List opatření
Název opatření: Opatření k aplikaci principu "Znečišťovatel platí"
Typ opatření:

-

ID_OP:

OD100112

ID_KO:

-

Popis současného stavu:
Podle ustanovení vodního zákona ten, kdo má povolení k odběru podzemní vody, je za podmínek stanovených ve vodním
zákoně povinen platit za množství odebrané podzemní vody podle účelu tohoto odběru poplatek za odebrané množství
podzemních vod. 50% těchto poplatků je příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr uskutečňuje. Prostředky takto
získané lze použít jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury a na zřízení a doplňování účtu určeného k
sanaci havárií a tzv.starých ekologických zátěží.
Ten, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových, je za podmínek stanovených ve vodním zákoně povinen platit poplatek
za znečištění vypouštěných odpadních vod a poplatek z objemu vypouštěných vod. Finanční prostředky získané z těchto
poplatků (včetně záloh, penále a pokut) jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.
Ten, kdo základě povolení vypouští odpadní vody do vod podzemních platí (s výjimkou případů uvedených ve vodním zákoně)
poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Poplatek je příjmem obce, na jejímž území k vypouštění
dochází.
Ten, kdo na základě oprávnění odebírá povrchovou vodu z vodního toku, je povinen uhrazovat platbu k úhradě správy vodních
toků a u odběrů povrchové vody z významných vodních toků také k úhradě správy povodí. Výše platby je závislá na užití
odebrané vody a na jejím množství. Platí se příslušnému správci toku, ve kterém k odběru dochází.
Vodní zákon dále umožňuje, aby stát poskytl finanční prostředky k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, zejména na
ty, které příkladmo uvádí. Prostředky poskytuje podle každoročně stanovených pravidel správcům povodí, České inspekci
životního prostředí, správcům vodních toků, vlastníkům vodních děl, pověřeným odborným subjektům i jiným právnickýma
fyzickým osobám. Na tyto prostředky není právní nárok.

Návrh opatření:
Oblast poplatků za odběry vod poplatků za vypouštění odpadních vod je přiměřeně právně ošetřena. S ohledem na současný
stav v přípravě oceňování přírodních zdrojů se nepředpokládá, že bude v této fázi plánování uplatňována v oblasti
vodohospodářských služeb úhrada jiných nákladů, než jsou výše uvedené poplatky.
Je však účelné provést vyhodnocení účinnosti stanovených sazeb i systému poplatků jako celku. Součástí hodnocení by měla
být i forma, úroveň a efektivnost vymáhání plnění a návrhy na zlepšení současného stavu.
Přitom by mělo být sledováno na jedné straně dosažení návratnosti nákladů za vodohospodářské služby a na druhé straně
sociální únosnost navržených opatření.
V návaznosti na vyhodnocení sazeb a systému poplatků by měla být provedena aktualizace současného systému plateb,
zejména v části poplatků za vypouštěné znečištění.
Dalším opatřením je zahájení prací na stanovení environmentálních nákladů souvisejících s užíváním vod.

Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření:
Opatření k vyhodnocení účinnosti současného systému poplatků jsou realizovatelná v krátkodobém výhledu. Práce na
stanovení environmentálních nákladů budou probíhat ve střednědobém výhledu.
Náklady nejsou specifikovány.

Oblast povodí Odry

