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Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství 

 
 
Č.j.: 15162/2004-16310 
 
Věc: Nakládání s důlními vodami pro vlastní potřebu těžební organizace 
          [k § 127 odst. 7 a § 4 odst. 2 vodního zákona] 
 
Dotaz:  

 
Kámen Zbraslav, spol. s r.o., se obrátila na Ministerstvo zemědělství ČR s dotazem: 

„Naše společnost jakožto organizace zabývající se hornickou činností, tj. dobýváním ložisek 
nerostů a úpravou těžené suroviny, užívá ve svých provozech pro vlastní potřebu důlní vody 
(např. v technologickém procesu úpravy kameniva, skrápění vnitrozávodových komunikací, 
mlžení na výrobních linkách). Důlní vody jsou čerpány z jímek vyhloubených ve dně lomu 
či pískovny. 

 
S přihlédnutím k ustanovení: 
 
a) § 127 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), v platném znění, 
b) § 4 odst. 2 vodního zákona, 
c) § 40 odst. 2 písm. a) zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 

(horní zákon), v platném znění, 
 
Vás žádáme o stanovisko v tom smyslu, zda k popsanému způsobu nakládání s důlními 
vodami pro vlastní potřebu těžební organizace je nezbytné od 1.1.2005 povolení vydané 
místně příslušným vodoprávním úřadem podle ustanovení § 8 odst. 1 vodního zákona.“ 
 
Výklad: 

 
Důlní vody se považují podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k ustanovení § 8 odst. 1 
za vody podzemní, popř. povrchové. Vztahují se na ně všechna ustanovení vodního zákona, 
nestanoví-li zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, jinak. 

 
Vodní zákon stanoví, že k odběru důlních vod je třeba povolení k odběru podzemních, 

popř. povrchových vod podle ustanovení § 8 odst. 1  i v případě, že je bude odebírat osoba, 
která provádí důlní činnost. V takovém případě však tato osoba nebude platit poplatky nebo 
platby podle vodního zákona, neboť ustanovení § 40 odst. 2 horního zákona stanoví 
bezúplatné užívání těchto důlních vod pro vlastní potřebu. 
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V přechodném období do 31.12.2004 se tyto odběry považují za povolené podle 
ustanovení § 127 odst. 7 vodního zákona. 
 
 
V Praze dne 4. srpna 2004 
 
  


