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Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství 

 
 

Č.j.: 31121/2005-16300 

 

Věc: Druh nakládání s vodami u malých vodních elektráren  
 [k § 8 odst. 1 písm. a) bodu 3 vodního zákona] 

 

Dotaz:  
Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Bruntál se obrací 

na výkladovou komisi Ministerstva zemědělství se žádostí o výklad ve věci druhu nakládání 
s vodami u malých vodních elektráren (dále jen „MVE“): 

„Uvažujme o klasickém případu, kdy je za účelem přivedení povrchových vod 
z vodního toku do elektrárny vybudován přívodní kanál, následuje MVE a z ní je odváděna 
povrchová voda odpadním kanálem zpět do toku.  

Dle ustanovení § 19 odst. 1 vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích 
pro vodní díla, jsou např. kanál, náhon, odpadní kanál vyjmenovány mezi tzv. jinými 
stavbami vyžadujícími povolení k nakládání s povrchovými vodami.  

O tom, že je nutno povolit nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) 
bod 3 – k využívání energetického potenciálu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, není pochyb. 

Z předešlé praxe (podle zákona č. 138/1973 Sb.) ovšem existuje postup, kdy 
vodohospodářské orgány povolovaly odběr povrchových vod, popř. jiné jejich užívání. 

V současné právní úpravě vodního zákona se za povrchové vody nepovažují vody, které 
byly z těchto vod odebrány (ustanovení § 3 odst. 2 vodního zákona). U nakládání s vodami 
v případě MVE se povrchové vody, které byly použity pro výrobu elektrické energie, vrací 
nezměněny do toku. 

Jaký druh nakládání s vodami kromě výše zmíněného využívání energetického 
potenciálu má být u MVE povolován?“ 

 

Výklad: 

K provozování malých vodních elektráren (dále jen „MVE“), vodních děl podle 
ustanovení § 55 odst. 1 písm. g) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je třeba povolení k nakládání s vodami 
k využívání jejich energetického potenciálu podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 3 
vodního zákona. 

Další povolení k nakládání s  vodami je nutné vždy, pokud bude v konkrétním případě 
k dalšímu nakládání s vodami docházet. 

 

Odůvodnění:  

Stavba MVE je vodním dílem podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. g) vodního zákona 
(stavba k využití vodní energie a energetického potenciálu). MVE je podle ustanovení čl. 60 
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ČSN 75 0128 „Názvosloví využití vodní energie“ vodní elektrárna s instalovaným výkonem 
do 10 MW. 

K provozování vodních děl k využití vodní energie a energetického potenciálu 
je z podstaty věci vždy nutné povolení k nakládání s vodami k využívání jejich energetického 
potenciálu podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 3 vodního zákona. 

Z hlediska potřeby dalšího povolení k nakládání s vodami mohou v praxi nastat různé 
situace, a to zejména v závislosti na umístění stavby vodního díla MVE a z toho vyplývajícího 
případného ovlivnění vodních poměrů v daném místě v souvislosti s jejím provozem. 

Pokud je stavba vodního díla MVE umístěna přímo v korytě vodního toku, k jejímu 
provozu nebude nutné žádné další povolení k nakládání s vodami. 

Pokud je však stavba vodního díla MVE umístěna mimo koryto vodního toku 
a k přivádění a odvádění vody, nezbytnému k jejímu provozu, jsou postaveny další stavby, 
respektive vodní díla, může docházet k ovlivňování vodních poměrů v daném místě. 
To znamená, že jestliže by v konkrétním případě odvádění povrchových vod z vodního toku 
a jejich následné vracení zpět naplňovalo znaky nakládání s vodami ve smyslu ustanovení § 2 
odst. 9 vodního zákona, bylo by k němu třeba povolení k nakládání s vodami podle 
ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona. 

Záleží vždy na konkrétní stavbě vodního díla MVE, na jejím umístění a především 
na posouzení vodoprávního úřadu, zda a k jakému nakládání s vodami v každém konkrétním 
případě dochází a jaké, resp. jaká, povolení k nakládání s povrchovými vodami 
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) vodního zákona budou k jejímu provozu potřebná. 

 

 
V Praze dne 19. května 2006 
 
 
 
 

 
 
 


