UŽÍVÁTE VODU NAPŘÍKLAD JAKO
-fyzická osoba -odběr vody k zalévání zahrady či k napájení drobného zvířectva, vypouštění odpadní vody z
domovní čistírny odpadních vod?
-živnostník -odběr vody pro zahradnictví, vypouštění předčištěných odpadních vod z technologií, myček aut,
penzionu, malých čistíren odpadních vod?
-zemědělec -odběr vody k zavlažování či k napájení zvířat?
-rybníkář -odběr vody pro napouštění rybníku, sádek, Iíhní, vodních nadrží? .provozovatel veřejného koupaliště odběr či vypouštění vody?
-provozovatel lyžařského areálu -odběr vody k výrobě sněhu vodními děly?

.u fyzické osoby až 50 000 Kč
.u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč

nadále

Pokud si nejste jisti, kontaktujte vodoprávní úřad na Vašem obecním úřadu nebo volejte bezplatně infolinku
800 101 197

ČASTO KLADENÉ DOTAZY K OTÁZCE POVOLENÍ ODBĚRU
PODZEMNÍ NEBO POVRCHOVÉ VODY DLE ZÁKONA 20/2004SB.
1.

Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou
někdy kolem roku 1925. Musím žádat o nové povolení?
Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1.1.1955 se považuje za
povolený, nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo.
Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží, podle prohlášení odběratele,
k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování
WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr za
povolený i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se
jedná o zásobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě
rekreační chaty či chalupy.

2.

Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou
v roce 1975. Žádné povolení k odběru vody nemám. Mám o něco žádat?
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě
platného povolení příslušného správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes
vodoprávního úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a povolení
nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o vydání povolení požádat pověřený obecní
úřad. Jejich seznam naleznete na těchto stránkách.

3.

Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu postavenou
v roce 1995. Vše mám řádně povoleno – musím žádat o nové povolení?
Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený pro individuální zásobování domácnosti
pitnou vodou. 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 odběr vody pro zásobování domácnosti pitnou vodou nebo je
použita jiná formulace vyjadřující tento účel (uvedeno v platném povolení k odběru
podzemní vody). Není přitom podstatné, zda se jedná o zásobování domácnosti v místě
trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy. Pokud se tedy
jedná o individuální zásobování domácnosti pitnou vodou, platnost povolení dnem
1.1.2008 nezaniká.

4.

Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu u potoka a vodou zalévám přes
léto zeleninu. Musím mít nějaké povolení?
Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např. voda v potoku, v rybníku, v řece apod.)
využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo), ale voda je odebírána např.
přímo konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud je k odběru povrchové vody
využíváno zvláštní technické zařízení (např. čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení
příslušného pověřeného obecního úřadu (vodoprávní úřad), a to bez ohledu na množství
odebrané vody.

5.

Kdo je „osoba s odbornou způsobilostí“?
Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje hydrogeolog podle zákona č. 62/1988
Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších
předpisů. Jeho vyjádření je podkladem vydání povolení k odběru podzemní vody, pokud
vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak. Doporučuje se proto před
podáním žádosti konzultovat tuto otázku s příslušným vodoprávním úřadem.

6.

Je řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího povolení k odběru podzemní
vody zpoplatněno ?
Řízení o vydání povolení k odběru podzemní vody, k odběru povrchové vody ani řízení
k o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
nepodléhá správnímu poplatku.

