Výklad č. 26 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům

Ministerstvo zemědělství České republiky
Výklad úseku vodního hospodářství
Č.j.: 44361/2003-7320
Věc: Platby měsíčních záloh za odebrané množství podzemní vody limitované v povolení
k nakládání s vodami hodnotou uvedenou v litrech za sekundu
[k § 88 vodního zákona]
Dotaz:
Společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se obrátila na Ministerstvo zemědělství
ČR s dotazem:
„Podle současné právní úpravy obsažené v ustanovení § 88 zákona o vodách má společnost
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., povinnost platit měsíční zálohy za odebrané množství
podzemní vody, přičemž předpokládaná roční výše poplatku se vypočte ve smyslu odstavce
6 uvedeného ustanovení vynásobením sazby poplatku povoleným odběrem podzemní vody
za kalendářní rok v m3.
Problém při aplikaci shora uvedeného ustanovení zákona o vodách je ten, že rozhodnutí
správních orgánů, kterými máme povoleno nakládat s podzemními vodami, vydaná před
účinností zákona o vodách, neuvádějí zákonem zmíněný údaj „povoleným ročním odběrem
podzemní vody v m3“, nýbrž pouze omezují nakládání s vodami limitem odběru litrů za sekundu.
Protože tedy není k dispozici v naprosté většině případů dříve povolených odběrů zákonem
požadovaný údaj o povoleném objemu podzemní vody za kalendářní rok v m3, nemáme takto
zákonem předpokládaný podklad pro výpočet předpokládaného ročního poplatku. V této
souvislosti uvádíme, že pokud bychom údaj „povoleného objemu podzemní vody za kalendářní
rok v m3“ nahrazovali přepočtem povolených limitů l/s x jeden rok, znamenal by tento postup
pro naši firmu neúnosnou finanční zátěž ve formě značně nadsazených záloh, jejichž přeplatek
se vrací v zákonné lhůtě až po podání poplatkového přiznání následující rok.
Z výše uvedených důvodů absence zákonem předpokládaných povolených objemů máme
tedy zato, že při výpočtu zálohy nemůžeme dle současné právní úpravy a obsahu rozhodnutí
o povolení o nakládání s podzemními vodami postupovat tak, jak požaduje zákon, a zálohy proto
stanovíme s ohledem na předpokládané množství odebrané podzemní vody, vycházející z údajů
předchozích skutečností.“
Výklad:
V dané situaci má tazatel možnost – buď přepočíst pro účely výpočtu výše poplatku podle
ustanovení § 88 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, hodnotu povoleného objemu podzemní vody v l/s
na hodnotu v m3/rok nebo podat návrh na změnu povolení k nakládání s vodami dle ustanovení
§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona. V tomto změněném povolení by vodoprávní úřad
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stanovil povolený objem podzemní vody v m3 za rok, případně by i mohl tuto hodnotu snížit tak,
aby odpovídala potřebám odběratele.
Vodní zákon ustanovením § 88 odst. 6 neumožňuje stanovit zálohy na poplatek za odběr
podzemní vody podle předpokládaného množství odebrané podzemní vody vycházející z údajů
předcházejících skutečností.
V Praze dne 4. srpna 2004
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