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Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství 

 
 
Č.j.: 27624/2002-6010 
 
Věc: Pojem „nezměněné podmínky, za kterých bylo vydáno povolení k nakládání 

s vodami“ 
 [k § 9 odst. 4 vodního zákona] 
 
Dotaz: 
 

Žádost o výklad k ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, postoupil Krajský úřad 
Jihomoravského kraje č.j. OŽP/2777/2002-Ja ze dne 8.8.2002 s ohledem na definování 
komentáře k pojmu „nezměnily se podmínky, za kterých bylo povolení k nakládání s vodami 
vydáno“.  

 
Podání obsahuje přílohu „Protokol z jednání konaného dne 6.8.2002 na Okresním 

úřadě ve Znojmě ve věci prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami pro vodní 
elektrárnu Vranov nad Dyjí. 
 
Výklad: 
 
 Podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze dobu platnosti povolení k nakládání 
s vodami k návrhu oprávněného prodloužit, pokud se neměnily podmínky, za kterých bylo 
povolení uděleno. 
  
 V konkrétním případě prodloužení povolení k nakládání s vodami vodní elektrárny 
Vranov nad Dyjí lze aplikovat ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona v plném rozsahu 
a rozhodnout. Existence Národního parku Podyjí podle nařízení vlády č. 164/1991 Sb., 
kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany, není sama o sobě 
změnou podmínek, která vylučuje, podle ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona, prodloužení 
povolení k nakládání s vodami vodní elektrárny Vranov nad Dyjí. 
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Odůvodnění: 
 

Zřízení Národního parku Podyjí bylo provedeno nařízením vlády č. 164/1991 Sb. 
Po dobu 11 let nevyvolalo dosud nutnost změnit nebo zrušit v souladu s ustanovením § 12 
vodního zákona povolení k nakládání s vodami pro vodní elektrárnu Vranov nad Dyjí z roku 
1912. Provozovatel vodní elektrárny ve Vranově nad Dyjí byl povinen už od 20.3.1991 
zajistit ekologicky únosný režim průtoku v řece Dyji (ustanovení § 11 odst. 2 tohoto nařízení 
vlády). Ministerstvo zemědělství konstatuje, že tedy nelze dovozovat, že by vyhlášením 
Národního parku Podyjí došlo ke změně podmínek, za kterých bylo povolení k nakládání 
s vodami vydáno. 
 
 
V Praze dne 4. srpna 2004  
            
  


