
Vzhledem k tomu, že jsou poskytovány neúplné a zavádějící informace k zániku 
platnosti povolení k nakládání s vodami (odběru povrchových a podzemních vod a 

vypouštění odpadních vod) vypracoval zdejší vodoprávní úřad níže uvedené

Informace ke studnám
Každý,  kdo   odebírá   podzemní  vodu,   tak  smí  činit   pouze  na   základě  vydaného 
POVOLENÍ   k     odběru vody   – nyní je to § 8 odst. 1 písm.b) bod 1. platného znění vodního 
zákona (č.254/2001 Sb.)
Povolení  k odběru  podzemních vod je  vázáno na  vodní  dílo  (studnu)  nikoliv  na  osobu  a 
přechází  na  další  nabyvatele  vodního  díla,  pokud  nadále  bude  sloužit  účelu  uvedenému 
v povolení.

Dle  čl.II  bodu  2  platného  znění  vodního  zákona  –  platnost  vydaného  povolení  k odběru 
podzemních vod, která nabyla právní moci do 31.prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1. 
ledna 2008 (pokud již nezanikla uplynutím doby, na kterou byla udělena, byla-li tato doba 
kratší).
Toto se netýká odběru podzemních vod ze studní určených pro individuální zásobování 
domácností  (dále  jen“domovní  studny“)   vodou  !!!  –  tzn.,  že  povolení  k odběru 
podzemních vod z domovních studní pro pitné i jiné účely platí i nadále. 

Druhy studní:
A) Studny vybudované před 1. lednem 1955 (dále jen „historické studny“).
B)  Studny vybudované v letech 1955 – 2001 spolu se stavbou hlavní – rodinným domem, 
chatou apod.
C) Studny samostatně vybudované v letech 1955 – 2001 
D) Studny vybudované (resp. povolené) po 1.1.2002

K     bodu A)  
Tyto studny jsou ze zákona považovány za povolené i kolaudované. 
Rovněž  užívání  vody  –  odběr  z   těchto  studní,  je  považováno  za  povolené,  třebaže  se 
nedochovaly doklady. 
Odběr vody z historických studní : 

a) – pro potřebu jednotlivých domácností nadále platí a není potřeba o nic žádat
b) – pro ostatní účely (např. právnické osoby a fyzické osoby pro podnikání, atd.)  – 

zaniká k 1.1.2008 – nutno požádat o povolení k odběru podzemní   vody
K     bodu B)  
Tyto studny mají být stavebně povoleny a kolaudovány, rovněž k odběru vody má být vydáno 
povolení dle vodního zákona.
Řešení: 
Pokud neexistuje samostatné stavební povolení na studnu :

- vyhledat  stavební  povolení  či  kolaudační  rozhodnutí  na  stavbu  hlavní  –  pokud  je 
v těchto rozhodnutích zmínka o studni (např. že nemovitost bude zásobována z vlastní 
studny), lze na takovouto studnu pohlížet jako na stavbu povolenou i kolaudovanou; 

- nutno však požádat o vydání povolení k odběru podzemní vody z této studny



K     bodu C)  
Tyto studny mají být stavebně povoleny a kolaudovány, rovněž k odběru vody má být vydáno 
povolení dle vodního zákona.
Řešení: 
Pokud neexistuje stavební povolení, kolaudační rozhodnutí na studnu ani povolení k odběru 
podzemní vody z předmětné studny, je potřeba vše zlegalizovat a požádat o povolení k odběru 
podzemní vody ze studny.
Samotnou stavbu studny lze řešit dvěma způsoby:
1) - pokud lze doložit, že stavba studny byla  povolena, avšak nezachovaly se k tomu potřebné 
doklady, pořídí vlastník stavby zjednodušenou dokumentaci předmětné stavby a předloží ji 
příslušnému speciálnímu stavebnímu úřadu k ověření
2) – pokud je zřejmé, že stavba studny byla provedena bez stavebního povolení, je potřeba 
požádat o její dodatečné povolení dle § 129 odst. 2 platného znění stavebního zákona s tím, že 
stavebník předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o řádné stavební povolení.
V obou  uvedených  případech  je  zároveň  potřeba  podat  i  žádost  o  povolení  k odběru 
podzemních vod.

K     bodu D)  
Tyto studny mají být stavebně povoleny a kolaudovány, rovněž k odběru vody má být vydáno 
povolení dle současného vodního zákona.
Pokud  jsou  tato  povolení  vydána  –  a  to  dle  §  8  a  §  15  zák.č.  254/2001  Sb.,  ve  znění 
pozdějších předpisů, tak povolení k odběru podzemních vod ze zákona k 1.1.2008 nezanikají 
a platí i nadále, pokud však nezaniknou uplynutím doby, na kterou byla povolení vydána.

Příslušným  úřadem  k vydání  výše  citovaných  povolení  je  vodoprávní  úřad,  který  je 
zároveň i speciálním stavebním úřadem pro stavby vodních děl – studní.
Pro občany jsou to dle územní působnosti : MěÚ Tábor, MěÚ  Bechyně,  MěÚ Mladá Vožice 
a MěÚ Sezimovo Ústí 
Pro ostatní – MěÚ Tábor

UPOZORNĚNÍ
Ustanovení čl. II bod 2. platného znění vodního zákona se však dále vztahuje i na :

- povolení k odběru povrchových vod 
- a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních, která 

byla pravomocně vydána do 31.12.2001.

Zde tento zákonem daný zánik povolení platí bez výjimky pro všechny, tzn. i pro jednotlivé 
občany (domácnosti).
Ustanovení o zániku se nevztahuje pouze na povolené vypouštění odpadních vod do veřejné 
kanalizace.

Podrobnější  informace  lze  zjistit  na  speciálně  zřízených  webových  stránkách 
www.zanikpovoleni.cz , kde je odkaz na dokumenty, diskuzní forum s uvedením nejčastějších 
dotazů a formuláře žádosti. Dále je možno se informovat na bezplatné telefonní lince 800 101 
197  (Informační  kancelář  MZe),  kde  odpovídají  nejfundovanější  specialisté  na  tuto 
problematiku.  

http://www.zanikpovoleni.cz/

