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Královéhradecký kraj 

 

 

         

 

                                                     PRAVIDLA 

 

NÁZEV:  Procesní pravidla upravující postup pro poskytování finančních pro-

středků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opatření k odstranění 

závaţných znečištění povrchových a podzemních vod 

 

             

 

ÚČINNOST OD:  9. 10. 2008 

 

ROZSAH PŮSOBNOSTI:   

                    Krajský úřad Královéhradeckého kraje, vodoprávní úřady obcí 

s rozšířenou působností, Česká inspekce ţivotního prostředí, oblastní 

inspektorát Hradec Králové, Správa Krkonošského národního parku, 

Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory, Správa chráněné kra-

jinné oblasti Broumovsko, Správa chráněné krajinné oblasti Český 

ráj 

 
 

 

Vypracoval: Ing. Zdeněk Štorek, vedoucí oddělení vodního hospodářství 

                     Ing. Miloslav Chlápek, pracovník oddělení vodního hospodářství 

                     Mgr. Štěpán Richtr, právník odboru ţivotního prostředí a zemědělství    

Za aktualizaci zodpovídá:  

                    odbor ţivotního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství 

Schválil:      Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

(1) Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává pravidla pro účely poskytování prostřed-

ků z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opatření k nápravě ve smyslu § 42 odst. 4 zá-

kona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném 

znění (dále jen „vodní zákon“) k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních 

vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií v případě, nelze-li opat-

ření k nápravě uloţit podle ustanovení § 42 odst. 1 aţ 3 vodního zákona a hrozí-li závaţné 

ohroţení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod.  

(2) Tato pravidla se vztahují rovněţ na úhradu nákladů vzniklých se zajištěním nápravných 

opatření k nápravě ekologické újmy dle ustanovení § 13 odst. 6 zákona č. 167/2008 Sb., o 

předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů (dále jen „zá-

kon o ekologické újmě“). 

(3) Za tímto účelem má kraj v souladu s ustanovením § 42 odst. 4 vodního zákona v rámci 

svého rozpočtu zřízen zvláštní účet, ročně doplňovaný do výše 10.000.000,- Kč. 

 

 

Článek 2 

Vymezení pojmů 

 

(1) Nedovoleným vypouštěním odpadních vod se rozumí vypouštění odpadních nebo důlních 

vod do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě do kanalizace v rozporu s vodním 

zákonem. 

(2) Nedovoleným nakládáním se závadnými látkami se rozumí znečištění povrchových nebo 

podzemních vod nebo ohroţení jejich jakosti nebo zdravotní nezávadnosti nedovoleným 

nakládáním se závadnými látkami, popřípadě vniknutí těchto látek do kanalizace 

v rozporu s vodním zákonem.  

(3) Havárií se rozumí mimořádné závaţné zhoršení nebo závaţné ohroţení jakosti povrcho-

vých vod. Za havárii se vţdy povaţují případy závaţného zhoršení nebo mimořádného 

ohroţení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpeč-

nými látkami (§ 39 odst. 4 vodního zákona), popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktiv-

ními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení jakosti povrchových nebo podzemních vod 

v chráněných oblastech přirozené akumulace vod (§ 28 vodního zákona) nebo 

v ochranných pásmech vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona).  

(4) Závadným stavem se rozumí nedovolené vypouštění odpadních vod, nedovolené nakládá-

ní se závadnými látkami nebo havárie. 

(5) Odbornou osobou se rozumí právnická nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních 

předpisů, která je k provedení opatření k nápravě odborně i technicky způsobilá (§ 42 

odst. 4 vodního zákona). 

(6) Ekologickou újmou se rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měři-

telné zhoršení jeho funkcí, která se můţe projevit přímo nebo nepřímo.  

 

 

 

Článek 3 

Předmět financování 

 

(1) Předmětem financování z prostředků Královéhradeckého kraje (dále jen „kraj“), je: 

 



3 

 

a) Úhrada nezbytně nutných nákladů přímo souvisejících s opatřeními k nápravě závad-

ného stavu, která dle ustanovení § 42 odstavce 4 vodního zákona uložil formou 

správního rozhodnutí příslušný vodoprávní úřad (§ 104 odst. 2 vodního zákona). 

b) Úhrada nezbytně nutných nákladů přímo souvisejících s opatřeními k nápravě závad-

ného stavu, která dle ustanovení § 42 odstavce 4 vodního zákona zabezpečí příslušný 

vodoprávní úřad (§ 104 odst. 2 vodního zákona) ve výjimečných případech prostřed-

nictvím odborné osoby, která je k provedení opatření k nápravě odborně a technicky 

způsobilá, způsobem mimo správní řízení. 

c) Úhrada nezbytně nutných nákladů na pořízení předběţných průzkumů či jiných od-

borných podkladů (např. analýz rizik), které budou podkladem pro stanovení rozsahu 

opatření k nápravě, včetně případné činnosti monitorující průběh realizace nápravných 

opatření a jejich výsledku (supervize, monitoring). 

d) Úhrada nezbytně nutných nákladů vzniklých se zajištěním nápravných opatření 

k nápravě ekologické újmy dle ustanovení § 13 odst. 6 zákona o ekologické újmy. 

e) Kofinancování opatření k nápravě závadného stavu, která dle ustanovení § 42 odstavce 

4 vodního zákona zabezpečil příslušný vodoprávní úřad a budou řešena (realizována) 

z prostředků jiných dotačních titulů (např. prostředky EU, Finanční mechanismy 

EHP/Norska). 

 

(2) Předmětem financování z prostředků Královéhradeckého kraje není: 

 

a) Závadný stav, který je předmětem pojistné události. 

b) Náklady na uvedení dotčených pozemků nebo staveb do původního stavu dle ustano-

vení § 42 odst. 7 vodního zákona. 

c) Náhrada za majetkovou újmu nebo omezení vzniklá vlastníkům při provádění opatření 

k nápravě na jejich pozemcích nebo stavbách (§ 42 odst. 8 vodního zákona).  

 

 
 

Článek 4 

Poskytování finančních prostředků 
 

(1) Finanční prostředky jsou poskytovány z rozpočtu kraje příslušné obci na základě ţádosti, 

která bude předem projednána ve Výboru pro ţivotní prostředí a zemědělství Zastupitel-

stva Královéhradeckého kraje (dále jen „výbor“) a příslušném orgánu kraje. 

(2) Proces projednávání a schvalování poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje se 

dělí dle časové naléhavosti na havárie (neočekávaná událost) a dlouhodobý závadný 

stav.  

 

 

Článek 5 

Projednávání a schvalování žádostí 

 

(1) Havárie 

 

a) Neprodleně po zjištění a prošetření havárie zašle příslušný vodoprávní úřad, v jehoţ 

správním území došlo k závadnému stavu (obecní úřad nebo městský úřad 

s rozšířenou působností) na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ţivotního 

prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen 

„krajský úřad“) oznámení o havárii. 

b) V oznámení vodoprávní úřad uvede: 

- popis a identifikaci havárie, 

- lokalizaci havárie, 
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- předpokládaný rozsah prací k odstranění havárie, 

- odhad časového harmonogramu prací a výši poţadovaných finančních prostředků. 

 

c) Věcně a místně příslušný vodoprávní úřad neprodleně zašle krajskému úřadu rozhod-

nutí, kterým bylo uloţeno opatření k nápravě, pokud bylo vydáno. 

d) Ţádost o úhradu nákladů vynaloţených na likvidaci havárie nebo provedení preventiv-

ních opatření k odvrácení jejích následků ve smyslu ustanovení § 42 odst. 4 vodního 

zákona, zašle příslušný vodoprávní úřad neprodleně po obdržení faktury na krajský 

úřad. 

e) Ţádost musí obsahovat: 

- protokol o havárii, 

- pravomocné rozhodnutí, jímţ bylo uloţeno provedení opatření k nápravě ve smys-

lu § 42 odst. 4 vodního zákona, nebo jiný doklad (např. smlouva či protokol), na 

základě kterého byla odborná osoba vodoprávním úřadem pověřena provedením 

opatření k nápravě, 

- skutečnosti dokladující, ţe opatření nelze uloţit dle ustanovení § 42 odst. 1 aţ 3 

vodního zákona, 

- odůvodnění sanačního zásahu (existence závaţného ohroţení nebo znečištění po-

vrchových nebo podzemních vod apod.), 

- identifikaci odborné osoby, 

- kopii faktury za provedené práce, 

- číslo účtu obce, na které budou poukázány finanční prostředky z účtu Královéhra-

deckého kraje, zřízeného dle ustanovení § 42 odst. 4 vodního zákona. 

 

f) Krajský úřad po prověření ţádosti z hlediska věcné správnosti a úplnosti dokladů před-

loţí ţádost ke schválení orgánům kraje. 

 

(2) Dlouhodobý závadný stav 

 

a) Opatření k nápravě ohroţení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod jsou 

realizována postupně podle rizik spojených s existencí kontaminace. 

b) Se záměrem provedení nutných opatření k nápravě dlouhodobého závadného stavu na 

povrchových a podzemních vodách seznámí příslušný vodoprávní úřad krajský úřad 

formou oznámení. Oznámení bude zasláno na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, 

odbor ţivotního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec 

Králové. 

c) V oznámení vodoprávní úřad uvede:  

- popis a identifikaci dlouhodobého závadného stavu, 

- lokalizaci dlouhodobého závadného stavu,  

- skutečnosti dokladující, ţe opatření k nápravě nelze uloţit dle ustanovení § 42 odst. 

1 aţ 3 vodního zákona, 

- odůvodnění sanačního zásahu (existence závaţného ohroţení nebo znečištění povr-

chových nebo podzemních vod apod.). 

 

d) Realizace nápravných opatření musí vycházet ze zpracované analýzy rizik dle Meto-

dického pokynu Ministerstva ţivotního prostředí.  

e) Cíl a rozsah sanace bude uveden v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na do-

davatele sanačních prací, kterou vypracuje vodoprávní úřad. Zadávací dokumentaci 

následně zašle k vyjádření krajskému úřadu, popř. České inspekci ţivotního prostředí, 

oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen „ČIŢP“). Pro lokality s menším obje-
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mem prací bude v zadávací dokumentaci přesně uveden rozsah poţadovaných prací. 

Pro lokality s větším objemem prací, kde je moţné sanaci provést různým způsobem, 

budou zadány v zadávací dokumentaci cílové limity, na které má být lokalita sanová-

na. 

f) Práce budou prováděny v rozsahu prací uvedených v nabídkovém projektu vítězného 

uchazeče o provedení opatření k nápravě. 

g) Všechny metodické změny projektu navrţené oprávněnou osobou, musí být odsouhla-

seny krajským úřadem (na základě doporučení pracovní skupiny), např. ve formě zápi-

su při kontrolním dni. 

h) Forma konkrétního postupu při řešení dlouhodobého závadného stavu (průzkumné 

práce, doplňkový průzkum, analýza rizika, projekt sanačních prací, opatření k nápravě, 

supervizi a monitoring) bude dohodnuta individuálně s krajským úřadem, popř. ve 

spolupráci s ČIŢP. 

 

(3) Náklady spojené s likvidací ekologické újmy 

 

a) Královéhradecký kraj poskytuje finanční prostředky k hrazení nákladů vzniklých v 

souvislosti se zajištěním nápravných opatření k nápravě ekologické újmy na povrcho-

vých nebo podzemních vodách, a to na základě ţádosti příslušného orgánu (§ 16 odst. 

1 zákona o ekologické újmě) ve smyslu ustanovení § 13 odst. 6 zákona o ekologické 

újmě. 

b) Příslušný orgán při předkládání ţádosti o úhradu nákladů postupuje přiměřeně dle Čl. 

4 a 5 pravidel.  

 

(4) Náklady na kofinancování programů k odstraňování závaţné kontaminace podzemních 

vod v případech, kdy původce závadného stavu zanikl anebo není znám  

 

a) Královéhradecký kraj můţe poskytnout finanční prostředky na opatření nezbytně nut-

ných nákladů přímo souvisejících s opatřeními k nápravě závadného stavu, která dle 

ustanovení § 42 odstavce 4 vodního zákona zabezpečí příslušný vodoprávní úřad a 

budou řešena (realizována) z prostředků jiných dotačních titulů (např. prostředky EU, 

Finanční mechanismy EHP/Norska). 

b) Úhrada těchto nákladů se provádí dle pravidel příslušného kofinancovaného programu  

           a přiměřeně dle Čl. 4 a 5 pravidel. 

  

 

 

Článek 6 

Kontrola realizace opatření k nápravě  

 

(1) Kontrolu plnění uloţených opatření k nápravě závadného stavu provádí vodoprávní úřad 

formou kontrolních dnů. Vodoprávní úřad ke kontrole přizve krajský úřad. 

(2) Průběh sanace můţe kontrolovat supervizor, pověřený krajským úřadem. 

(3) Z kontrolního dne se pořizuje zápis, z něhoţ musí být patrno, zda byly vykonány faktu-

rované práce. Na základě zápisu o kontrole provedených prací a předloţené faktury bu-

dou poskytnuty Královéhradeckým krajem finanční prostředky, a to do 30-ti dnů od 

schválení Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje.  

(4) Kontrola hospodaření s poskytnutými prostředky Královéhradeckého kraje je prováděna 

podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.  



6 

 

 

 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Odbor ţivotního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zve-

řejní tato pravidla na internetových stránkách Královéhradeckého kraje. 

(2) Postup stanovený těmito pravidly při řešení závadného stavu je podmínkou poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

(3) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení v Zastupitelstvu Královéhradec-

kého kraje a nahrazují v plném rozsahu pravidla pro poskytování finančních prostředků 

z rozpočtu Královéhradeckého kraje na opatření k nápravě dle ustanovení § 42 odst. 4 zá-

kona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném 

znění ze září 2004 schválená Radou Královéhradeckého kraje dne 22. září 2004 usnese-

ním  č.j.: 12/1128/ 2004. 

 


