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Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství 

 
 
Č.j.: 14236/2004-7310 
 
Věc: Forma žádosti o zrušení platného povolení nakládání s vodami 

Povolení k odvádění nastoupaných podzemních vod po ukončení jejich odběru 
 [k § 8 a § 12 vodního zákona] 
 
Dotaz: 
 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se obrátily na Ministerstvo 
zemědělství ČR s dotazem: 

"Obracíme se na Vás se zdvořilou žádostí o podání odborného výkladu k níže uvedené 
problematice týkající se ustanovení § 8 a § 12 zákona o vodách: 

 
SmVaK Ostrava, a.s., na základě platného povolení k nakládání s vodami dlouhodobě 

využívá zdroj podzemní vody Stachovice, který je tvořen dvojicí vrtů a jednou studnou 
ve společném jímacím území. Předmětný zdroj slouží pro skupinový vodovod Fulnek – 
Suchdol n/O s cca 7500 obyvateli napojenými na veřejný vodovod. Jímaná voda nesplňuje 
požadavky vyhlášky č. 376/2000 Sb. v ukazateli dusičnany a amonné ionty. Orgánem 
hygienické služby byla pro použití této vody pro veřejné zásobování stanovena časově 
omezená výjimka do 30.9.2004 s tím, že po tomto datu již nebude možno vodu z místního 
zdroje dále využívat pro zásobování obyvatelstva. 

 
SmVaK Ostrava, a.s., má připravenu investiční akci, která kapacitu tohoto zdroje 

nahradí z centrálních zdrojů přepojením spotřebiště na oblastní vodovod. 
 
Zároveň jsme podali na příslušný vodoprávní úřad žádost o zrušení platného povolení 

k nakládání s vodami, kterou jsme doložili hydrogeologickým posudkem k odstavení 
podzemních vodních zdrojů. Z hydrogeologického posudku vyplývá, že po ukončení 
vodárenského odběru může, zejména ve srážkově bohatším období, dojít k nastoupání hladiny 
podzemní vody až na kótu, kdy už bude docházet k podmáčení okolních nemovitostí 
(pozemků i budov). Jako opatření proti tomuto nežádoucímu jevu bylo navrženo zajištění 
gravitačního odvádění přebytečných vod z jednotlivých vrtů novým odpadním potrubím 
do místní vodoteče. Projektová dokumentace, detailně řešící doporučený způsob odvádění 
přebytečných vod, byla přiložena k žádosti. 

 
Naše dotazy jsou následující: 
1. Je přesně předepsaná forma žádosti v případě žádosti o zrušení stávajícího 

povolení k nakládání s vodami (např. vzor žádosti dle vyhl. č. 432/2001 Sb.), 
nebo je dostačující podání písemné žádosti s uvedením důvodů odstavení? 

2. S ohledem na skutečnost, že podzemní voda bude bezeškodně odváděna 
gravitačně nově vybudovaným odpadním potrubím pouze v případě 
nastoupání hladiny ve vrtech ve srážkově bohatším období (z tohoto důvodu 
není možné stanovit množství odváděné vody v m3/rok), máme za to, 
že se nejedná o nakládání s podzemními vodami, a proto není nutno žádat 
o vydání nového povolení k nakládání s podzemními vodami.“ 
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Výklad: 
 
Ad 1) 

Forma žádosti o zrušení povolení k nakládání s vodami není žádným způsobem 
upravena zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, ani prováděcími předpisy. Žádost musí mít náležitosti podání 
podle ustanovení § 19 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Ad 2)  

V ustanovení § 8 odstavce 3 vodního zákona jsou uvedeny případy, kdy není třeba 
povolení k nakládání s vodami. 

 
Případ uvedený v dotazu nespadá pod toto vylučující ustanovení odstavce 3 a tudíž 

se jedná o nakládání s vodami, ke kterému je třeba  povolení k nakládání s vodami.  
  
 V uvedeném případě se jedná o jiné nakládání s podzemními vodami podle ustanovení 
§ 8 odst. 1 písm. b) bod 5 vodního zákona spočívající v odvádění podzemních vod do vod 
povrchových, kterým je ovlivňován jejich výskyt (ustanovení § 2 odst. 9 vodního zákona). 
 
 
V Praze dne 4. srpna 2004 
 
  


