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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 19.2

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 (dále jen 
„Program“)

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 (dále jen 
„Program“) v návaznosti na sloučení Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a Fondu životního 
prostředí Ústeckého kraje do Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (dále jen 
„fond“), s účinností od 1. 1. 2018. Program je předložen za účelem podpory výstavby a obnovy 
vodohospodářské infrastruktury vyplývající z § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

Nárok na rozpočet:
Finanční prostředky nárokovány v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – schválení 
rozpočtu na rok 2019 - v ZÚK dne 10. 12. 2018.

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

19.2-1 Název: bod 19.2 priloha 1.pdf
Návrh Programu na podporu vodního 
hospodářství v Ústeckém kraji na 
období 2018 – 2025

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

dle § 36 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci Fondu vodního
hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje Program na podporu vodního hospodářství v 
Ústeckém
kraji na období 2018 – 2025 dle přílohy č. 1, tohoto usnesení;

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, 



životního
prostředí a venkova, zajistit v návaznosti na bod A) tohoto usnesení zveřejnění programu na webových
stránkách Ústeckého kraje.
Termín: 31.12.2018



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 15/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 v rámci Rozpočtových 
pravidel Ústeckého kraje sloučení Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a Fondu životního prostředí 
Ústeckého kraje do Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje (dále jen „fond“), s 
účinností od 1. 1. 2018.
Vzhledem ke skutečnosti, že Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje, který byl zřízen Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. 19/26/2004 ze dne 23. 6. 2004 za účelem podpory výstavby a obnovy 
vodohospodářské infrastruktury, zajišťování protierozních opatření, opatření na ochranu proti nepříznivým 
účinkům povodní apod. vyplývajícím z § 42 a § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, se s účinností od 1. 1. 2018 sloučil s Fondem životního prostředí Ústeckého kraje, je 
nezbytné přijmout navrhovaný Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 
2025, který nahradí úpravu poskytování dotací dosud obsaženou přímo v Zásadách pro používání finančních 
prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.

Z důvodu naplňování § 88 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, předkládáme ke schválení Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém 
kraji na období 2018 – 2025. Program je v souladu se současnou platnou legislativou a je v souladu se 
Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje. Součástí 
programu je i specifikace postupu hodnocení žádostí, včetně stanovení kritérií vyplývajících z čl. IX. odst. 7) 
Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje. Oproti čl. IX. 
odst. 1) citovaných zásad je ponechán dosavadní postup, kdy neprovádí hodnocení dle kritérií výběrová 
komise ani příslušná komise Rady kraje, ale přímo odbor ZPZ (viz čl. 7 odst. 1) navrhovaného programu).

Navržený program byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 22. 11. 2017, usnesením č. 115/28R/2017. Před 
konáním Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017 byl daný bod stažen z programu ZÚK.
Program byl následně schválen Radou Ústeckého kraje dne 6. 6. 2018, usnesením č. 098/41R/2018, přičemž 
Program byl předložen ve stejném znění jako dne 22. 11. 2017 pouze s úpravou termínu vyhlášení/zveřejnění 
Programu v červenci 2018 (původně prosinec 2017) dle Čl. 3 odst. 5a) a doplněným ujednáním v Čl. 3 odst. 
11 Programu. V rámci projednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 25. 6. 2018 byl daný bod stažen z 
programu ZÚK.
Nyní odbor ZPZ předkládá Program ve stejném znění, jako bylo projednáno v Radě ÚK dne 6. 6. 2018 pouze 
s úpravou termínu vyhlášení/zveřejnění Programu v prosinci 2018 (původně červenec 2018) dle Čl. 3 odst. 
5a) a doplněným ujednáním v čl. 3 odst. 11 Programu.

K předkládanému Programu odbor ZPZ uvádí, že obce mají zažitý systém podpory v režimu de minimis a v 
průběhu existence předcházejícího programu žádná obec neměla k formě podpory (de minimis) žádné 
připomínky či náměty na jakoukoliv úpravu (schválení úpravy v roce 2014). K podpoře ve formě de minimis 
odbor ZPZ uvádí, že vychází ze stanoviska ÚOHS (čj. ÚOHS-D689/2014/VP-24210/2014/420/VHr ze dne 29. 
12. 2014), které doporučuje využití režimu mimo veřejnou podporu pouze v případě, že obec vlastní danou 
infrastrukturu, je a bude i v budoucnu jejím provozovatelem a infrastruktura nebude ani v budoucnu 
převedena na jiný subjekt (tedy po dobu odepisování, což činí období 30 – 50 let, kdy je VHI odepisována) a 
obce berou tak zavazují budoucí zastupitelstva obcí a měst, že nemohou převést infrastrukturu na jiného 
provozovatele, aby předešly možným konfliktům při nedodržení podmínek dotačního titulu a nemusely 
investiční dotaci vracet. V Ústeckém kraji je zhruba 5 % VHI provozováno samostatně obcemi a cca 95 % 
VHI je svěřeno do majetku SVS a.s. (odhad odboru ZPZ, potvrzený SVS a.s.). Dne 25. května 2018 proběhlo 
jednání SVS a.s. se zástupci odboru ZPZ.

Ústecký kraj má nastaven model programu stejně spolu s Karlovarským krajem. Dále odbor ZPZ požádal 
ostatní kraje o sdělení, v jakém režimu poskytují podporu na vodohospodářskou infrastrukturu. Z došlých 
vyjádření vyplývá, že každý kraj má svůj individuální program a nelze tedy jednoznačně porovnat způsob 
poskytování podpory a použít konkrétní zásady daného kraje (většina programů je nastavena pro malé obce, 
tedy převážně pro obce do 2 000 obyvatel a obec musí být vlastníkem infrastruktury).

Jakýkoliv významný zásah (což změna režimu podpory bezesporu je) do Programu by měl být odsouhlasen 
ÚOHS už na základě toho, že se od začátku Programu opíráme o jejich stanovisko. Také by měla být jakkoliv 
zásadní změna oznámena předem obcím a městům, tak, aby se mohli ke změnám vyjádřit a jejich případné 
připomínky řádně vypořádat.
Pro informaci dále uvádíme, že i Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na 
období 2017 až 2025 poskytuje obcím, svazkům obcí a jiným žadatelům podporu v režimu de minimis.

Výbor pro životní prostředí, zemědělství a obnovu venkova ÚK projednal materiál na zasedání dne 27.11. 



2018, usnesení č. 5/9/2018. Hlasování (pro – proti – zdržel se) 5 – 0 – 1 návrh byl přijat.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Monika Zeman, MBA,
zástupkyně ředitele pro výkon 
přenesené působnosti, vedoucí odboru 
životního prostředí a zemědělství

Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Monika Zeman (vedoucí odboru)   Ing. Monika Zeman 26. 11. 
2018

2 Jitka Sachetová (uvolněný zastupitel)   Jitka Sachetová 26. 11. 2018

Podpis zpracovatele:  Jana Koutecká 26. 11. 2018


