – kopie 

souboru)



Zpracování dat VÚ

• záloha dat

• získat data (.mdb) od všech zpracovatelů

• práce s aplikací ISVAK pro VÚ

• kontrola chyb v aplikaci

• úplnost a správnost dat

• pomoc vlastníkům při vyplňování evidence



PROBLÉMY S VUME, VUPE ZA ROK 2009

• odesílaná data z VÚ v cca 20 případech byla 

z roku 2008 a zároveň za rok 2009 (duplicita)

• přestože VÚ měly data za rok 2009, poslaly data 

za rok 2008

• předaná prázdná databáze, nebo ve formátu .xls

• některé VÚ neimportovaly data od všech 

provozovatelů

• nedodržení termínů



Výsledek předávání dat od VÚ za rok 2009 na MZe
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1.3.2010 1.4.2010 1.5.2010 1.6.2010 1.7.2010

1.3. - 30.4. 62 dnů dle zákona

1.3. - 13.7. 135 dnů dle VÚ

termín dodrželo VÚ 180 87,40 %

30.4. odevzdalo VÚ 53 25,70 %

termín nedodrželo VÚ 26 12,60 %

celkem VÚ 206 100 %



Způsob předání dat na MZe

• E-mail: vumevupe@mze.cz
- exportovaný soubor .mdb

- přejmenovat koncovku např. na: .abc

- název souboru př.: Český Krumlov 2009.abc

- zkomprimovat soubor (RAR) nepoužívat (ZIP)

• Pošta: Ministerstvo zemědělství, odbor vodovodů 
a kanalizací, Těšnov 17, 117 05  Praha 1

- exportovaný soubor .mdb (vypálit na CD)

Průvodní dopis (změny, odůvodnění chyb)

mailto:vumevupe@mze.cz


Děkuji za pozornost


