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Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství 

 
 
Č.j.: 27981/2004-7310 
 
Věc: Stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo 

podzemních 
 [k § 107 písm. h) vodního zákona] 
 
Dotaz: 
 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje se e-mailem dne 28.5.2004 obrátil 
na výkladovou komisi s následujícím dotazem k aplikaci ustanovení § 107 písm. h) vodního 
zákona:  
„Žádám Vás o vysvětlení následující problematiky v souvislosti s užíváním novelizovaného 
zákona: Krajským úřadům přibyla nová kompetence, a to vypouštění důlních vod do vod 
povrchových dle ustanovení § 107 písm. h) vodního zákona, není mi však jasné, zda žadatel 
musí požádat v rámci žádosti o vypuštění důlních vod do vod povrchových také o odběr 
podzemní vody (důlní vody) dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 nebo snad bodu 3 [ale 
to už by bylo zase vypouštění dle ustanovení § 107 písm. h)] nebo bodu 5 vodního zákona? 
A je vůbec povolení k odběru (nakládání s vodami) nutné? 
Z důvodu již obdržených několika žádostí týkající se této problematiky, prosím Vás, o brzké 
metodické vysvětlení.“ 

Výklad: 
 
Stanovovat způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo 

podzemních podle ustanovení § 107 písm. h) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, není vázáno na povolení k odběru, 
resp. k jinému nakládání s důlními vodami. 

 
Odůvodnění: 

 
V daném případě se předpokládá, že důlní vody (podle ustanovení § 40 zákona č. 44/1988 

Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou 
to všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do hlubinných nebo povrchových 
důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem nebo gravitací z nadloží, podloží 
nebo boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až do jejich spojení s jinými stálými 
povrchovými nebo podzemními vodami) potřebuje subjekt vypouštět do vod povrchových, aby 
mu neznemožnily těžební činnost. 

 
Vypouštět lze důlní vody podle ustanovení § 40 odst. 2 písm. c) horního zákona jen podle 

rozhodnutí vodoprávního úřadu (krajského úřadu) – ustanovení § 107 písm. h) vodního zákona.  
 
Z dotazu je zjevné, že tyto důlní vody nebyly odebrány, neboť by pak nebyla dána 

kompetence vodoprávního úřadu – krajského úřadu podle ustanovení § 107 písm. h) vodního 
zákona. 
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V případě, že bude používat důlní vodu pro něčí nebo svou potřebu, musí mít podle 
ustanovení § 127 odst. 7 vodního zákona od 1.1.2005 k jejich odběru nebo jinému nakládání 
s nimi povolení příslušného vodoprávního úřadu dle ustanovení § 8 vodního zákona. 

 
Pokud se jedná o odebranou vodu na základě povolení k odběru povrchové nebo podzemní 

vody, tato odebraná voda přestává mít charakter podzemních nebo povrchových vod (ustanovení 
§ 2 odst. 2 vodního zákona). Po jejím použití musí být vypouštění povoleno podle ustanovení § 8 
odst. 1 písm. c) vodního zákona. 

 
Důležité je, v jaké věci bylo žádostí účastníka zahájeno vodoprávní řízení. 

 
 
V Praze dne 4. srpna 2004 
 
  


