
Výklad č. 73 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům 

Strana 1 z 2 

Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství 

 
 

Č.j.: 33296/2006-16300 

 

Věc: Zánik platnosti povolení k nakládání s vodami 
 [k čl. II bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb.] 

 

Dotaz:  
Vzhledem k rozdílným právním názorům, vzešlým z různých školení, žádáme o výklad 

ustanovení čl. II bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb. Jedná se o zánik platnosti povolení k odběru 
povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů 
určených k zásobování domácností pitnou vodou, a povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001 (dále 
jen „povolení“). Podle čl. II bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb. zaniká jejich platnost nejpozději 
dnem 1. ledna 2008. 

1. Byla-li po účinnosti zákona č. 20/2004 Sb. platnost povolení prodloužena podle 
§ 9 odst. 4 vodního zákona (viz poslední věta bodu 2.), zaniká jejich platnost také ke dni 
1. 1. 2008? 

2. v případě, že tato povolení byla změněna podle § 12 vodního zákona po účinnosti 
zákona č. 20/2004 Sb., zaniká jejich platnost ke dni 1. 1. 2008? 

3. Zaniká také platnost těch povolení, která byla změněna nebo jim byla prodloužena 
platnost přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 20/2004? 

 

Výklad: 
Na povolení k nakládání s vodami, taxativně vymezená ustanovením čl. 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, která byla 
prodloužena nebo změněna rozhodnutím příslušného vodoprávního úřadu, které nabylo právní 
moci po dni 31. prosince 2001, se nevztahuje časové omezení platnosti vyplývající z tohoto 
ustanovení. 

 

Odůvodnění: 
Ustanovení čl. II bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb. časově omezuje platnost povolení 

k odběru povrchových nebo podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních 
vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci 
do 31. prosince 2001. Tato povolení zanikají nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud 
nezaniknou uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší. Ustanovení § 9 
odst. 4 vodního zákona tímto bodem není dotčeno. 
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Na základě výše uvedeného lze jednoznačně říci, že předmětné ustanovení výslovně 
počítá s prodlužováním doby platnosti povolení k nakládání s vodami. Jelikož vždy o žádosti 
o prodloužení povolení k nakládání s vodami rozhoduje příslušný vodoprávní úřad po řádně 
provedeném vodoprávním řízení rozhodnutím, je třeba v souvislosti s výše uvedeným 
časovým omezením doby platnosti povolení k nakládání s vodami vždy brát v úvahu pouze 
právní moc rozhodnutí, kterým bylo povolení k nakládání s vodami prodlouženo.  

V případě rozhodnutí o změně platného povolení k nakládání s vodami je třeba 
postupovat obdobně, tzn. že v souvislosti s časovým omezením doby platnosti vyplývajícím 
z čl. II bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb. je třeba brát v úvahu právní moc rozhodnutí o změně 
povolení k nakládání s vodami. 

Bylo-li tedy předmětné povolení k nakládání s vodami prodlouženo nebo změněno 
rozhodnutím, které nabylo právní moci po dni 31. prosince 2001, nevztahuje se na něj časové 
omezení doby platnosti vyplývající z čl. II bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb. 
 
 
V Praze dne 13. října 2006 
 
 
 
 

 
 


