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Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství  

 
 
Č.j.: 21224/2003-6010  
 
Věc: Poplatek za odběr důlních vod čerpaných za účelem ochrany důlního prostoru před 

zatopením 
[k § 4 odst. 2, § 88, § 101 a § 127 odst. 8 vodního zákona] 

  
Dotaz:  
 

 Společnost Keramika Horní Bříza, a.s., zaslala elektronickou poštou dotaz tohoto znění:  
  ”Jak postupovat v případě, kdy se důlní vody čerpají pouze z důvodu ochrany dobývacího 
prostoru před zatopením? Podléhají tyto vody zpoplatnění? Mají se uvádět ve vodohospodářské 
bilanci?”  
  
Výklad:  
 

 K užívání důlních vod pro vlastní potřeby toho, kdo prováděl těžbu, nebylo třeba povolení 
ani souhlasu vodohospodářského orgánu podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., 
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, řeší tuto situaci přechodným ustanovením 
(ustanovení § 127 odst. 8 vodního zákona) tak, že pro odběry těchto důlních vod není třeba 
povolení až do 31.12.2004.   
  Zároveň se za takové odběry do tohoto dne neplatí poplatky podle hlavy X vodního zákona. 
  Údaje o těchto důlních vodách jsou podkladem pro sestavení vodohospodářské bilance 
podle ustanovení § 5 a násl. vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího 
sestavení a o údajích pro vodní bilanci.  
  
Odůvodnění:  
 

 Způsob nakládání s důlními vodami ve vodním zákoně i předchozích právních úpravách 
je důsledkem ”horních regálů”, které měly od středověku usnadnit těžební činnost na našem 
území. S ohledem na ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství 
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, i ustanovení § 7 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, 
ve znění pozdějších předpisů, byla přijata přechodná ustanovení (ustanovení § 127 odst. 8 
vodního zákona) která umožní, po stanovenou dobu (do 31.12.2004), nakládat s těmito vodami – 
fakticky je odebírat – dále bez povolení vodoprávního úřadu, ačkoliv jsou, podle ustanovení § 4 
odst. 1 vodního zákona, považovány za vody podzemní nebo povrchové.  

Po uplynutí přechodného období bude nezbytné mít k takovému nakládání s důlními 
vodami povolení vodoprávního úřadu.  

Pokud se bude jednat o podzemní (důlní) vody a vodoprávní úřad povolí, k návrhu 
žadatele, čerpání těchto podzemních (důlních) vod za účelem snižování jejich hladin [ustanovení 
§ 8 odst. 1 písm. b) bod 3 vodního zákona], nebude toto povolené nakládání s podzemními 
(důlními) vodami podléhat platbě podle ustanovení § 88 vodního zákona. V případě, 
že vodoprávní úřad povolí k návrhu žadatele odběr těchto podzemních (důlních) vod [ustanovení 
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§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona], bude podléhat tento odběr platbě podle ustanovení 
§ 88 vodního zákona.  
  Pokud se bude jednat o povrchové (důlní) vody a vodoprávní úřad povolí k návrhu žadatele 
jejich odběr [ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 vodního zákona], nepodléhá jejich odběr 
povinnosti platit platby podle ustanovení § 101 vodního zákona. V případě, že vodoprávní úřad 
povolí k návrhu žadatele jiné nakládání – odvádění těchto povrchových  (důlních) vod 
[ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. vodního zákona], samozřejmě nebude podléhat toto 
nakládání s nimi také žádné platbě.  

V pochybnostech o tom, zda se jedná o povrchové nebo podzemní vody, rozhodne 
příslušný vodoprávní úřad (krajský úřad) podle ustanovení § 3 odst. 3 vodního zákona.  

Údaje o povrchových i podzemních (důlních) vodách jsou podkladem pro sestavení 
vodohospodářské bilance.  

Podstatné je, jak se s odebranými, vyčerpanými nebo odváděnými důlními vodami bude 
nakládat dále.  

Jsou-li vypouštěny tyto důlní  vody do vod povrchových nebo podzemních, je to možné, 
podle ustanovení § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 44/1988 Sb., jen podle rozhodnutí příslušného 
vodoprávního úřadu nebo podle předchozích právních předpisů, které stanoví způsob a podmínky 
takového vypouštění.  

I tyto údaje o vypouštěných důlních vodách jsou podkladem pro sestavení 
vodohospodářské bilance.  
 
 
V Praze dne 4. srpna 2004 
    
 
 


