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Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství  

 
 
Č.j.: 27671/2003-6010  
 
Věc: Likvidace srážkových vod ze střech a zpevněných ploch u individuálních rodinných 

domů 
[k § 6 odst. 1 a § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 vodního zákona] 
 

Dotaz:  
 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zaslal dne 
17.7.2003 žádost o stanovisko k likvidaci dešťových vod.  

 
“Na zdejší vodoprávní úřad se obrací vodoprávní úřady obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností s problematikou likvidace dešťových vod ze střech a zpevněných ploch individuálních 
rodinných domů a názory na posuzování jsou u jednotlivých místně příslušných vodoprávních 
úřadů odlišné. V této souvislosti je řešena otázka, zda je likvidace dešťových vod ve vsakovacích 
studnách, příp. v podmoku na vlastním pozemku, nakládáním s vodami dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [ustanovení § 8 odst. 1 
písm. b) bod 5]”.  
 
Výklad:  
 

Při likvidaci srážkových vod ze střech a zpevněných ploch jednotlivých rodinných domků 
se jedná o obecné nakládání s povrchovými vodami podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, v jednoduchých zařízeních sloužících k ochraně těchto pozemků a staveb proti 
škodlivým účinkům povrchových vod. K takovému nakládání s povrchovými vodami není třeba 
povolení vodoprávního úřadu.  
 
Odůvodnění:   
 

Srážkové vody ze střech a povrchu zpevněných ploch u individuálních rodinných domů 
jsou povrchovými vodami podle ustanovení § 2 odst. 1 vodního zákona. Jedná se o vody 
přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, které svůj charakter neztrácejí, protékají-li 
přechodně zakrytými úseky. V pochybnostech o tom, zda se v konkrétním případě jedná nebo 
nejedná o povrchové vody, rozhoduje podle ustanovení § 3 odst. 3 vodního zákona příslušný 
vodoprávní úřad.  

 
Podle ustanovení § 55 odst. 2 vodního zákona se za vodní díla nepovažují jednoduchá 

zařízení mimo koryta vodních toků k ochraně jednotlivých pozemků nebo staveb proti škodlivým 
účinkům povrchových vod.  
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V případě srážkových vod v těchto jednoduchých zařízeních podle ustanovení § 55 odst. 2 
vodního zákona, která např. svou jednoduchostí připomínají  uvedené vsakovací studně apod., 
se jedná o činnost, ke které není třeba povolení nebo jakéhokoliv souhlasu vodoprávního úřadu 
(dle ustanovení § 6 odst. 1, 2 vodního zákona), neboť se jedná o nakládání  s povrchovými 
vodami pro vlastní potřebu, k němuž není třeba zvláštního technického zařízení. To ovšem platí 
v případě, pokud takto likvidované srážkové vody nejsou odpadními vodami.  
 
 
V Praze dne 4. srpna 2004  
  
  


