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Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad sekce vodního hospodářství 

 
 

Č.j.: 26514/2007-16300 

 

Věc: Lhůta pro podání žádosti o prodloužení platnosti povolení zanikajících k 1.1.2008 
 [k čl. II odst. 2 zákona č. 20/2004 Sb. a § 9 odst. 5 vodního zákona] 
 

Dotaz:  
Kdy nejpozději lze podat žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami, 

která byla čl. II bod 2 zákona č. 20/2004 Sb. omezena do 1. 1. 2008? 
 

Výklad: 
Posledním dnem ke včasnému podání žádosti o prodloužení platnosti povolení 

k nakládání s vodami, jehož platnost zaniká podle ustanovení čl. II bodu 2 zákona 
č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákona 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, dnem 
1. ledna 2008, bylo pondělí 2. července 2007. 
 

Odůvodnění: 

V souladu s čl. II bodem 2 zákona č. 20/2004 Sb. zaniká platnost povolení k odběru 
povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů 
určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci 
do 31. prosince 2001, nejpozději dnem 1. ledna 2008. 

 

Podle ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona lze dobu platnosti povolení k nakládání 
s vodami k návrhu oprávněného prodloužit, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo 
povolení uděleno. Takový návrh je však třeba podle ustanovení § 9 odst. 5 vodního zákona 
podat nejpozději do 6 měsíců před uplynutím doby, na niž bylo toto povolení uděleno. 
V případě povolení k nakládání s vodami, na které se vztahuje čl. II bod 2 zákona 
č. 20/2004 Sb. připadl poslední den lhůty 6 měsíců před uplynutím doby platnosti povolení 
na neděli 1. července 2007. 

 

S ohledem na ustanovení § 40 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, a právní jistotu žadatele bylo posledním dnem lhůty pro včasné 
podání žádosti o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami dotčenému ustanovením 
čl. II bod 2 zákona č. 20/2004 Sb. pondělí dne 2. července 2007. Ustanovení § 40 odst. 1 



 Strana 2 z 2

písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů není tímto 
dotčeno.  
 
 
 
V Praze dne 16. července 2007 
 
 
 

 


