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CO OCHRÁNCE MŮŽE?

• prověřuje postup úřadů
• chrání lidi před špatným zacházením v 

zařízeních (věznice, nemocnice, domovy 
pro seniory, dětské domovy a další) 

• pomáhá lidem diskriminovaným 
• sleduje průběh vyhoštění cizinců z ČR

a dodržování práv lidí s postižením
• pomáhá občanům Evropské unie

diskriminovaným kvůli státní
příslušnosti

• má zvláštní oprávnění
• doporučuje vydání, změnu nebo zrušení

právního nebo vnitřního předpisu
• navrhuje Ústavnímu soudu zrušení

podzákonného právního předpisu
• podává správní žalobu k ochraně veřejného

zájmu nebo kárnou žalobu na předsedu nebo
místopředsedu soudu
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POSTUPY ÚŘADŮ

• podnět
• prvotní posouzení věci
• zahájení šetření
• komunikace s úřadem

+ vyžádání si potřebné
spisové dokumentace

• zhodnocení postupu
úřadu

• příp. využití zvláštního
oprávnění
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odborný prvek procesů vedených vodoprávními úřady

souhlas s průzkumným 
geologickým vrtem

schválení záměru studny 
a odběru podzemní vody z ní
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Průzkumný hydrogeologický vrt

• Projekt geologických prací
• zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních

a povrchových vod v dosahu možného vlivu projektovaných prací
• zjednodušená dokumentace jímacích objektů podzemní vody nebo jiných 

obdobných objektů nebo výskytů podzemní vody

• skutkový stav
• okruh účastníků řízení
• možnost obstarat si podklady ke stávající studni
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Studna a odběr vody z ní

• Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
• zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních

a povrchových vod

• skutkový stav 
• okruh účastníků řízení
• možnost obstarat si podklady ke stávající studni
• vypořádání námitek
• podmínky povolení odběru podzemních vod
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Shrnutí

• odborný garant v procesech vedoucích k realizaci studen
• vytváří základní kameny skutkového stavu, který vodoprávní

úřad v řízení posuzuje
• ovlivňuje výsledek správního řízení – vypořádání námitek,

podmínky povolení
• má vliv na uplatňování práv a zájmů osob, které jsou

vlastníky stávajících jímacích zařízení, a to ať již před
vodoprávními úřady nebo v rámci soudních řízení

Činnost hydrogeologů lze proto považovat za velmi
odpovědnou a nenahraditelnou v celém procesu realizace
studní.



DĚKUJI ZA POZORNOST

polackova@ochrance.cz
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