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Program semináře 

• Základní vymezení vodních děl (vodním zákonem a občanským zákoníkem) 

• Soukromoprávní předpoklady přípravy a povolování vodních děl (majetkoprávní 
vypořádání práv k pozemkům) 

• Územní a stavební řízení k vodním dílům 

• Realizace vodních děl 

• Užívání vodních děl, práva a povinnosti vlastníků vodních děl 

• § 59a vodního zákona - náhrady za stará vodní díla na cizích  

          Zdeněk Horáček 
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• Vodní díla = stavby veřejného (stavebního) práva 

• Vodní zákon 

• Zákon o vodovodech a kanalizacích (vodovody a kanalizace) 

• Zákon o rybářství (rybníky a zvláštní rybochovná zařízení) 

• Prováděcí právní předpisy (vyhláška o technických požadavcích pro vodní 
díla, atd.)  

• Základní definice vodního díla v § 55 odst. 1 VZ 

• Stavby, které slouží k účelům sledovaným vodním zákonem 

• Demonstrativní výčet, co je a co není vodním dílem (§ 55 odst. 1 a 3 VZ) 

• Rozhodování v pochybnostech (§ 55 odst. 4 VZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Základní veřejnoprávní vymezení [§ 55 VZ] 

Vodní díla 
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• Vodními díly jsou zejména 

• Přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže, 

• Stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků, 

• Stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, 
kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož               
i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací, 

• Stavby na ochranu před povodněmi, 

• Stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků, 

• Stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na 
jejich březích, 

• Stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu, 

• Stavby odkališť, 

• Stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod, 

• Studny, 

• Stavby k hrazení bystřin a strží, pokud lesní zákon nestanoví jinak, a 

• Jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrativní výčet I/ [§ 55 odst. 1 VZ] 

Vodní díla 
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• Vodními díly nejsou zejména 

• Jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na pozemcích nebo 
stavbách k zachycení vody a k jejich ochraně před škodlivými účinky 
povrchových nebo podzemních vod, 

• Vodohospodářské úpravy,  

• Bezodtokové jímky včetně přítokového potrubí, 

• Vnitřní vodovody a vnitřní kanalizace,  

• Vodovodní a kanalizační přípojky,  

• Průzkumné hydrogeologické vrty, pokud neslouží k odběru podzemní vody,  

• Další zařízení vybudovaná v rámci geologických prací, a  

• Vrty k využívání energetického potenciálu podzemních vod, pokud 
nedochází k čerpání nebo odběru podzemních vod. 

Demonstrativní výčet II/ [§ 55 odst. 3 VZ] 

Vodní díla 
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• V pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo, rozhodne místně příslušný 
vodoprávní úřad 

• Rozhoduje vodoprávní úřad z moci úřední [§ 126 odst. 8 VZ] 

• Nutno řádně prokázat a odůvodnit, zda se jedná o vodní dílo 

KS UL 15 A 108/2017-62 

• Soud uzavírá, že ve správním řízení dosud nebylo prokázáno, jaký účel má 
[…], resp. zda je tento účel vodohospodářský či nikoliv. Jelikož však určení 
odpovědi na tuto otázku přísluší zejména vodoprávnímu úřadu, potažmo 
žalovanému, jenž ji dosud spolehlivě nezodpověděl, zatížil tím napadené 
rozhodnutí na základě shora uvedených skutečností závažnou procesní vadou 
spočívající v nepřezkoumatelnosti rozhodnutí pro nedostatek důvodů ve 
smyslu ust. § 76 odst. 1 písm. a) s.ř.s. a současně vadou řízení vymezenou  
v ust. § 76 odst. 1 písm. b) s.ř.s., neboť skutkový stav, který vzal za základ 
napadeného rozhodnutí, nemá oporu ve spisu a vyžaduje zásadní doplnění 

Rozhodování v pochybnostech [§ 55 odst. 4 VZ] 

Vodní díla 
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• Podle občanského zákoníku jsou stavby (obecně, tj. i VD) součástí pozemků, 
na nichž jsou umístěny (zásada „superficies solo cedit“) s výjimkou 

• Podzemních staveb se samostatným účelovým určením 

• Staveb, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis (silnice, dráhy) 

• Dočasných staveb 

• Liniových staveb včetně provozně souvisejících staveb a zařízení 

• Staveb, jež jsou předmětem práva stavby 

• Bytových a nebytových jednotek 

• Staveb, které se nestaly součástí pozemku po 1. lednu 2014 z důvodu 
rozdílnosti vlastnictví ke stavbě a pozemku 

• Pro vodní díla platí obecná pravidla jako pro stavby (nemají obecně žádnou 
zvláštní soukromoprávní úpravu) 

• Zvláštní režim pouze pro vodovody a kanalizace jako liniové stavby 

• Aby mohlo být vodní dílo samostatnou věcí (samostatným předmětem 
právních vztahů), musí splňovat požadavky na stavbu v soukromoprávním 
smyslu → jinak je součástí pozemku 

 

 

Základní soukromoprávní vymezení I/ [OZ] 

Vodní díla 
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• VD: stavba ve smyslu veřejnoprávním ≠ stavba ve smyslu soukromoprávním 

• Rozlišení nezbytné z důvodu dispozice s vodním dílem 

• Stavba není definována soukromým právem ale judikaturou 

NS 22 Cdo 1221/2002 

• Občanský zákoník […] stanoví, že stavba není součástí pozemku; nevymezuje 
však, co to stavba je. Pro oblast občanského práva nelze použít vymezení 
stavby provedené v […] stavebního zákona, podle kterého za stavbu se považují 
veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel            
a dobu trvání, a to nejen proto, že toto vymezení je dáno jen pro účely 
stavebněprávní […], ale též proto, že některé stavby, k jejichž provedení           
je třeba stavebního povolení, resp. ohlášení stavebnímu úřadu, netvoří věci             
v občanskoprávním smyslu  

• Proto judikatura Nejvyššího soudu dospěla k závěru, že pokud občanskoprávní 
předpisy používají pojem „stavba“, nelze obsah tohoto pojmu vykládat jen podle 
stavebních předpisů. Stavební předpisy chápou pojem „stavba“ dynamicky, tedy 
jako činnost, popřípadě soubor činností, směřujících k uskutečnění díla (někdy 
ovšem i jako toto dílo samotné) 

 

 

Základní soukromoprávní vymezení II/  

Vodní díla 
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…pokračování 

• Naopak pro účely občanského práva je pojem „stavba“ nutno vykládat 
staticky, jako věc v právním smyslu, tedy jako výsledek určité stavební 
činnosti, který je způsobilý být předmětem občanskoprávních vztahů 

• Stavba, která není věcí podle […], je součástí pozemku a vlastnictví k ní 
nabývá vlastník pozemku přírůstkem 

NS 28 Cdo 1512/2014 

• Otázka, zda je určitá věc součástí jiné věci, anebo je samostatnou věcí, je ve 
značné míře závislá na skutkových okolnostech konkrétního případu; ne každá 
stavba podle veřejného práva je samostatnou věcí podle občanského práva 

• Je-li vodní dílo spjato s pozemky, na nichž stojí, natolik, že by jeho 
odstraněním došlo k funkčnímu znehodnocení těchto pozemků, pak není 
samostatnou věcí 

 

 

Základní soukromoprávní vymezení III/  

Vodní díla 
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NS 22 Cdon 1192/97 

• Rybník není ve smyslu občanskoprávním samostatnou věcí, se kterou by mohlo být 
nakládáno odděleně od pozemků tvořících jeho dno a břehy, proto nemůže být ani 
stavbou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 172/1991 Sb. […] 

NS 22 Cdo 1221/2002 

• O tom, zda hráz rybníka je samostatnou věcí v právním smyslu anebo zda jde                   
o součást pozemku, na kterém stojí, nelze učinit obecný závěr bez posouzení 
konkrétní situace. Přitom bude třeba vyjít kromě stavebního provedení hráze též                 
z toho, zda lze určit, kde končí pozemek a začíná samotná hráz, tedy zda lze 
vymezit a oddělit vlastnictví vlastníka pozemku a vlastníka hráze 

30 Cdo 757/2009 

• Výpustné zařízení rybníka – uvažováno z občanskoprávního hlediska – může, stejně 
jako hráz rybníka, splňovat podmínky jak samostatné věci v právním smyslu, může 
ovšem také – coby výsledek stavební činnosti – být pouze součástí zatopeného 
(rybničního) pozemku, případně může být i součástí hráze rybníka, pokud ta ve 
smyslu občanského zákoníku v konkrétním případě naplňuje podmínky samostatné 
věci [není součástí zatopeného (rybničního) pozemku], in eventum může splňovat               
i podmínky příslušenství věci hlavní ve smyslu § 121 odst. 1 občanského zákoníku 

 

Soukromoprávní vymezení vodního díla – příklad rybník 

Vodní díla 
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NS 22 Cdo 2597/2010 

• Studna je stavbou a tudíž samostatnou věcí ve smyslu občanskoprávním          
(bez ohledu na pojetí vodohospodářské), jestliže  

• Je výsledkem lidské stavební činnosti,  

• Kterou byla vytvořena určitá, převážně podzemní konstrukce,  

• Jež ve směru dovnitř ohraničuje prostor, jenž má být zčásti zaplněn vodou        
a zčásti sloužit jejímu čerpání.  

Nemá-li studna žádnou konstrukci, nejde o samostatnou věc, ale o součást 
pozemku (šlo by např. o pouhý nezpracovaný vrt, nijak nevymezený proti 
okolí). 

NS 22 Cdo 1341/2010 

• Pro studnu, pokud má být samostatnou věcí […], musí platit to, co pro ostatní 
hmotné předměty, tj. 

• Že je materiální povahy (proto není věcí určitý prostor) a  

• Že je oddělena od ostatních věcí (žádná její část neprolíná, nemísí se s věcí 
jinou – proto není součástí věci jiné).  

 
 

Soukromoprávní vymezení vodního díla – příklad studna 

Vodní díla 
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Pro určení studny jako samostatné věci zásadní zejména: 

1. Právní pojetí studny ve smyslu občanskoprávním, bez ohledu na pojetí 
vodohospodářské; 

2. Zda je studna výsledkem lidské stavební činnosti, kterou byla vytvořena 
určitá, převážně podzemní konstrukce, jež ve směru dovnitř ohraničuje 
prostor, jenž má být zčásti zaplněn vodou a zčásti sloužit jejímu čerpání; 

3. Zda je studna materiální povahy (proto není věcí určitý prostor) a je oddělen 
od ostatních věcí (žádná její část neprolíná, nemísí se s věcí jinou – proto 
není součástí věci jiné); 

4. Pro určení právní povahy není rozhodné, kdo studnu vybudoval. 

 

___________ 

• A v pochybnostech rozhoduje soud…  

 
 

Soukromoprávní vymezení vodního díla – příklad studna 

Vodní díla 
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• Součástí vodních děl rostliny na VD vzešlé (§ 507 ve spojení s § 3023 OZ) 

• Technologie ve VD jsou obvykle součástí vodních děl (turbíny v MVE, čistír. 
technologie v ČOV, atd.) – lze je však vymezit jako tzv. „stroje“ a oddělit 
jejich vlastnictví (výhrada stroje zapsaná se souhlasem vlastníka do KN) 

• Některá VD součástí jiných staveb → ztráta charakteru vodního díla 

• Kanalizace, Kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, lapolů                        
a sedimentačních nádrží, je součástí dálnice, silnice nebo místní komunikace 
jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace.  
V ostatních případech je součástí pouze dešťová vpusť s šachtou a přípojkou 
do kanalizačního řadu (§ 12 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích)  

• Vodní dílo – stavba na stavbě  

• Jestliže je konstrukce vozovky uložena přímo na konstrukci jiné stavby 
(vodního díla, metra, haly, garáží), patří mezi součásti (pozn. dálnice, silnice 
a místní komunikace pouze tato vozovka  (§ 12 odst. 2 zákona o poz. kom.) 

• Vodní dílo jako příslušenství 

• DČOV/studna k rodinnému domu 

• Typickým příslušenstvím vodovodní a kanalizační přípojka (není VD) 

Součásti a příslušenství vodních děl 

Vodní díla 
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• Liniové stavby – dříve inženýrské sítě 

• Vodovody, kanalizace a přípojky k nim nejsou součástí pozemku 

• Má se za to, že součástí liniových staveb jsou i stavby a technická zařízení, 
která s nimi provozně souvisí – provozní souvislost se dovozuje                   
ve vztahu k přenosu média (pitné vody, odpadních vod) 

→  Jedná se o přečerpávací stanice a další objekty na síti 

→ Nejedná se o úpravny vody, čistírny odpadních vod, elektrárny, teplárny, 

plynárny atd. 

• Součástí pozemku nejsou ani „jiné předměty, které ze své povahy pravidelně 
zasahují více pozemků“ 

• V případě části liniové stavby tvořené pozemkem (např. srážkové kanalizace, 
odvody vody z pozemků, atd.) – částí liniové stavby je potom pozemek 

• Liniové stavby jsou soubory movitých a nemovitých věcí (důležité vymezení                
z daňového hlediska – daň z nabytí nemovité věci)  

• Liniovými stavbami jsou i stavby k vodohospodářským melioracím pozemků 

→  Meliorace nejsou součástí pozemku (s výjimkou částí tvořených pozemky) 

Liniové stavby [§ 509 OZ] 

Vodní díla 



© 2018 Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář                                          Vodní díla – Praxe a výhled 2018 
  

15 

• Základní předpoklad vlastnictví vodního díla a dispozice s ním 

→ Vodní dílo je samostatným předmětem právních vztahů (X nelze odděleně 

bez pozemku) 

• Veřejnoprávní vlastnictví vodního díla dle § 126 odst. 1 

• Pokud se ve vodním zákoně užívá pojem „vlastník“ nebo „nabyvatel“, rozumí 
se jím i ten, komu svědčí právo hospodaření.  

• Pokud vlastník přenesl práva nebo povinnosti, jichž se příslušné ustanovení 
týká, na uživatele, hledí se na něj jako na vlastníka. 

→ Širší vymezení pojmu „vlastník“ pro účely VZ než podle soukromého práva 

• Vodní dílo bez vlastníka = opuštěné vodní dílo 

• V případě VD jako nemovité věci – vlastníkem stát / VD movitá věc – 
vlastníkem obec 

• Vodní dílo z více objektů (věcí) v různém vlastnictví = podílové spoluvlastnictví 

• Rybník = věc v podílovém spoluvlastnictví? [NS 22 Cdo 1121/2008] 

• Předkupní práva ? 

• Vlastník VD = vlastník pozemku → VD se stává součástí pozemku (neplatí pro 

liniové stavby) 

(!) Jinak smluvně nevylučitelná předkupní práva vlastníků pozemku a VD 

Vlastnictví vodních děl a dispozice s nimi 

Vodní díla 
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NSS 2 As 123/2016-47 

• Pouze "vlastník" vodního díla ve smyslu § 126 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách, je podle § 59 odst. 3 téhož zákona osobou oprávněnou k navržení 
manipulačního řádu. Správní orgán, který manipulační řád schvaluje, proto v 
rámci řízení o jeho schválení musí otázku, kdo je "vlastníkem" vodního díla, 
postavit najisto. 

• Otázky soukromoprávního oprávnění k přístupu k vodnímu dílu není pro účely 
schválení manipulačního řádu zpravidla třeba řešit, jelikož § 60 odst. 1 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách, umožňuje těm, kteří zajišťují provoz nebo 
provádějí údržbu vodních děl, přístup k vodnímu dílu po předchozím projednání 
s vlastníky pozemků sousedících s vodním dílem. Pro účely schválení 
manipulačního řádu je třeba se přístupem k vodnímu dílu zabývat pouze po 
skutkové stránce a jen do té míry, zda povinnosti stanovené manipulačním 
řádem lze v době posuzování návrhu fakticky uskutečnit vzhledem k fyzickým a 
dalším podobným poměrům vodního díla a jeho okolí. 

Vlastnictví vodních děl a dispozice s nimi 

Vodní díla 
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• V katastru nemovitostí (veřejném seznamu dle OZ) se evidují 

• Přehrady, hráze, jezy, stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech 
vodních toků nebo na jejích březích, stavby k využití vodní energie a stavby 
odkališť, pokud jsou spojené se zemí pevným základem 

• Vlastníci vodních děl I. až III. kategorie TBD – do 1. ledna 2011 

• Vlastníci ostatních vodních děl – do 1. ledna 2021 

[Čl. II bod 1 zákona č. 181/2008 Sb.] 

• V KN se vyznačují OPVD a OPVZ údaji o způsobu ochrany nemovitostí 

• VPÚ zašle KÚ údaje potřebné k evidenci ochrany území do 30 dnů 

• Podrobnosti vymezení vodních děl zapisovaných do katastru nemovitostí jsou 
stanoveny vyhláškou č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl 
evidovaných v katastru nemovitostí České republiky 

• Princip materiální publicity katastru nemovitostí 

• Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu mají vlastní evidenci 

• Provozní a majetková evidence vodovodů a kanalizací 

• Nejedná se o veřejný seznam 

Zápis vodních děl do katastru nemovitostí [§ 20 VZ] 

Vodní díla 
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• K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí 

• Souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a  

[§ 86 odst. 2 písm. a) SZ] 

• K ohlášení stavebník připojí 

• Souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a  

[§ 105 odst. 2 písm. a) SZ] 

• K žádosti o stavební povolení stavebník připojí 

• Souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a  

[§ 110 odst. 2 písm. a) SZ] 

• K žádosti o vydání společného povolení stavebník připojí 

• Souhlas k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a 

[§ 94l odst. 2 písm. a) SZ] 
____________ 

• Souhlas vlastníka se přikládá rovněž k oznámení záměru, žádosti o vydání územního 
rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí, společnému  oznámení záměru              
a ohlášení stavebního záměru a k žádosti o vydání společného povolení s posouzením 
vlivů na životní prostředí 

 

Majetkoprávní vypořádání práv k pozemkům 

Soukromoprávní předpoklady přípravy a povolování vodních děl  
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• Souhlas vlastníka  

o Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze 
služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření 
uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby  

o Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá 
souhlas vlastníka stavby  

• Právo stavby ≠ smlouva o právu provést stavbu 

• Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním 
výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace 

• Bez podmínek, podmínky je nutné vypořádávat soukromoprávně 

• Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě 
pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění 
zákonem 

• Souhlas vlastníka může být přílohou ke smlouvě o právu provést stavbu  

 

 

 

 
 

Souhlas vlastníka [§ 184a odst. 1 SZ] I) 

Soukromoprávní předpoklady přípravy a povolování vodních děl  
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→ Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného 

• Pro územní/stavební řízení a ohlášení primárně souhlas vlastníka s provedením 
stavby (tzv. výprosa) 

o Zvláštní souhlas i v případě uzavřené nájemní smlouvy či výpůjčky 

Rizika souhlasu vlastníka:  

o Změna vlastníka pozemku 

o Odvolání souhlasu v průběhu řízení 

o Souhlas neopravňuje stavebníka mít stavbu na cizím pozemku 

• Soukromoprávní tituly k realizaci staveb na cizích pozemcích dostačující ke 
stavbě na cizím pozemku 

o Obecně pro všechny stavby: právo stavby 

o Pro liniové stavby/inženýrské sítě, dočasné stavby a podzemní stavby: 
služebnost, nájem, výpůjčka 

 

 

 

 

 
 

Souhlas vlastníka [§ 184a odst. 1 SZ] II) 

Soukromoprávní předpoklady přípravy a povolování vodních děl  
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Správa společné věci 

• Při rozhodování o společné věci se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti 
jejich podílů 

• O běžné správě společné věci rozhodují spoluvlastníci většinou hlasů             
[1128 odst. 1 OZ] 

• K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím 
podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, 
je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se 
této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud                                        
[1129 odst. 1 OZ] 

• K rozhodnutí, na jehož základě má být společná věc zatížena nebo její 
zatížení zrušeno, a k rozhodnutí, na jehož základě mají být práva 
spoluvlastníků omezena na dobu delší než deset let, je třeba souhlasu 
všech spoluvlastníků [1132 OZ] 

 

 

 

 
 

Souhlas vlastníka – spoluvlastnictví  

Soukromoprávní předpoklady přípravy a povolování vodních děl  
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Vodní díla 

• Výkup pozemku  

• Právo stavby 

• Vyvlastnění 

Vodovody a kanalizace, dočasná VD, podzemní VD  

• Výkup pozemku  

• Služebnost inženýrské sítě 

• Vyvlastnění 

Přípojky 

• Výkup pozemku  

• Služebnost inženýrské sítě 
____________ 

• Smlouva o právu provést stavbu, nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, 
smlouva o smlouvě budoucí → do územního a stavebního řízení nutný souhlas 

vlastníka podle § 184a SZ   

 

 

 

 

 

 
 

Majetkoprávní vypořádání práv k pozemkům 

Soukromoprávní předpoklady přípravy a povolování vodních děl  
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PS pouze pro VD, která jsou způsobilá být stavbou v soukr. slova smyslu 

• Právo stavby nelze zřídit pro stavbu, která není součástí pozemku (?) 

• Právo stavby lze zřídit pro stavbu, která se nezapisuje do KN (?) 

Základní rysy práva stavby 

• Nem. a věcné právo stavebníka mít na povrchu/pod povrchem pozemku stavbu 

• Zapisuje se do KN (včetně doby, na kterou bylo zřízeno, a vyloučení 
předkupních práv) 

• Může být zřízeno i k vlastnímu pozemku (?) 

• Může být zřízeno tak, že se vztahuje i na sousední pozemek 

• Právo stavby se zřizuje pouze k jednomu pozemku (stavba odpovídající 
právu stavby zasahuje pouze jeden pozemek) 

• Ocenění práva stavby dle výnosnosti 

• Hranice práva stavby = hranice pozemku  

• Svědčí ve prospěch stavebníka, lze použít i na stávající stavby, i na více staveb 

• Pokud PS skončí – stavba přechází za polovinu hodnoty vlastníkovi pozemku 

Právo stavby pro vodní dílo 

Soukromoprávní předpoklady přípravy a povolování vodních děl  
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Pouze pro VD, která nejsou součástí pozemku – jinak VD přiroste k pozemku 

• Osobní/věcná 

• Obsah smluvní (dispozitivní) – zákonná úprava je pouze vodítkem! 

• Vodohospodářské služebnosti v OZ: služebnost okapu, právo na svod dešťové 
vody, právo na vodu, služebnost rozlivu, služebnost inženýrské sítě 

• Pokud se váží k nemovitosti zapisované do KN – zapisují se k nemovitosti jako 
omezení 

• Ochrana práva ze služebnosti – obdobná jako ochrana vlastnického práva 

• Lze na dobu neurčitou (oproti právu stavby) 

!  Vodovodní nebo kanalizační síť bude zřizována na základě služebnosti osobní, 
nikoliv služebnosti inženýrské sítě (služebnost inženýrské sítě je možné použít 
pro přípojky) 

Služebnost pro vodní dílo 

Soukromoprávní předpoklady přípravy a povolování vodních děl  
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• Čl. 11 odst. 4 LZPS: Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je 
možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu 

• Vyvlastnění = odejmutí i omezení vlastnického práva  

• Podmínky vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění (č. 184/2006 Sb.) 

• Jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění  

• Pokud se vyvlastniteli nepodařilo ve lhůtě 90 dnů uzavřít sml. o získání práv 

• V souladu s cíli a úkoly územního plánování 

• Za vyvlastnění náleží náhrada 

• Ve výši obvyklé ceny ke dni podání žádosti o vyvlastnění 

• Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích 
stejného, popřípadě obdobného majetku […] v obvyklém obchodním styku v 
tuzemsku ke dni ocenění. […] Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se 
porovnáním 

• § 1039 OZ – Náhradu lze poskytnout i jiným způsobem, pokud si to strany 
ujednají 

• Odkladný účinek vyvlastnění má pouze žaloba proti vyvlastnění v s.ř.s.                                       
[! nikoliv proti náhradě v o.s.ř.!] 

 

Vyvlastnění pro vodní dílo – základní předpoklady 

Soukromoprávní předpoklady přípravy a povolování vodních děl  
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• Lze vyvlastnit pro  

• Veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi (§ 55a vodního zákona) 

• Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury [§ 170 SZ], například  

• Vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod,  

• Stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami […]  

• Veřejně prosp. opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými 
přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území [§ 170 SZ] 

• Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury 

• Stavba vodního díla umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v 
platné politice územního rozvoje a stavby s ní související, nebo 

• Stavba vodního díla budovaná ve veřejném zájmu na ochranu před 
povodněmi, k prevenci nebo zmírnění následků sucha, jakož i k jiným účelům 
podle vodního zákona a ve veřejném zájmu, a stavby s ní související.  

• Jednodušší doručování návrhů na vyvlastnění a kratší lhůty při soudním 
přezkumu vyvlastnění 

 

Vyvlastnění pro vodní dílo 

Soukromoprávní předpoklady přípravy a povolování vodních děl  
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• Vodní díla vyžadují územní rozhodnutí (regulační plán) a stavební povolení 

• Výjimka: výrobkové ČOV do 50 EO: územní souhlas a ohlášení 

• Územní rozhodnutí a ani stavební povolení nebo ohlášení nevyžadují  

• Stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa a OBP  

• Udržovací práce s výjimkou těch, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit 
životní prostředí a stabilitu vodního díla a zdraví osob 

• Územní rozhodnutí vydává v územním řízení obecný stavební úřad → stavební 

povolení a PNV vydává ve vodoprávním řízení vodoprávní úřad 

• Společné povolení vydává VPÚ, případně SÚ příslušný k povolení stavby hlavní 

• Veřejnoprávní smlouva: VD nevyžadující nakládání s vodami 

• Ověření autorizovaným inspektorem: vodovodní řady, kanalizační stoky a 
kanalizační objekty, které nevyžadují povolení k nakládání s vodami  

• Princip dvojí prevence: společné řízení s řízením o vydání povolení k nakládání s 
vodami 

 

Základní východiska I/ 

Územní a stavební řízení k vodním dílům 
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• Vodní zákon → stavební zákon → správní řád 

• Povolení vodoprávního úřadu je třeba (§ 15 odst. 1 VZ) 

• K provedení vodních děl,  

• K jejich změnám (změna VD – nástavba, přístavba a stavební úprava) 

• Změnám jejich užívání, jakož i k jejich  

• Zrušení a  

• Odstranění 

• Dále je povolení vodoprávního úřadu třeba  

• Zastavení prací nebo nařízení odstranění povodňového VD (§ 15 odst. 8 VZ) 

• Ke změně VD před jeho dokončením (§ 118 SZ) 

• Vzory žádostí (zatím) ve vyhlášce č. 432/2001 Sb. 

• Nová vyhláška vázána na novelu vyhlášky č. 503/2006 Sb. (?) 

 

Základní východiska II/ 

Územní a stavební řízení k vodním dílům 
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• Územní rozhodnutí je vyžadováno pro všechna vodní díla s výjimkou 
ohlašovaných ČOV, kdy postačí územní souhlas 

• Vymezení vodního díla v územně plánovací dokumentaci, ale vodní díla lze 
umisťovat mimo zastavěné území, pokud to ÚPD výslovně nevylučuje 

• Územní řízení vede obecný stavební úřad 

• Vodoprávní úřad je DOSS: souhlas (§ 17 VZ) nebo závazné stanovisko  (§ 104 
odst. 9 VZ) 

• V územním řízení je třeba vyřešit vliv stavby na okolí, včetně např. 
srážkových vod 

• Principy hospodaření se srážkovými vodami 

1. Přednostně jejich vsakování 

2. Jejich zadržování a regulované odvádění srážkovou kanalizací 

3. Regulované vypouštění do jednotné kanalizace 

• Doba platnosti ÚR standardně 2 roky lze prodloužit 

• Lze změnit nebo zrušit 

 

 

Územní řízení I/ 

Územní a stavební řízení k vodním dílům 
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• Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje  

• Obecné náležitosti podle správního řádu  

• Základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku nebo 
stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické 
nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže 
může být jejich právo územním rozhodnutím přímo dotčeno 

• K žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí 

• Souhlas k umístění stavebního záměru 

• Závazná stanoviska 

• Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

• Smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury 

• Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí 

• Formulář: viz vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 

Žádost o územní rozhodnutí [§ 86 SZ] 

Územní a stavební řízení k vodním dílům 
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• V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s 

• Vydanou územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování, 

• Požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména 
s obecnými požadavky na využívání území, 

• Požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

• Požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, 
popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem 
chráněných zájmů účastníků řízení. 

• Územní rozhodnutí/souhlas nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce (§ 79 
odst. 6 SZ) 

• Ale udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo 
stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu (§ 
15a odst. 3 VZ) 

• Při změně vodního díla je ÚR třeba v případě změně vlivu užívání VD na okolí 
(§ 81 SZ)  

• Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí nebo 

• Nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

 

 

Územní řízení II/ 

Územní a stavební řízení k vodním dílům 
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• Stavební řízení vede vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad 

• Vodoprávní úřad zkoumá, zda stavbu lze podle nich provést, zejména 

• Soulad projektová dokumentace s územním rozhodnutím a její úplnost 

• Příjezd ke stavbě, včasné vybudování vybavení potřebného k řádnému užívání 
VD 

• Vyhovění požadavkům uplatněným dotčenými orgány 

• Ověření rovněž účinky budoucího užívání stavby 

• Při povolování vodních děl, jejich změn, změn jejich užívání a jejich odstranění 
musí být zohledněna ochrana vodních a na vodu vázaných ekosystémů.  

• Vodní díla nesmějí vytvářet bariéry pohybu ryb a vodních živočichů v obou 
směrech vodního toku. To neplatí v případech, 

• Jde-li o rybníky nebo vodní nádrže pro chov ryb nebo o stavby k hrazení 
bystřin a strží, 

• Vyžaduje-li to ochrana před povodněmi nebo jiný veřejný zájem, nebo 

• Kdy pohyb ryb a vodních živočichů v obou směrech vodního toku nelze zajistit 
z důvodu technické neproveditelnosti nebo neúměrných nákladů. 

Stavební (vodoprávní) řízení 

Územní a stavební řízení k vodním dílům 
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• Žádost o stavební povolení obsahuje 

• Identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném 
záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění,  

• Údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět. 

• K žádosti stavebník připojí 

• Doklady prokazující právo provést stavbu 

• Projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem 

• Plán kontrolních prohlídek stavby 

• Závazná stanoviska 

• Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

• Formulář viz (zatím): vyhláška č. 432/2001 Sb. 

Žádost o stavební povolení [§ 110 SZ] 

Územní a stavební řízení k vodním dílům 
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• Společné územní a stavební řízení lze provést [§ 94j odst. 1 SZ] u 

o Vodních děl a  

o Staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb drah, staveb dálnic, 
silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, 
staveb podle § 16 odst. 2 písm. d) SZ 

• Fakultativní – na žádost stavebníka (…lze provést…) [§ 94j odst. 1 SZ] 

• K vydání společného povolení je příslušný stav. úřad k povolení stavby [ibid] 

• Stavební úřad, který vydal společné povolení, je příslušný [§ 94j odst. 3 SZ] k  

o Provedení kontr. prohlídky rozestavěné stavby, povolení změny stavby před 
dokončením, vydání rozhodnutí o odstranění stavby/dodatečnému povolení 

• U souboru staveb se příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností            
k povolení stavby hlavní souboru staveb [§ 94j odst. 2 SZ] 

o Stavební úřady příslušné k umístění nebo povolení vedlejších staveb souboru 
jsou ve společném územním a stavebním řízení dotčenými orgány a pro 
potřeby vydání společného povolení vydávají namísto rozhodnutí závazná 
stanoviska 

 

 

 

 

 

 

 
 

Společné územní a stavební řízení 

Územní a stavební řízení k vodním dílům 
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• Žádost o vydání společného povolení obsahuje kromě obecných náležitostí 
podle správního řádu dále [§ 94l odst. 1 SZ] 

o Základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době 
provádění, u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy 
pozemku po jejím odstranění 

o Identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má stavební záměr 
uskutečnit 

o Údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, je-li znám 

• Přílohy k žádosti standardní [§ 94l odst. 2 SZ] 

o Dokumentace v potřebném počtu vyhotovení 

• V případě vodního díla sloužícího k nakládání s vodami rovněž obsahové 
náležitosti a přílohy dle nakládání s vodami 

• Dokladová vyhláška v případě nakládání s vodami počítá rovněž se souhlasy 
dotčených vlastníků s výjimkou případu užívání vodního díla k nakládání                  
s vodami, kdy je vyžadován mimo dokladu o vlastnickém právu, právo užívání 
vodního díla (viz příloha č. 1 navrhované vyhlášky) 

 

 

 

 

 

 
 

Žádost o společné povolení 

Územní a stavební řízení k vodním dílům 
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• Úprava ohlášení vodního díla v § 15a vodního zákona  

• K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 
ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované 
CE podle zvláštního právního předpisu, postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu 

• Minimální požadavky, včetně minimální přípustné účinnosti čištění v 
procentech, jsou uvedeny v nařízeních vlády 

• Ohlášení ČOV obsahuje 

• Náležitosti podle stavebního zákona (§ 105 odst. 1 SZ), 

• Kategorii výrobku označeného CE, 

• Projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou, 

• Způsob vypouštění odpadních vod, 

• Vyjádření příslušného správce vodního toku/vyjádření hydrogeologa, 

• Stanovisko správce povodí, 

• Provozní řád. 

 
 

Ohlášení vodního díla I/ 

Územní a stavební řízení k vodním dílům 
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• Ohlášení úplné a v souladu s požadavky 

• Vodoprávní úřad vydá souhlas s provedením ČOV do 30 dnů ode dne podání 
ohlášení 

• Nemá-li ohl. předepsané nálež. nebo trpí-li jinými vadami [§ 107 odst. 1 SZ],  

o Pomůže stavební úřad stavebníkovi nedostatky odstranit na místě nebo  

o Jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí 
jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě 

• Řízení „po ohlášení“ je zahájeno právní mocí usnesení o provedení stavebního 
řízení [§ 107 odst. 1 SZ] 

• Ohlášení stavby, u které nepostačí ohlášení, není ohlášením podle tohoto 
zákona a stavební úřad je usnesením odloží [§ 107 odst. 4 SZ] 

• Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi [§ 106 odst. 2 SZ] 

• Jestliže vodoprávní úřad s provedením ohlášeného vodního díla souhlasí, má se 
za povolené i vypouštění odpadních vod 

• Není nutné měřit, ale provádět technické revize a předávat a výsledky těchto 
revizí předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu 

 

 

 
 

Ohlášení vodního díla II/ 

Územní a stavební řízení k vodním dílům 
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• Společné oznámení záměru/společný souhlas lze u 

o Vodních děl a  

o Staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb drah, staveb dálnic, 
silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, 
staveb podle § 16 odst. 2 písm. d) SZ 

o V případě vodních děl záměry podle § 15a VZ (výrobkové ČOV) 

• Fakultativní – na žádost stavebníka (Podá-li stavebník…) [§ 96a odst. 2 SZ] 

• Obdobné podklady a náležitosti společného oznámení a jeho posuzování 
společnému řízení [§ 96a odst. 2 a 3 SZ] 

• Nemá-li společné oznámení záměru předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými 
vadami, pomůže stavební úřad stavebníkovi nedostatky odstranit na místě nebo 
jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej 
o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě [§ 96a odst. 5 SZ]  

Společný souhlas I) [§ 96a SZ] 

Územní a stavební řízení k vodním dílům 
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• Dojde-li stavební úřad k závěru, že společné oznámení záměru nesplňuje 
podmínky pro vydání územního souhlasu nebo souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších 
osob kromě osob uvedených v § 96 odst. 3 písm. d) a v § 105 odst. 2 písm. f), 
rozhodne usnesením o provedení společného územního a stavebního řízení              
[§ 96a odst. 5 SZ]  

o Právní mocí usnesení je zahájeno společné územní a stavební řízení. Společné 
oznámení záměru se považuje za žádost o vydání společného povolení 

• Společný souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi [§ 96a 
odst. 5 SZ]  

o Platí po dobu 2 let ode dne jeho vydání 

o Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním 
záměrem započato 

o Platnost společného souhlasu nelze prodloužit 

 

 

Společný souhlas II) [§ 96a SZ] 

Územní a stavební řízení k vodním dílům 



© 2018 Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář                                          Vodní díla – Praxe a výhled 2018 
  

40 

• V územním řízení lze vždy, ve stavebním řízení pouze k VD nevyžadujícím 
nakládání   s vodami 

• SÚ vyvěsí informaci o podaném návrhu VPS na úřední desce po dobu 8 dnů 

• Stavební/vodoprávní úřad návrh VPS přezkoumá a do 30 dnů ode dne 
předložení jej přijme, nebo odmítne a sdělí stavebníkovi důvody odmítnutí 

• Poplatek za VPS – polovina toho, co za rozhodnutí (dříve zadarmo) 

• Žadatel (stavebník) zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky řízení a 
předloží VPS k vyznačení účinnosti → stavební/vodoprávní úřad vyznačí 

účinnost smlouvy, ověří PD, vyhotovení PD spolu se štítkem doručí 
stavebníkovi, další ověřenou PD vlastníkovi stavby a místně příslušnému 
obecnímu úřadu – souhlasy nutné k účinnosti VPS 

• VPS lze změnit na základě dohody úřadu a žadatele, postup přiměřeně jako u 
uzavření 

• Účinky VPS zanikají uplynutím 2 let od účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě 
zahájena. Stavebník může od VPS odstoupit na základě oznámení stavebnímu 
úřadu.  

• Účinky VPS lze prodloužit, postup přiměřeně podle uzavření VPS.  

• Zahájení přezk. řízení do 1 roku od účinnosti VPS, skončení do 15 měsíců  

 

Veřejnoprávní smlouva k VD [§ 78a a § 116 SZ] 

Územní a stavební řízení k vodním dílům 
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• Pouze pro stavby vodovodních řadů, kanalizačních stok a kanalizačních objektů, 
které nevyžadují povolení k nakládání s vodami (§ 15 odst. 9 VZ) 

• Nutno stavbu ověřenou autorizovaným inspektorem oznámit VPÚ → vyvěsí do  

5 dnů od obdržení na úřední desce oznámení stav. záměru po dobu nejméně  
15 dnů pro námitky účastníků případného řízení a výhrady dotčených orgánů 
a rovněž vodoprávního (stavebního) úřadu → podání námitek odkladný účinek 

• Námitky a výhrady pouze ze zákonných důvodů - nutno vypořádat do 15 dnů 
nadřízeným orgánem 

• VPÚ přezkoumá oznámení a rozhodne → proti rozhodnutí se nelze odvolat 

• Právo provést vodní dílo vznikne  

• Marným uplynutím lhůty 30ti dnů od vyvěšení na úřední desce, nebo 

• Dnem následujícím po dni, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí nadř. org. o 
zamítnutí námitek nebo výhrad 

• Zánik oprávnění – po 2 letech, nebyla-li stavba zahájena – lhůtu lze prodloužit 

• Lze ověřit i změnu stavby VD před jeho dokončením  

 

 

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného 
inspektora [§ 117 SZ] 

Územní a stavební řízení k vodním dílům 
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• Ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit 
závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle částí 
druhé, třetí a páté tohoto zákona,  

o je povinen předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení vlivu 
zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy 

o Nově: v případě pochybností o závažnosti zásahu a jeho rozsahu                   
z hlediska zájmů chráněných ZOPK může ten, kdo jej zamýšlí 
uskutečnit, požádat o stanovisko příslušný OOP 

• OOP vydá odůvodněné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti 

• Hodnocení součástí  

• EIA 

• Žádosti o vydání povolení, souhlasu či závazného stanoviska podle ZOPK 

 

Povinnosti investora [§ 67 ZOPK] 

Příprava vodního díla 
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• Účastníky územního, stavebního a společného řízení již nejsou osoby, o nichž tak 
stanoví „zvláštní“ zákon [§ 85 odst. 2, § 94k a § 109 SZ] 

o Demonstrativní výčet, rovněž účastníci dle § 27 SŘ 

o § 70 odst. 3 ZOPK: „Občanské sdružení je oprávněno … účastnit se správního řízení 
řízení podle tohoto zákona, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, 
kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto 
případě má postavení účastníka řízení…“ 

o Ústavní stížnost 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Navrhy/Pl._US_22_17_navrh.pdf 

!!! ale § 115 odst. 6 a 7 VZ 

• Občanské sdružení, jehož cílem je podle jeho stanov ochrana životního prostředí, 
je oprávněno být informováno o zahajovaných správních řízeních vedených 
podle tohoto zákona, pokud o tyto informace vodoprávní úřad požádá, s 
výjimkou stavebních řízení […]  

• Občanské sdružení má postavení účastníka řízení vedeného podle tohoto zákona, 
s výjimkou stavebních řízení […] 

Účastenství spolků v řízeních dotýkajících se VD 

Územní a stavební řízení k vodním dílům 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Navrhy/Pl._US_22_17_navrh.pdf


© 2018 Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář                                          Vodní díla – Praxe a výhled 2018 
  

44 

• Postup přípravy viz  http://eagri.cz/public/web/file/287854/Tepelna_cerpadla.pdf   

• Postup při přípravě a provádění HG průzkumného viz NSS 2 As 326/2016-33 

…z právní úpravy plyne, že průzkumný vrt není vodním dílem a k jeho provedení není 
potřebné žádné povolení. Organizace provádějící vrt musí pouze dodržet výše 
zmiňované informační povinnosti. Zákon však neukládá informační povinnost ve 
vztahu k vlastníkům okolních studní ani povinnost měřit vodní hladinu v okolních 
studnách před započetím vrtných prací… 

→ Připravovaná novela vodního zákona (v PS zavádí kompetenci vodoprávního úřadu v   

§ 17 odst. 1 písm. i) k souhlasu ke geologickým pracím spojeným se zásahem do 
pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání 
podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod. 

• Podle NSS 2 As 326/2016-33 právní úprava zároveň nevylučuje, aby byl průzkumný 
vrt, pokud je úspěšně nalezeno dostatečné množství vody, využit a přebudován na 
studnu. Průzkumný vrt proto může mít některé shodné technické parametry, jako má 
mít studna. Následné využití průzkumných vrtů je odůvodněno ekonomickými hledisky 
i snahou minimalizovat vrtné práce (obojí je vedeno snahou provádět vrtné práce v co 
nejmenším rozsahu). Přebudování vrtu na vodní dílo je podpořeno i zněním 
prováděcích předpisů.    

HG průzkumný vrt a jeho „přeměna“ na studnu I)  

Územní a stavební řízení k vodním dílům 

http://eagri.cz/public/web/file/287854/Tepelna_cerpadla.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/287854/Tepelna_cerpadla.pdf
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• Pokud nedojde k úpravě hydrogeologického průzkumného vrtu na jímací objekt, 
je nutno jej odstranit (viz § 16 odst. 2 zákona o geologických pracích) 

• Při přeměně HG průzkumného vrtu na studnu mohou nastat zejména 3 situace 

1. Provedení HG průzkumného vrtu nebylo povolováno vodoprávním ani 
stavebním úřadem a nejedná se vlastním provedením hydrogeologického 
průzkumného vrtu o vodní dílo ani obecnou stavbu 

→ Řízení o povolení nového vodního díla  

2. Provedení hydrogeologického průzkumného vrtu nebylo povolováno 
vodoprávním ani stavebním úřadem, jedná se však vlastním provedením o 
vodní dílo 

→ Řízení o odstranění vodního díla a dodatečné povolení  

3. Provedení hydrogeologického průzkumného vrtu bylo povoleno jako stavba 
podle stavebního zákona 

→ Řízení o změně účelu užívání   

 

HG průzkumný vrt a jeho „přeměna“ na studnu II)  

Územní a stavební řízení k vodním dílům 
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• Provádět vodní dílo (stavbu) může jako zhotovitel jen stavební podnikatel 

• Zhotovitel je povinen 

• Při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění VD stavbyvedoucím 

• Zajistit výkon osobami, které jsou držiteli potřebných oprávnění 

• Provádět stavbu v souladu s stavebním povolením úřadu a s ověřenou projektovou 
dokumentací 

• Dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a 
technické normy a  

• Zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a 
bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů 

• Nově zřejmě nelze ohlašované ČOV je možné provádět svépomocí (?) 

Základní požadavky [§ 160 SZ] 

Realizace vodních děl 
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• Dílo = zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále  

• Údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem 

• Základní atributy smlouvy o dílo 

• Provedení díla = dokončení + předání 

• Převzetí s výhradami / bez výhrad (výhrada = vytknutí vady) 

• Nepřevzaté dílo může zhotovitel prodat 

• Objednatel nemůže odmítnout převzetí pro nepodstatné vady 

• Odpovědnost za vady a záruka 

Smlouva o dílo [§ 2586 an. OZ] 

Realizace vodních děl 
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• Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její 
části 

• Zvláštní ustanovení o zhotovení stavby jako předmětu díla 

• Stavba prováděná na pozemku je součástí tohoto pozemku 

• U staveb na objednávku platí, že nebezpečí škody na věci nese zhotovitel, a 
to až do předání, s výjimkou vis maior 

• Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, 
které nebrání užívání stavby nebo její užívání podstatně neomezují 

• Právo na náhradu za skryté vady díla je nutné uplatnit bez zbytečného 
odkladu (nejpozději v objektivní pětileté lhůtě) 

• Solidární odpovědnost subdodavatelů 

• Odpovědnost za vady nese společně a nerozdílně se zhotovitelem 
subdodavatel ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele 
nebo osoby provádějící dozor, ten, kdo dodal stavební dokumentaci a osoba, 
která prováděla dozor 

Vodní dílo (stavba) jako předmět smlouvy o dílo 

Realizace vodních děl 
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• Zrušení ohlašování užívání staveb [zrušen § 120 SZ] 

o Ohlašované výrobkové ČOV 

• Primárně kolaudační souhlas – špatně připravená žádost, rozhodnutí stavebního 
úřadu kvůli stavu přípravy stavby – možnost kolaudačního řízení 

• Kolaudaci podléhají [§ 119 odst. 1 SZ] 

o Stavby veřejné infrastruktury 

o Stavby, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit 

o Stavby, u kterých bylo stanoveno provedení zkušebního provozu 

o Změny staveb, které jsou kulturní památkou 

• Kolaudace vodních děl (?) 

o Dle obecných parametrů 

o Kolaudaci lze v odůvodněných případech stanovit ve stavebním povolení              
[§ 115 SZ]; analogicky i ve společném povolení (?)  

Kolaudace vodního díla 

Realizace vodních děl 
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• Je-li žádost o kolaudační souhlas úplná a dokončená stavba, popřípadě část 
stavby schopná samostatného užívání [§ 122 odst. 3 SZ] 

o Je v souladu s povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou PD 

o V souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími 
dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů  

o Jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby 
nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví 
zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí  

Stavební úřad vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky 
kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby 

o Souhlas nabývá pr. účinků dnem doručení stavebníkovi [§ 122 odst. 4 SZ] 

• Dojde-li SÚ k závěru, že žádost není úplná nebo nejsou splněny podmínky pro 
vydání KS, rozhodne usnesením o provedení KŘ [§ 122 odst. 5 SZ]  

o Oznamuje se pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat, právní mocí 
usnesení je zahájeno KŘ 

o Žádost o KS se považuje za žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí 

o Pokud je to pro pos. záměru nezbytné, vyzve SÚ žadatele k doplnění žádosti 

Kolaudace vodního díla 

Realizace vodních děl 



© 2018 Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář                                          Vodní díla – Praxe a výhled 2018 
  

51 

• Účastníkem kolaudačního řízení [§ 122a odst. 1 SZ] je 

o Stavebník 

o Vlastník stavby, není-li stavebníkem 

o Vlastník pozemku, na kterém je stavba provedena, není-li stavebníkem              
a může-li být jeho vlastnické právo kolaudačním rozhodnutím přímo dotčeno 

• Vyžaduje-li to zjištění při kontrolní prohlídce, vyzve stavební úřad stavebníka  
ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě nebo zahájí řízení o odstranění stavby             
a kolaudační řízení přeruší [§ 122a odst. 2 SZ]  

o Nezjedná-li stavebník nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě, stavební úřad 
žádost o kolaudační rozhodnutí zamítne 

• SÚ provede vždy závěrečnou kontrolní prohlídku stavby [§ 122a odst. 3 SZ]  

• V kolaudačním řízení stavební úřad projedná nepodstatné odchylky od ověřené 
dokumentace 

• Jsou-li splněny podmínky, stavební úřad vydá kolaudační rozhodnutí           
[§ 122a odst. 4 SZ]  

Kolaudace vodního díla 

Realizace vodních děl 
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• Kolaudačním rozhodnutím povoluje užívání stavby k určenému účelu, a je-li to 
zapotřebí, stanoví se podmínky pro užívání stavby [§ 122a odst. 4 SZ] 

• Dále stavební úřad může v KR stanovit [§ 122a odst. 5 SZ] 

o Podmínky vyplývající z obecných požadavků na výstavbu 

o Podmínky pro odstranění drobných nedostatků skutečného provedení stavby 
zjištěných při kolaudačním řízení a  

o Určit přiměřenou lhůtu k jejich odstranění.  

Může tak učinit pouze v případě, že jde o nedostatky, které neohrožují život a 
veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí a 
nebrání ve svém souhrnu řádnému a nerušenému užívání stavby k určenému 
účelu. 

Kolaudace vodního díla 

Realizace vodních děl 
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• Vodní dílo lze užívat jen k účelu vymezenému v kolaudačním rozhodnutí 

• Změna vodního díla nebo účelu užívání vodního díla předmětem povolení 
vodoprávního úřadu 

• S užíváním vodního díla se pojí práva a povinnosti 

• Odpovědnost za škodu z provozní činnosti způsobenou užíváním vodního díla 

• Užívání vodního díla je provozní činností 

• Právo přístupu k vodnímu dílu [§ 60 VZ, § 7 odst. 1 ZVK] 

• Právo na náhradu za VB (?) [IV. ÚS 652/06] 

• Odpovědnost za škodu na nemovité věci 

• _____________ 

• Omezení užívání vodního díla 

• Užívání vodních děl jinými osobami 

• Ve veřejném zájmu, pokud vlastník nekoná 

Základní předpoklady 

Užívání vodních děl 
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• Primárně má práva a povinnosti k vodnímu dílu jeho vlastník – nikoliv 
oprávněný [§ 59 VZ] 

• Práva  

• Vstupovat na cizí pozemky (povinnost nahradit způsobenou škodu) 

• Mít na cizím pozemku vlastní vodní dílo vybudované před 1.1.2002 (§ 59a vodního 
zákona) 

• Povinnosti [§ 59 VZ] 

• Udržovat vodní dílo v bezpečném a provozuschopném stavu, provádět TBD 

• Dodržovat manipulační a provozní řády 

• Plnit pokyny vodoprávního úřadu a správce vodního toku 

• _____________ 

• V případě opuštěného vodního díla či vodního díla, o které se nikdo nestará 

• Vodoprávní úřad určí osobu, která se o vodní dílo postará 

• V případě vodovodů a kanalizací povinnost veřejné služby 

Základní práva a povinnosti 

Práva a povinnosti vlastníků vodních děl 



© 2018 Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář                                          Vodní díla – Praxe a výhled 2018 
  

55 

• Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních 
řádů vodních děl 

• Manipulační řád 

• Právo, nikoliv povinnost manipulovat na vodním díle (pokud není v PNV nebo 
MŘ) stanoveno jinak  

• Zpracování ukládá a schvaluje vodoprávní úřad 

• U vodních děl vzdouvajících nebo akumulujících povrchové vody a staveb 
využívajících jejich energetický potenciál může vodoprávní úřad může vyzvat 
žadatele o stavební povolení k předložení návrhu MŘ 

• Manipulační řád schvaluje vodoprávní úřad na časově omezenou dobu 

• Provozní řád 

• Neschvaluje vodoprávní úřad 

Manipulační a provozní řády 

Práva a povinnosti vlastníků vodních děl 
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NSS 8 As 132/2016 - 34 

• Nejvyšší správní soud v dané souvislosti odkazuje na § 59 odst. 1 písm. a) 
vodního zákona, z něhož stěžovateli jako vlastníku vodního díla vyplývá mimo 
jiné i povinnost dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo 
povoleno a uvedeno do provozu, zejména dodržovat provozní řád a schválený 
manipulační řád. Rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami […], vodoprávní 
úřad stěžovateli […] stanovil povinnost provozovat vodní dílo řádně dle 
schváleného manipulačního řádu, který je v souladu s uvedeným povolením k 
nakládání s vodami.  

• I proto vodoprávní úřad v rozhodnutí, kterým schválil manipulační řád platný do 
31. 12. 2008, uložil stěžovateli před uplynutím tohoto termínu provést revizi 
manipulačního řádu a následně požádat o prodloužení jeho platnosti nebo 
předložit nový manipulační řád. Tyto podmínky stěžovatel nesplnil, porušil tak 
povinnosti vyplývající ze shora citovaného ustanovení zákona o vodách i z 
povolení k nakládání s vodami. 

 

Manipulační a provozní řády 

Práva a povinnosti vlastníků vodních děl 
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• § 61-62 vodního zákona, vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním 
dohledu nad vodními díly 

• Zjišťování technického stavu vodního díla ke vzdouvání nebo zadržování vody 

• Odborně způsobilá osoba pověřená MZe (pověřená osoba) 

• Vodní díla I. až IV. kategorie  

• O kategorii a rozsahu výkonu TBD rozhodne vodoprávní úřad s přihlédnutím          
k posudku 

• Zajišťuje na svůj náklad vlastník, případně stavebník vodního díla 

• I. až III. kategorie – jen pověřená osoba 

• I. až II. kategorie – jiná osoba než vlastník 

• Povinnosti a periodocita prohlídek dle kategorie vodního díla 

TBD nad vodními díly 

Práva a povinnosti vlastníků vodních děl 
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• Odstranění neoprávněného VD – dle OZ X odstranění nepovoleného VD – dle SZ 

• Vodní dílo (stavba) dle OZ primárně součástí pozemku 

• Pro odstranění a zrušení vodního díla nutné povolení VPÚ (§ 15 odst. 1 VZ) 

• Rovněž nutné povolení VPÚ pro odstranění ohlášené ČOV 

• Nařízení odstranění stavby z důvodu závadného stavu, rozporu s právními 
předpisy, v rozporu/bez stavebního povolení, apod. 

• Nařídit odstranění stavby/VD lze i pro rozpor se souhlasem VPÚ [§ 129 odst. 1 
písm. d) SZ] – souhlas lze dostat dodatečně (§ 129 odst. 4 SZ) 

• Žádost o dodatečné povolení musí být podána do 30 dnů od zahájení řízení 
(§ 129 odst. 2) – stavební úřad vlastníka poučí 

• Nebude-li v opakovaném stavebním řízení stavba povolena, stavební úřad bez 
předchozího řízení rozhodnutím nařídí odstranění stavby 

• Pokud stavba/VD není odstraněno – správní delikt   

• Zrušení vodního díla – stavba ztrácí charakter vodního díla 

Základní předpoklady 

Odstraňování a rušení vodních děl 
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• Realizace vodních děl na cizích pozemcích vyžadovala předchozí  

• Majetkoprávní vypořádání práv k pozemkům nezbytných k realizaci rybníku a  

• Získání příslušného stavebního/vodoprávního povolení 

• § 59a vodního zákona (novela zákonem č. 303/2013 Sb.) 

• Vlastník pozemku je povinen strpět za náhradu na svém pozemku vodní dílo 
vybudované před 1. lednem 2002 a jeho užívání. 

• Čl. LV zákona č. 303/2013 Sb.  

• Nedojde-li mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem vodního díla k dohodě o 
náhradě za užívání pozemku podle § 59a zákona č. 254/2001 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 24 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne na návrh vlastníka pozemku nebo 
vodního díla o výši náhrady soud. 

• Legální věcné břemeno  

• Strpění vodního díla a 

• Užívání vodního díla 

Právní úprava 

§ 59a vodního zákona - náhrady za stará vodní díla na cizích 



© 2018 Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář                                          Vodní díla – Praxe a výhled 2018 
  

60 

• Jednorázová náhrada 

• Pouze za umístění, nikoliv za ochranné pásmo 

• Výše náhrady by měla odpovídat pětinásobku ročního užitku (obvyklého 
nájemného) z pozemku 

• Výše ročního užitku (obvyklého nájemného) činí přibližně 4 % až 7 % z ceny 
pozemku 

→ Předpokládanou výši náhrady lze odhadnout na 20 % až 35 % z ceny 

pozemku. 

• Komentář MF: Věcná břemena 1. lednu 2014 https://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-
2014-24435  

Charakter a výše náhrady 

§ 59a vodního zákona - náhrady za stará vodní díla na cizích 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare/komentar-vecna-bremena-po-1-lednu-2014-24435
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IV.ÚS 1911/16  

• Protože zákon o vodách obsahuje speciální úpravu náhrady za tzv. zákonné 
věcné břemeno, je vyloučen režim obecné úpravy občanskoprávní, z nich 
vychází nárok žalobce na vydání bezdůvodného obohacení za období od 
prosince 2011 do prosince 2013. Ústavní soud shrnuje, že nárok, který se opírá 
o zákonné ustanovení, nemůže být nárokem bezdůvodným ve smyslu 
ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. 

• Pokud se vlastník pozemku domáhá náhrady vůči vlastníkovi vodního díla 
zřízeného na jeho pozemcích bez dohody s ním, jde o nárok, který se opírá o 
zákonné ustanovení § 59a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), jak je tomu v posuzovaném případě. 
Především řeší vztahy mezi účastníky tak, že vodní díla zřízená před 2002 
považuje za díla zřízená v souladu s právními předpisy, legalizuje jejich 
existenci. 

• […] není žádný důvod dovodit jiný závěr z ustanovení o způsobu náhrady za 
užívání pozemku zatíženého vodním dílem, nežli ten, že jde o náhradu 
jednorázovou. Protože zákon o vodách obsahuje speciální úpravu náhrady za 
tzv. zákonné věcné břemeno, je vyloučen režim obecné úpravy občanskoprávní, 
z nich vychází nárok stěžovatele. 

Charakter a výše náhrady - judikatura 

§ 59a vodního zákona - náhrady za stará vodní díla na cizích 
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NS 28 Cdo 2880/2016  

• Jak dále akcentoval Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. 
IV. ÚS 1911/16, takto koncipovaný speciální nárok na jednorázovou náhradu 
potlačuje aplikovatelnost obecné úpravy bezdůvodného obohacení. Úsudek, že v 
konkrétním případě je namístě přiznat právo na náhradu ve smyslu § 59a 
zákona č. 254/2001 Sb., si ovšem žádá důkladné prověření aplikačních 
předpokladů předmětného pravidla. Především je třeba se zabývat tím, jedná-li 
se o vodní dílo, jakož i okamžikem jeho zbudování.  

• Ve světle judikatury Ústavního soudu (srov. například nález pléna Ústavního 
soudu ze dne 6. 3. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 3/06) by pak patrně nebylo možné mít 
za zcela nepřijatelné ve vztahu k případné náhradě ani úvahy o analogické 
aplikaci rozebírané normy na vodní díla vytvořená po uvedeném datu, pakliže 
navzdory zákonným požadavkům nedošlo v soukromoprávní rovině k 
uspokojivému vyřešení poměrů týkajících se jejich existence. 

Charakter a výše náhrady - judikatura 

§ 59a vodního zákona - náhrady za stará vodní díla na cizích 
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• Náhrada byla v minulosti vypořádána → nárok na náhradu podle § 59a VZ není 

• Souhlas s (veřejnoprávním) povolením stavby není soukromoprávním 
vypořádáním  

• Náhrada nebyla v minulosti vypořádána → vzniká nárok na náhradu 

• Vymezení oprávněné a povinné osoby: k 1.1.2014 

• Zachování nároku na náhradu v případě změny vlastníků 

A. Přechod pozemku zachovává nárok na náhradu 

• Dědění, rozdělení společnosti, ale rovněž restituce 

B. Převod pozemku nárok na náhradu nezachovává 

• Zatížení mělo být zohledněno v kupní ceně 

• Převodem rovněž privatizace 

• Zachováno pouze společně s převodem pohledávky (práva na náhradu) 

C. Změna vlastníka vodního díla nemá na náhradu vliv 

Právní předpoklady 

§ 59a vodního zákona - náhrady za stará vodní díla na cizích 
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Základní schéma oprávněnosti nároků vlastníků pozemků 

§ 59a vodního zákona - náhrady za stará vodní díla na cizích 

Privatizace 

pozemku 

Socialistické 

vodní dílo 

realizované na 

Pozemku v 

socialistickém 

vlastnictví 

Pozemku v 

soukromém 

vlastnictví 

Restituce 

pozemku 

Náhrada 

zaplacena 

Náhrada 

nezaplacena 
Převod pozemku 

Přechod pozemku 

Převod pozemku 

Přechod pozemku 

Soukromé vodní dílo 

realizované na cizím pozemku Změna 

vlastnictví 

pozemku 

Převod 

pozemku 

Postoupení 

pohledávky 

Přechod 

pozemku 
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• Nebyla povinnost pokusit se o dohodu do 31. prosince 2015 → lze rovnou 

žalovat 

o Důležité ale z hlediska soudních nákladů 

• Žalobce (vlastník pozemku) prokazuje 

o Vlastnické právo žalobce k pozemku k 1.1.2014 

o Vybudování vodního díla před 1.1.2002 

o Vlastnické právo žalovaného k vodnímu dílu 

o Výši náhrady (žalobní návrh) 

• Žalovaný (vlastník vodního díla) prokazuje 

o Vyplacení náhrady a její výši 

o Způsob nabytí pozemku žalobcem (a případné vyloučení nároku žalobce) 

Soudní řízení a dokazování 

§ 59a vodního zákona - náhrady za stará vodní díla na cizích 
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• Poplatková novela vodního zákona 

o Původně sněmovní tisk 930, Poslanecká sněmovna projednala v prvním čtení 
a výborech 

o V současné době po 3. čtení v PS (proběhlo 11. 4. 2018 na 12. schůzi; návrh 
novely schválen.  

• MZe připravuje novelu vodního zákona řešící zejména problematiku sucha 

o Usnesení vlády č. 620 ze dne 29.7.2015 (Realizace opatření pro zmírnění 
negativních následků sucha a nedostatku vody) 

• Příprava „dokladové“ vyhlášky namísto vyhlášky č. 432/2001 Sb. 

o Návaznost na novelu stavebního zákona, novelu vodního zákona, Metodický 
pokyn MZe k § 23a vodního zákona, zkušenosti z aplikace, formuláře 

o Po MPŘ 

o Účinnost – navázána na účinnost novely vyhlášky č. 503/2006 Sb. 

 

 

Stav připravovaných novel vodního zákona a dalších předpisů  

Poplatková novela vodního zákona 
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• Obsahem poplatkové novely vodního zákona je  

o Změna stávajícího systému správy poplatku za odebrané množství podzemní 
vody a poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových  

o Upřesnění ustanovení týkajících se definice odpadních vod a jejich likvidace 

o Náprava nedostatečné implementace čl. 4.7. Rámcové směrnice o vodách 
zakotvením způsobu udělování výjimek vodoprávním úřadem 

o Změna ustanovení týkající se geologických prací spojených se zásahem do 
pozemku a změna ustanovení týkajících se ochrany před povodněmi a 
záplavových území 

• Předloženým návrhem dochází též k naplnění některých požadavků plynoucích z 
usnesení vlády č. 72 ze dne 30. ledna 2013 (tzv. ekoaudit) a k upřesnění 
sankčních ustanovení a vodoprávního dozoru ve vodním zákoně 

• Novela (včetně doprovodných materiálů) dostupná na 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=45  

Základní body poplatkové novely 

Poplatková novela vodního zákona 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=45
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=45
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Děkuji za pozornost! 
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