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Č.j.: 41796/2002-6020 
 
Věc: Odběr podzemích vod za účelem chlazení 
 [k § 8 odst. 1 písm. b) a c) vodního zákona] 
 
Dotaz:  
 

Dopisem ze dne 14.12.2002 požádal Ing. Jan Beneš, Smejkalova 27, 616 00 Brno 
o právní výklad k ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., kde se praví: 

„Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je třeba: 
-  k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto 

vod za účelem získání tepelné energie. 
 

Čerpá-li se podzemní voda k tomu, aby se využila její tepelná energie k ochlazení 
jiného média a poté se vypouští zpět do podzemních vod, je to případ, kdy se získává tepelná 
energie vody. Zákon neříká ani náznakem nic o charakteru získání tepelné energie, proto, 
vzato čistě právně z textu zákona, spadá popsaný případ pod uvedený paragraf. 

Žádám Vás o právní výklad popsané problematiky, poněvadž místně příslušný 
vodoprávní úřad posuzuje tento případ pohledem vodohospodářským, nikoliv právním 
a odmítá vydat povolení podle uvedeného paragrafu zákona. 

Neptám se jaký byl záměr tvůrce zákona, ten, připouštím, mohl být i jiný, ptám se, jaký 
je nestranný právní výklad předmětné textace zákona ve vztahu k popsanému případu.” 
 
Výklad: 
 

Odběr podzemních vod za účelem chlazení není nakládáním s vodami uvedeným 
v ustanovení § 8 odst. 1 písmeno d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ale odběrem podzemní vody podle 
ustanovení § 8 odst. 1 písmeno b) bod 1 vodního zákona a její zpětné vypouštění 
je vypouštěním odpadních vod podle ustanovení § 8 odst. 1 písmeno c) vodního zákona. 
 
Odůvodnění: 
 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, podobně jako předchozí právní úprava přednostně vyhradil nakládání 
se zdroji podzemních vod pro účely zásobování lidí pitnou vodou (ustanovení § 29 vodního 
zákona). Proto je třeba především zvážit, zda lze, v konkrétním případě vůbec uvažovat 
o možném povolení nakládání s podzemními vodami za účelem chlazení. 

Pokud by to možné bylo, tj. takové nakládání s podzemními vodami by nebylo na úkor 
uspokojování potřeby zásobování pitnou vodu (ustanovení § 29 vodního zákona), je třeba 
zvážit, o jaké nakládání s podzemními vodami se jedná. 

Přitom je nutno vycházet z toho, že se nejedná o čerpání podzemních vod za účelem 
získání tepelné energie a jejich následnému vypouštění do těchto vod, neboť předmětné 
nakládání s podzemními vodami není, v případě chlazení, nakládáním s podzemními vodami 
”za účelem získání tepelné energie”. Oteplováním těchto vod není získávána tepelná energie. 
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Jedná se tedy o odběr podzemní vody podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 
vodního zákona. 

V každém případě však budou mít tyto vody, po použití k chlazení, změněnou jakost 
(teplotu) a proto budou, podle ustanovení § 38 odst. 1 vodního zákona odpadními vodami. Pro 
jejich případné vypouštění bude nezbytné povolení k vypouštění odpadních vod podle 
ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona. 

K dotazu lze proto konstatovat, že vodoprávní úřad postupoval v rámci vodního zákona, 
pokud nepovolil Vámi požadované nakládání s podzemními vodami, tedy ”čerpání 
podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné 
energie” [podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) vodního zákona], neboť k takovému nakládání 
s podzemními vodami při Vámi uváděné činnosti nebude docházet. 
 
 
V Praze dne 4. srpna 2004 
 
  
 


