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Předání nové aplikace MPVak (zpracovatel) vlastníkům vodohospodářského majetku a 
žádost o součinnost 

V návaznosti na novelu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen  „zákon“), zákonem č. 275/2013 Sb., s účinností 

od I.ledna2014 a související novelou prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství 

č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích (prováděcí vyhláška) 

vyhláškou č. 48/2014 Sb., s účinností od 1. dubna 2014, provedlo Ministerstvo zemědělství 

ve spolupráci s dalšími subjekty úpravu aplikace pro vedení a správu vybraných údajů 

majetkové a provozní evidence (data VŮME a VŮPE) podle ustanovení $ 5 zákona. 

Nová aplikace MPVaK (zpracovatel) je určena pro vlastníky vodohospodářského majetku, 

respektive pro jednotlivé zpracovatele a je již nyní (od 21. listopadu 2014) volně k dispozici, 

(včetně podrobné uživatelské příručky, stručného úvodu jak postupovat při prvním spuštění 

nové aplikace a návodu jakým způsobem předat data VŮME a VŮPE na příslušný 

vodoprávní úřad), na webových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz — 

rozcestník eAGRI/ voda/ vodovody a kanalizace/ majetková a provozní evidence vodovodů 

a kanalizací.



Aplikace MPVaK (VÚ), která je určena pro vodoprávní úřady bude volně k dispozici 

na webových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz — rozcestník eAGRI/ voda/ 

vodovody a kanalizace/ majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací v průběhu 

měsíce prosince 2014. O této skutečnosti Vás budeme informovat. 

V souvislosti snovou verzí aplikace MPVaK (zpracovatel), je třeba informovat vlastníky 

vodohospodářského majetku, že již ke zpracování dat VŮME a VŮPE nebudou používat 

aplikaci. IS VaK Vstupní formuláře, ale aplikaci. MPVaK | (zpracovatel). | Zároveň 

doporučujeme sledovat webové stránky MZe, kde bude aplikace průběžně aktualizována. 

Tímto se na Vás obracíme s žádostí, abyste uvědomili příslušné vlastníky o možnosti jejího 

stáhnutí z webových stránek Ministerstva zemědělství s tím, že v případě jakýchkoliv dotazů, 

námětů a připomínek se mohou obrátit na e-mail vumevupe(dmze.cz. 

S pozdravem 

Ing. Jiří Duda 

ředitel odboru 
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