Výklad č. 33 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům

Ministerstvo zemědělství České republiky
Výklad úseku vodního hospodářství
Č.j.: 19756/2004-16320
Věc: Pojem „průtočné chlazení parních turbín“
[k § 101 odst. 3 vodního zákona]
Dotaz:
Dopisem ze dne 10.5.2004 se na výkladovou komisi obrátilo Povodí Labe, státní
podnik, s následujícím dotazem :
„V ustanovení § 101 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,
v platném znění, je vymezeno rozlišení ceny povrchové vody podle účelu užití. Tato cena
je v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., v platném znění, cenou věcně usměrňovanou podle
zásad uváděných v cenovém výměru MF ČR, který je vydáván pro každý kalendářní rok.
V předchozí právní úpravě byly platby za odběr povrchové vody stanoveny v nařízení vlády
č. 35/1975 Sb. (posléze novelizovaném pod č. 91/1988 Sb.), v němž byl odkaz na ceník
velkoobchodních cen schvalovaný Federálním cenovým úřadem uváděný v Cenovém
věstníku. V případě užití vody pro průtočné chlazení parních turbín bylo v cenovém výměru
zařazení do této kategorie podmíněno zejména tím, že použitá voda musí být odvedena zpět
do toku bez její recirkulace ve vodohospodářském systému podniku, spotřebovaná voda
nepřekročí 1 % z odebraného množství a kvalita vypouštěné vody nebude horší než voda
odebraná, s tím, že teplota nepřekročí hranici stanovenou normou OEG 83 0870, což neplatilo
pro případy, kdy voda již při odběru nesplňovala daný limit.
Vodním zákonem byly výše uvedené předpisy upravující způsob stanovení ceny
zrušeny. Platba k úhradě správy vodních toků je nyní obsažena přímo v ustanovení § 101,
přičemž v odst. 3 je stanovení ceny rozlišováno podle způsobu užití. Původní podmínky pro
zařazení odběru do této skupiny ani způsob jejího stanovení v zákoně obsaženy nejsou.
Rovněž v současných cenových výměrech není jednoznačně uvedeno, které odběry lze
takovýmto způsobem klasifikovat.
Proto Vás žádáme o sdělení, zda je problematika určování, ve kterých případech
se jedná o průtočné chlazení parních turbin, v rámci České republiky sjednocena nějakým
obecně závazným platným právním nebo jiným předpisem. Případně Vás žádáme o definici
nebo výklad, kdy se jedná o průtočné chlazení parních turbín ve smyslu ustanovení § 101
odst. 3 písm. a) vodního zákona.“.
Výklad :
Podle ustanovení § 101 odst. 3 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se cena za odběr povrchové
vody stanoví zvlášť pro účely průtočného chlazení parních turbín. Pojem „průtočné chlazení
parních turbín“ není v zákoně ani v jiném obecně závazném právním předpisu definován, ale
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všeobecně se jím rozumí technologický proces, při němž je teplota parní turbíny snižována
vlivem protékající povrchové vody. Metodika pro stanovení ceny za odběr povrchové vod pro
účely průtočného chlazení parních turbín nebyla stanovena.
V Praze dne 4. srpna 2004
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