ÚSTECKÝ KRAJ
ZÁSADY FONDU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ a ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
(dále jen „zásady“)
Článek 1
Základní ustanovení
1) Ústecký kraj (dále též jen „kraj“) zřídil usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
071/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017, dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 14 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s Rozpočtovými
pravidly Ústeckého kraje, Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje, v návaznosti na povinnosti vyplývající z § 42 odst.
4 a 5 a § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ve shodě s cíli schváleného
Programu rozvoje Ústeckého kraje a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého
kraje (dále jen „PRVKÚK“) a dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, účelově určený peněžní fond s názvem „Fond
vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje“ (dále jen „fond“);
2) Při použití prostředků fondu se postupuje v souladu s těmito zásadami.
Článek 2
Účelové určení fondu
1) Fond byl zřízen za účelem:
a) financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování
životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje;
b) financování podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona;
c) financování náhrad nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst.
4 a 5 vodního zákona (opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění
odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií,
popřípadě též opatření k zajištění náhradního odběru vod; dále opatření k nápravě
ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách);
d) financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích
zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. K tomuto účelu je fond
určen pouze do doby, do níž bude k tomuto účelu určen v Rozpočtových pravidlech
Ústeckého kraje;
e) financování opatření, která jsou v souladu s Plánem odpadového hospodářství
Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025.

1

Článek 3
Tvorba fondu
1) Zdrojem finančních prostředků fondu jsou:
a) poplatky za odběr podzemních vod vyměřené Českou inspekcí životního prostředí,
dle § 88 odst. 15 vodního zákona - 50 % poplatků za odběr podzemní vody je
příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje
(poplatky jsou hrazeny zálohově; v rámci vyúčtování může dojít k vratce přeplatku)
– oblast vodního hospodářství;
b) poplatky za znečišťování ovzduší (25 % výnosu z poplatků za znečišťování pro kraj,
ve kterém se stacionární zdroj nachází), dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (poplatky jsou hrazeny zálohově;
v rámci vyúčtování může dojít k vratce přeplatku) – oblast životního prostředí;
c) příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí, jejichž příjemcem je
dle zvláštního právního předpisu kraj - oblast životního prostředí;
d) finanční prostředky vyčleněné z rozpočtu Ústeckého kraje ve formě přídělu;
e) dotace, dary a příspěvky od jiných subjektů a z rozpočtů územních samosprávných
celků;
f) úroky z prostředků fondu vedených na zvláštním bankovním účtu fondu a výnosy
z ostatních forem zhodnocení prostředků fondu;
g) vrácené neoprávněně čerpané finanční prostředky poskytnuté z fondu a nevyčerpané
na stanovený účel, nevyužité finanční prostředky z podpořených projektů a zaplacené
finanční sankce a úroky z prodlení vyplývající z neoprávněného užití prostředků
fondu.
2) Zůstatek finančních prostředků fondu k 31. 12. každého kalendářního roku zůstává
k použití fondu i pro následující účetní období.
3) Nevyčerpané zůstatky Fondu vodního hospodářství a Fondu životního prostředí ke dni
jejich sloučení se stávají příjmem fondu.
Článek 4
Použití prostředků fondu
1) Oblast vodního hospodářství, finanční prostředky lze využít za účelem:
a) poskytování programových dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona;
b) náhrady nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5
vodního zákona (opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních
vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií, popřípadě též
opatření k zajištění náhradního odběru vod; dále opatření k nápravě ekologické újmy
na povrchových nebo podzemních vodách).
2) Oblast životního prostředí, finanční prostředky lze využít za účelem financování
opatření v oblasti ochrany životního prostředí v rámci dotačních programů a na
financování dalších dotačních programů v oblasti rozvoje zemědělství a venkovských
oblastí, které rovněž přispívají k ochraně životního prostředí.
3) O použití fondu dle odstavce 1 tohoto článku zásad rozhodují orgány kraje v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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4) Z prostředků fondu jsou rovněž hrazeny výdaje spojené s vedením zvláštního bankovního
účtu a realizacemi transakcí z účtu fondu.
5) Na poskytování prostředků z fondu není právní nárok.
Článek 5
Financování opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona
1) Vodoprávní úřad, který zabezpečil provedení opatření k nápravě dle § 42 odstavec 4
vodního zákona, předloží vyúčtování provedeného opatření dle přílohy 1 Zásad, včetně
následujících příloh:
a) rozhodnutí, kterým bylo provedení opatření uloženo s vyznačením právní moci, nebo
veřejnoprávní smlouvou o provedení opatření;
b) podklady vztahující se k hodnocení závažnosti ohrožení nebo znečištění povrchových
či podzemních vod, které jsou vodoprávnímu úřadu k dispozici (rizikové analýzy,
výsledky hydrogeologických průzkumů, protokoly z jednání a ohledání apod.);
c) daňové doklady vystavené osobou provádějící nápravná opatření, včetně rozpisu
provedených prací.
2) Odbor ZPZ posoudí, zda byly naplněny podmínky pro financování opatření z povinné
rezervy dle § 42 vodního zákona, zejména, zda nebylo možno uložit opatření k nápravě
původci závadného stavu a zda hrozilo závažné ohrožení nebo znečištění povrchových
nebo podzemních vod.
3) V případě naplnění podmínek pro financování opatření z povinné rezervy dle § 42 odst. 4
vodního zákona odbor ZPZ uhradí do 60ti dnů od podání či doplnění žádosti náhradu
nákladů opatření dle předloženého vyúčtování, a to do výše zůstatku povinné rezervy ke
dni úhrady. V případě nesplnění těchto zákonných podmínek sdělí vodoprávnímu úřadu
ve stejné lhůtě písemné důvody pro zamítnutí žádosti.
4) Příslušný orgán, který vynaložil náklady na zajištění nápravných opatření k nápravě
ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách dle zákona č. 167/2008 Sb., o
předcházení ekologické újmě a její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předloží vyúčtování provedeného opatření odboru
ZPZ spolu s žádostí o úhradu, která obsahuje vyúčtování a vyhodnocení uloženého
opatření (příloha 1 Zásad), a dále následující přílohy:
a) doklady o tom, že byly naplněny podmínky dle § 13 odst. 4 zákona pro financování
opatření z povinné rezervy, tj. konkrétně doklad o výši úhrady provedené případně
z majetku nebo finančního zajištění provozovatele, nebo prohlášení příslušného
orgánu o tom, že provozovatele nelze zjistit, nebo doklad o tom, že pohledávka za
provozovatelem je nedobytná, nebo doklad o zániku či úmrtí provozovatele bez
právního nástupce, nebo rozhodnutí příslušného orgánu vydané podle § 12 odst. 4
zákona, nebo doklad o tom, že ekologická újma nebo její bezprostřední hrozba byla
způsobena třetí osobou i přesto, že byla přijata vhodná bezpečnostní opatření nebo že
je důsledkem splnění rozhodnutí nebo jiného závazného aktu orgánu veřejné správy a
nejedná se o rozhodnutí nebo akty vydané k odstranění nebo zmírnění emisí nebo
událostí způsobených provozní činností provozovatele;
b) daňové doklady vystavené osobou provádějící nápravná opatření, včetně rozpisu
provedených prací.
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5) Odbor ZPZ posoudí, zda byly naplněny podmínky pro financování opatření z povinné
rezervy dle zákona, zejména, zda provozovatel, který způsobil ekologickou újmu nebo její
bezprostřední hrozbu nemohl být zjištěn, nebo zanikl, nebo zemřel bez právního nástupce,
a další podmínky dle § 12 a § 13 zákona.
6) V případě naplnění podmínek pro financování opatření z povinné rezervy dle zákona
odbor ZPZ uhradí náklady opatření dle předloženého vyúčtování bez zbytečného odkladu
a to do výše zůstatku povinné rezervy ke dni úhrady. V případě nesplnění těchto
zákonných podmínek sdělí odbor ZPZ ve stejné lhůtě písemně důvody pro zamítnutí
žádosti.
Článek 6
Hospodaření s fondem
1) Prostředky fondu se ukládají a sledují na zvláštním bankovním účtu Ústeckého kraje.
2) Finanční prostředky fondu lze čerpat účelově v souladu s čl. 4 těchto zásad na základě
uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, popř. na financování opatření dle čl. 2 odst. 1
písm. c) těchto zásad.
3) Oblast vodního hospodářství: povinná rezerva fondu určená na financování opatření
podle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona je doplňována do výše 10 mil. Kč ročně dle § 42
odst. 4 vodního zákona.
4) Správcem fondu je odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého
kraje. Výši přídělu z rozpočtu Ústeckého kraje schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Přehled o tvorbě a použití fondu je součástí závěrečného účtu kraje za uplynulý rok.
5) Účetní operace týkající se hospodaření fondu jsou součástí účetnictví kraje a jsou
sledovány na analytických účtech zvláštního bankovního účtu. Správu zvláštního
bankovního účtu zabezpečuje ekonomický odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje, který
zodpovídá za účtování a převody finančních prostředků na základě pokynu příkazce
operace.
Článek 7
Zrušení fondu
1) Fond lze zrušit pouze rozhodnutím zastupitelstva kraje a zůstatek fondu se pak převádí do
rozpočtu kraje.
2) Pokud zůstatek fondu tvoří i účelové prostředky poskytnuté jinými subjekty, bude tato
část zůstatku fondu vypořádána v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem při
poskytnutí prostředků a poskytovatel bude o této skutečnosti vyrozuměn. V případě, že
nebudou stanoveny podmínky ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce zásad, naloží se s
prostředky dle odstavce 1 tohoto článku zásad.
Článek 8
Závěrečné ustanovení
Tyto zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 071/9Z/2017 ze dne
11. 12. 2017, a nahrazují Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje ve znění změny č. 1, 2 a 3, schválené usneseními Zastupitelstva
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Ústeckého kraje č. 86/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013, č. 95/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, č.
88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 a č. 067/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017, které se tímto ruší.
Žádosti o dotaci došlé přede dnem nabytí platnosti a účinnosti těchto zásad se řídí režimem
Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, ve
znění změny č. 1 - 3, schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/12Z/2013
ze dne 11. 12. 2013, č. 95/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, č. 88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 a č.
067/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017. A dále nahrazují Zásady fondu životního prostředí
Ústeckého kraje ve znění změny č. 1 schválené usneseními Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
97/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013 a č. 068/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017, které se tímto ruší.
Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2018.
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Příloha 1

ŽÁDOST o náhradu nákladů
na opatření k nápravě/nápravná opatření dle § 42 odst. 4 a 5
vodního zákona z Programu na podporu vodního hospodářství v
Ústeckém kraji na období 2018 - 2025
I.

Identifikace žadatele

Žadatel a sídlo:
IČ:

DIČ:
Telefon:

Zodpovědná osoba:

e-mail:

(jméno, příjmení, titul)

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

II.

Identifikace závadného stavu a opatření k nápravě, popř. nápravná opatření
k nápravě ekologické újmy (dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona)
Původce závadného stavu:
Na základě čeho bylo rozhodnuto:

Kdo vykonal opatření k nápravě/nápravných opatření:
Popis vykonaného opatření k nápravě/nápravného opatření (průběh):

Místo vykonaného opatření k nápravě, nápravných opatření:
Datum zahájení opatření k nápravě/nápravná
opatření:

Datum ukončení opatření k nápravě/nápravná opatření:

III. Přehled nákladů na opatření k nápravě a nápravná opatření
Výčet nákladů:

Celkem:
V

dne

Podpis:
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