Porovnáním hodnocení celkového stavu vodního prostředí jak u povrchových, tak i podzemních vod před a po zavedení patřičných opatření,
které Plán oblasti povodí Odry navrhuje, se ukazuje, že ve většině případů nedojde k takovým zásadním změnám, aby ty zapříčinily celkovou
změnu z nevyhovujícího na vyhovující stav. Tato skutečnost je způsobena jednak velmi přísnými limity, jimiž se stavy hodnotí, dále jejich
rozsáhlým spektrem, a v neposlední řadě systémem hodnocení - „jeden špatně, všechno špatně“. Uvedený přístup ve svém souhrnu
způsobuje, že oblast povodí Odry jako celek vykazuje k roku 2015 jen velmi malé zlepšení, a to i přes velkou řadu pozitivních změn, které
opatření sebou přinesou. Jen po zavedení programu opatření se u minimálně 25 % dosud nevyhovujících vodních útvarů zlepší hodnocení
jejich ukazatelů ekologického stavu. Dále je třeba si mimo to uvědomit, jak se situace v pozitivním směru celkově změnila po společenských
změnách v r. 1989. Zde kupříkladu porovnání látkového odtoku celkového fosforu a amoniakálního dusíku hraničním profilem Odra Bohumín,
který charakterizuje zatížení vod znečištěním v převažující části oblasti povodí, ukazuje, že to se za poslední dobu od roku 1997 (před rokem
1997 se sledoval jejich odtok jinými přístupy, ale odhadem snížil se násobně) snížilo téměř o dvě třetiny (srv. grafy).
Přes uvedené skutečnosti, že k roku 2015 dojde dosud přijatým způsobem hodnocení v oblasti povodí Odry jen k mírnému zlepšení
stavu vodních útvarů, lze předpokládat, že zavedením akcí z programů opatření pro léta 2016-2024 na poli čištění odpadních vod, tj.
dobudováním kanalizačních systémů, dokončením komplexních pozemkových úprav, řešením plošných splachů a nitrátů, zavedením
dodržování dobrých postupů, dokončením revitalizací vodních toků, včetně jejich zprůchodnění a spolupůsobením všech těchto opatření dojde
v oblasti povodí Odry nejpozději k roku 2027 k dosažení dobrého stavu vod, případně k dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu.
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Vývoj zatížení toku živinami v hraničním profilu Odra – Bohumín
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F. Ekonomická analýza
Kapitola F především po ekonomickém hodnocení hospodářského významu užívání vod, včetně prognóz k roku 2015, posuzuje
nákladovou efektivnost jednotlivých opatření z kapitol C a D. Cílem je ověřit současný hospodářský význam užívání vod v jednotlivých
sektorech národního hospodářství, prověřit jejich prognózu (trendy) a následně analyzovat návratnost nákladů na užívání vod a
vodohospodářské služby.
Z hlediska hospodářského významu jsou hodnoceny dva hlavní druhy užívání vod – zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění a
čištění odpadních vod. V oblasti povodí Odry je na vodovody pro veřejnou potřebu připojeno téměř 96 % obyvatel, specifická spotřeba činí jen
92 l/obyvatele a den, což je pod celostátním průměrem. Na kanalizaci a čistírnu odpadních vod (ČOV) je napojeno pouze 70 % obyvatel
v povodí. Průmyslové subjekty odebírají pro své potřeby ročně celkem téměř 90 mil.m3 vody, především z povrchových zdrojů.
Jedná-li se o posouzení plateb a poplatků spojených s vodohospodářskými službami, rozhodující platby přicházejí od odběratelů vody
pro průmysl a pro vodovody pro veřejnou potřebu. Následují pak příjmy z vodného a stočného, které v oblasti povodí Odry činily v roce 2005
průměrně 41,6 Kč za m3 vody, což bylo 6,5 % pod průměrem ČR (44,5 Kč/m3). Podíl výdajů na vodné a stočné vzhledem k čistému příjmu
domácnosti byl na úrovni 1,4 %, přičemž za sociálně únosnou se považuje hranice 2 %.
Plánem byly rovněž zkoumány prognózy trendů objemu, cen a nákladů spojených s užíváním vod a vodohospodářskými službami
vyjádřené kvantifikací nebo slovním popisem ve variantě pravděpodobné, minimální a maximální.
Stěžejní částí kapitoly F je hodnocení efektivnosti jednotlivých navržených opatření pro naplňování cílů ochrany vod. Kromě jiného byla
provedena i analýza proveditelnosti a stanovení priorit pro návrhy výstavby a intenzifikace ČOV a pro návrhy výstavby a rekonstrukce
kanalizací, vše v sídlech nad 2 000 ekvivalentních obyvatel. Konkrétně jsou plánem navrženy ČOV v 26 sídlech v celkovém nákladu 2,5 mld. Kč
a kanalizace v 74 sídlech za 10,9 mld. Kč.Opatření navržených v sídlech pod 2000 ekvivalentních obyvatel je 24 o celkovém nákladu 1,5 mld.
Kč. Po r. 2015 se jedná o dalších 53 akcí (pod 2000 EO) o celkovém finančním odhadu 3.8 mld. Kč. Disponibilní finanční zdroje na tato
opatření v horizontu let 2010 až 2015 představují cca 9,8 mld.Kč. K zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů bylo
navrženo 81 opatření (revitalizace, zprostupnění říčních objektů), z toho do r. 2012 to je 29 opatření v celkovém nákladu 369 mil. Kč, po r. 2015
pak 52 opatření za 530 mil. Kč.
Pro hodnocení návratnosti nákladů za vodohospodářské služby byly zjišťovány ekonomické údaje od hlavních subjektů (správců toků,
provozovatelů vodovodů a kanalizací) pro stanovení celkových nákladů a příjmu. Z nich pak byla určena míra návratnosti, která pro sektor
zásobování pitnou vodou činí 113,3 %, pro sektor odvádění a čištění odpadních vod 106,0 % (z důvodu vyššího objemu dotací). Pro příklad
průměrný objem dotací na vodohospodářské služby činí téměř 0,9 mld.Kč ročně. Sektor správy povodí a správy vodních toků vykazuje
celkovou návratnost 97,6 %, bez započtení dotací na opatření na ochranu před povodněmi.
Závěrem kapitoly je možno uvést, že cenová politika, uplatňovaná v souladu s relevantními zákony (zejména zákon o vodách, zákon
o vodovodech a kanalizacích a zákon o cenách), zakládá pro uživatele vody v oblasti povodí Odry dostatečné podněty k efektivnímu užívání
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vodních zdrojů a výnosy z plateb za vodohospodářské služby spolu s dotacemi z veřejných zdrojů přispívají k dosažení environmentálních cílů
a poskytování kvalitních a komplexních vodohospodářských služeb. Na druhé straně platby za vodohospodářské služby při jejich
předpokládaném růstu k roku 2015 prostřednictvím vodného a stočného se budou již pohybovat na úrovni, blížící se 2% čistého příjmu
domácnosti, což je maximální hranice sociální meze doporučené Evropským společenstvím. Další zvyšování plateb nad hranici kopírující
inflační vývoj pro financování navržených opatření tak nebude již možné a na tomto poli se i nadále nebude možno obejít bez dotační politiky.
Pro zavádění plánovaných opatření lze v období let 2010 - 2012 předpokládat, že tyto budou pokryty z finančních prostředků fondů EU a
z národních zdrojů. Alokované zdroje pro oblast povodí Odry jsou stanoveny úměrně k celkovým plánovaným zdrojům pro ČR uváděným
Plánem hlavních povodí ČR, a odpovídají váhám, jaké tyto problémy v naší oblasti zaujímají v kontextu celého státu.
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Závěr
Předložený návrh Plánu oblasti povodí Odry byl hledáním rovnováhy mezi legislativními předpisy, které vytyčily náročné rámcové cíle a
environmentálními a vodohospodářskými zkušenostmi, a to jak u pořizovatelů plánu, tak u autorů metodik a návodů, které byly podkladem ke
zpracování plánu. Doslova se za pochodu učili všichni.
Tvůrci návrhu Plánu oblasti povodí Odry jsou přesvědčeni, že ten je dobrým východiskem pro splnění vytyčených cílů, daných zejména
Rámcovou směrnicí, zákonem o vodách, vyhláškou o plánování v oblasti vod a Plánem hlavních povodí ČR. Lze předpokládat, že k úpravě
procesu plánování v oblasti vod dojde po porovnání jednotlivých plánů v rámci Evropy a jejich vyhodnocení v roce 2010 a později.

Předpokládaný časový plán dalších činností v procesu plánování po roce 2009
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

zavádění opatření pro dosažení dobrého ekologického stavu
úprava metodik a odstraňování nejistot v procesu plánování
vyhodnocení monitoringů
revize plánu v oblasti povodí Odry
schvalovací proces pro plán oblasti povodí na léta 2016 – 2021

2010 - 2012
2010 - 2012
2013
2013 - 2014
2014 - 2015
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