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V poslední době jsou v médiích často poskytovány informace k zániku platnosti 

povolení nakládání s vodami a jeho nutné obnově. Je na místě některé informace 

zpřesnit a uvést základní fakta k zániku platnosti povolení k odběru povrchových a 

podzemních vod  a zejména uvést, kdy povolení k nakládání s vodami nezaniká. 

Novelou vodního zákona z roku 2004 skutečně dochází k zániku platností povolení 

k  odběru povrchových a podzemních vod  a platností povolní k vypouštění odpadních 

vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31.12.2001 a to 

k 1.l.2008 ovšem s následující výjimkou. Nezaniká platnost k odběrům podzemních 

vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou. 

Novela zákona se tak netýká nikoho, kdo odebírá podzemní vodu k individuálnímu 

zásobování domácnosti pitnou vodou (např. k vaření, splachování WC, zalévání 

zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.). Toto se týká zásobování domácnosti 

v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační chaty či chalupy. 

Před rokem 1955 ovšem povolení v listinné podobě vydávána většinou nebyla. Jak je to 

tedy? Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1.1.1955 se považoval za 

povolený, bez ohledu na to, že v listinné podobě žádné povolení vydáno nebylo. Pokud 

zároveň odběr podzemní vody slouží k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou 

vodou,  považuje se odběr za povolený ze zákona  i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení 

není třeba žádat. 

Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.1.1955 lze pouze na základě 

platného povolení. Povolení, u něhož je jako účel nakládání s vodami uveden odběr 

vody pro zásobování domácnosti pitnou vodou, nezaniká. Pokud někdo odebírá 

podzemní vodu ze zdroje vybudovaného po 1.1.1955 bez vydaného povolení, postupuje 

v rozporu s vodním zákonem a měl by o povolení co nejdříve požádat příslušný 

vodoprávní úřad, kterým je Městský úřad Přeštice, odbor regionálního rozvoje a 

životního prostředí. 

Další informace je možno získat buď přímo osobně na tomto odboru nebo telefonicky 

na číslech 377 332 521 nebo 377 332 520. Bezplatnou informační linku 800 101 197 

zřídila také ministerstva zemědělství a životního prostředí. Na internetu je stránka: 

www.zanikpovoleni.cz. 
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