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PRAVIDLA  
Zastupitelstva Karlovarského kraje  

 

pro financování havarijních opatření dle § 42 odst. 4 vodního zákona 

(dále jen „pravidla“) 
 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje se usneslo na těchto pravidlech: 

 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 
1. Účelem těchto Pravidel je stanovení předmětu, podmínek a postupu financování provedení opatření 

k nápravě závadného stavu ze zvláštního účtu Karlovarského kraje dle § 42 odst. 4 zákona  

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vodní zákon“). 

2. Pro účely těchto pravidel se závadným stavem v souladu s § 40 až 42 vodního zákona rozumí 

mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo 

podzemních vod, vzniklé v důsledku neočekávané a nepředvídatelné náhlé události, kdy hrozí 

nebezpečí z prodlení, a jejichž původce není znám.  

 

Článek II. 

Předmět financování 

 

Předmětem financování z prostředků Karlovarského kraje (dále jen „kraj“)  je úhrada nákladů přímo 

souvisejících s opatřeními k nápravě závadného stavu dle článku I. pravidel, která dle § 42  

odst. 4 vodního zákona uložil příslušný vodoprávní úřad z vlastního podnětu nebo z podnětu České 

inspekce životního prostředí právnické nebo fyzické osobě, která je k provedení opatření k nápravě 

odborně a technicky způsobilá. 

 

Článek III. 

Podmínky podání žádosti 

 

1. V případě, že příslušný vodoprávní úřad rozhodne o uložení provedení nápravných opatření  

dle § 42 odst. 4 vodního zákona a předpokládá se financování opatření dle těchto pravidel,  vyrozumí 

o této skutečnosti nejdéle do 30 pracovních dnů od vydání rozhodnutí vodoprávní úřad Krajského 

úřadu Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. 

2. Žádost o úhradu nákladů dle článku II. podává obec, do které je zařazen věcně  

a místně příslušný vodoprávní úřad, který uložil opatření dle § 42 odst. 4 vodního zákona. 

3. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v článku IV. pravidel. 
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4. Žádost musí být předložena Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí  

a zemědělství (Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary), v písemné formě a ve lhůtě do 6 měsíců od 

ukončení nápravných opatření dle článku I. pravidel. 

5. Žádost, která nebude předložena v souladu s tímto článkem nebo nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v článku IV. pravidel, vrátí Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí  

a zemědělství, žadateli k doplnění. 

 

Článek IV. 

Náležitosti žádosti 

 

1. Žádost musí obsahovat: 

a) Identifikační údaje žadatele, předmět žádosti. 

b) Bankovní spojení a číslo účtu, na který mají být finanční prostředky poskytnuty. 

c) Protokol o poznatcích a výsledcích šetření vodoprávního úřadu při odstraňování příčin  

a následků havárie, a to s komentářem k nezbytnosti provedení opatření. 

d) Kopii pravomocného rozhodnutí, kterým bylo uloženo provedení opatření k nápravě ve smyslu  

§ 42 odst. 4 vodního zákona. 

e) Údaje o lokalizaci havárie: obecní úřad obce s rozšířenou působností, obec, katastrální území, 

souřadnice lokality. 

f) Údaje k charakteru území, v němž nastala havárie: 

i) CHKO (Chráněná krajinná oblast) 

ii) Ochranné pásmo vodního zdroje podzemních vod  

iii) Ochranné pásmo vodního zdroje povrchových vod  

iv) CHOPAV (Chráněná oblast podzemní akumulace vod)  

v) Zvláště chráněné území  

vi) Jiné  

g) Vodní tok znečištěný či ohrožený havárií: 

i) Název 

ii) Správce 

iii) Říční km 

iv) ČHP 

h) Podzemní vody znečištěné či ohrožené havárií: 

i) č. hydrogeologického rajónu 

ii) č. hydrologického povodí 

i) Kopie informace zaslané České inspekci životního prostředí za účelem vedení centrální 

evidence havárií (§ 112 odst. 1 písm. e) vodního zákona). 

j) Snímek mapy se zákresem místa havárie, zasažených míst a chráněných území.  

k) Kopii zásadní fotodokumentace, zejména stav pozemku nebo budovy před provedením opatření 

a po provedení opatření. 

l) Informaci o splnění uložených opatření k nápravě (shrnutí jednotlivých opatření, datum jejich 

splnění a komentář k jejich efektivnosti). 
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m) Kopie podkladů dle § 11 odst. 3 vyhl. č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými 

látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů. 

n) Fakturu, popř. faktury, vystavenou právnickou nebo fyzickou osobou, která nápravná opatření 

provádí, jako účetní doklad, který bude obsahovat zejména označení účetního dokladu, obsah 

účetního případu a jeho účastníky, peněžní částku, okamžik vyhotovení účetního dokladu. 

2. Karlovarský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství je oprávněn vyžádat si další potřebné 

doklady nebo odborné posudky pro posouzení žádosti a oprávněnosti nákladů. 

 

Článek V. 

Průběh schvalování žádostí 

 

1. Žádost o poskytnutí finančních prostředků dle těchto pravidel schvaluje Zastupitelstvo 

Karlovarského kraje. 

2. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, do 15 dnů od vydání 

ověřeného usnesení ve věci schválení žádosti Zastupitelstvem Karlovarského kraje písemně 

vyrozumí žadatele o vyřízení jeho žádosti. 

3. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor finanční, na základě usnesení Zastupitelstva 

Karlovarského kraje a příkazu k úhradě od odboru životního prostředí a zemědělství zajistí převod 

finančních prostředků na účet uvedený v žádosti. 

4. Žadatel bude ve spolupráci s příslušným vodoprávním úřadem a případně i s Českou inspekcí 

životního prostředí, Policií ČR a dalšími právnickými a fyzickými osobami zjišťovat neznámého 

původce závadného stavu. Pokud bude dodatečně zjištěn původce závadného stavu, bude 

postupováno tak, aby náklady vynaložené k provedení nápravných opatření byly uhrazeny 

původcem.  

Článek VI. 

Kontrola realizace opatření k nápravě 

 

1. Kontrolu plnění uložených opatření k nápravě závadného stavu provádí vodoprávní úřad formou 

kontrolních dnů. Vodoprávní úřad přizve ke kontrole Krajský úřad Karlovarského kraje. 

2. Z kontrolního dne se pořizuje zápis, z něhož musí být zřejmé, zda byly vykonány fakturované práce.  

3. Kontrola hospodaření s poskytnutými finančními prostředky kraje je prováděna podle zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů.    

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zvláštní účet kraje pro účely financování dle těchto pravidel je zřízen v souladu s § 42 odst. 4 zákona 

o vodách a je doplňován v souladu s § 88h odst. 1 vodního zákona. 

2. Postup stanovený těmito pravidly při řešení závadného stavu je podmínkou poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje.  



      KARLOVARSKÝ KRAJ                                                     
           ZASTUPITELSTVO KRAJE 
 

 

 4 

3. Na financování nákladů přímo souvisejících s opatřeními k nápravě závažného stavu dle těchto 

pravidel není právní nárok. 

4. Tato pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 312/09/19  

ze dne 23. 9. 2019. 

5. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2019. 

 

 


