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Věc: Individuální zásobování domácností pitnou vodou 

[k čl. II bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb.] 

 

Dotaz: 
Který odběr podzemní vody se považuje za odběr podzemní vody ze zdroje určeného 

pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou? 

 

Výklad: 
Za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti 

pitnou vodou se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem nakládání s vodami 
uvedeným v platném povolení k odběru podzemní vody odběr vody pro zásobování 
domácnosti pitnou vodou nebo je použita jiná formulace vyjadřující tento účel. 

V případě, že v povolení k odběru podzemní vody není účel nakládání s vodami uveden, 
se za odběr podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti 
pitnou vodou považuje odběr podzemní vody fyzickou osobou pro účel zásobování své 
domácnosti, a to podle prohlášení oprávněného, není-li zjištěn opak. To platí i v případech 
tzv. historických studní existujících před rokem 1955 (viz. výklad Ministerstva zemědělství 
k vodnímu zákonu č. 70). 

Odběr podzemní vody sloužící kromě zásobování domácnosti i pro podnikatelskou 
činnost nelze považovat za odběr podzemní vody pro individuální zásobování domácnosti 
pitnou vodou. 

 

Odůvodnění: 

Podle ustanovení článku II bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, končí dnem 1.1.2008 platnost povolení k odběru 
povrchových a podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
a podzemních, která nabyla právní moci před datem 1.1.2002. To neplatí pro povolení 
k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností 
pitnou vodou. 

Zdroje, zejména studny a vrty, jsou určeny pro individuální zásobování domácností 
pitnou vodou v případě, že je v povolení k nakládání s vodou výslovně uveden účel, pro který 
se odběr podzemní vody povoluje, jako zásobování domácnosti pitnou vodou. 
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Ve většině starších povolení k nakládání s vodami není uveden žádný účel, pro který 
se odběr podzemní vody povolil. V takovém případě je třeba za odběr podzemní vody ze 
zdroje určeného pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodu považovat odběr 
podzemní vody realizovaný fyzickou osobou pro zásobování své domácnosti vodou, a to 
podle prohlášení této osoby, není-li zjištěn opak. I v těchto případech jde o zásobování 
domácnosti pitnou vodou ze zdroje, který je k tomu fakticky určen, zejména studny nebo vrtu. 

Vzhledem k definici pojmu domácnost v ustanovení § 115 zákona č. 40/1964 Sb., 
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako občanů, kteří spolu trvale žijí 
a společně uhrazují náklady na své potřeby, není podstatné, zda se jedná o zásobování 
domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy. 

O individuální zásobování domácnosti pitnou vodou nejde např. v případě odběru 
podzemní vody pro provozovny v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační 
chaty či chalupy (kadeřnictví, pohostinství, truhlářství, zahradnictví apod.) v souvislosti 
s výkonem podnikatelské činnosti. 
 
 

V Praze dne 31. ledna 2007 
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