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Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství  

 
 
Č.j.: 13495/04-16320 
 
Věc: Povolení k nakládání s vodami ve vazbě na stanovené povrchové vody využívané 

ke koupání 
[k § 8 a 34 vodního zákona] 

 
Dotaz:  

„V rámci vodoprávního řízení je v současné době řešeno povolení k nakládání  
s vodami na rybníku Kachlička - za účelem vzdouvání a akumulace vod a využívání těchto 
vod pro chov ryb, za účelem podnikání. Dotaz : do jaké míry je vodoprávní orgán povinný 
vzít při svém rozhodování o "míře pěstování ryb" v úvahu vyhlášku č. 159/2003 Sb., kterou  
se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, a kde je rybník Kachlička uveden jako 
koupací oblast ? Má pravdu vlastník rybníka, který chce v odnepaměti zarybněném rybníku 
chovat ryby nebo rekreant, který se chce v koupací oblasti koupat bez ohrožení sinicemi  
a jiným fytoplanktonem ?“. 

 
Výklad:  

Povolení k nakládání s vodami, konkrétně pro chov ryb, vydává příslušný vodoprávní 
úřad podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

V uvedeném případě je třeba v rámci povolovacího řízení vzít v potaz vyhlášku  
č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob. Tato vyhláška 
provádí ustanovení § 34 odst. 1 vodního zákona. Pokud je uvedený rybník vyhláškou zahrnut 
mezi tzv. „koupací vody“, je třeba, aby jakost povrchové vody v něm odpovídala požadavkům 
stanoveným v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se na kontrolu jakosti této vody 
vztahuje vyhláška č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, 
sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch. 

Při rozhodování o chovu ryb v předmětném rybníku je tedy vodoprávní úřad povinen 
zvážit, jakým způsobem by tento chov ryb mohl ovlivnit jakost vody ve vazbě na požadavky  
a limity stanovené výše uvedenými právními normami. Povolení k nakládání s vodami musí 
zaručovat, že tyto požadavky a limity budou zachovány a požadovaná jakost povrchové vody 
využívané ke koupání nebude chovem ryb ohrožena. 

 
 

V Praze dne 11. srpna 2004 
 
 
     
                                                                                 
 


