
 

Související legislativa v oblasti vodních toků 
 
 
Zákon č. 254/2001 Sb.  Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Zákon č. 114/1992 Sb.  Zákon o ochraně přírody a krajiny 
 
Zákon č. 274/2001 Sb.  Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
 
Seznam částí zákona o vodách (Vodní zákon 254/2001 Sb.) jejichž 
orientační znalost je požadována ke zkoušce z Vodních toků 
(VTO)!!! 
(části označené !! bezpodmínečně nutno znát) 
 
Hlava I (pouze níže uvedené pasáže) 
§1 
§2 - odst. 1, 10 !! 
§3 
Hlava II (pouze níže uvedené pasáže) 
§6 !! 
§8 
§14 !! 
§17 
§18 
Hlava VI celá 
§43 !! 
§44 !! 
§45 !! 
§47 !! 
§48 - odst. 1-4 !! 
Hlava VII celá 
Hlava IX celá 
Hlava X (pouze níže uvedené pasáže) 
§88-odst. 2, 3 !! 
Hlava XI 
§104, §109 

Níže následuje výtah požadovaných částí ze zákona 254/2001 Sb. (Celé jeho znění 
s komentáři naleznete zde. Přehledová verze v prezentaci Powerpointu s červeným 
odlišením požadovaných částí je zde.) 

 
 
 
 



 
254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

HLAVA I   ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

§ 1 Účel a předmět zákona  

(1) Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 
hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 
podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a 
zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství1) . Účelem 
tohoto zákona je též přispívat k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících 
suchozemských ekosystémů.  

(2) Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a 
právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a 
stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného 
užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha.  

§ 2 Vymezení pojmů  

(1) Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento 
charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod 
zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.  

(10) Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k 
určitému místu vodního toku (obvykle soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění vodního 
toku do jiného vodního útvaru). Povodí je ohraničeno rozvodnicí, kterou je myšlená hranice 
geomorfologického rozhraní mezi sousedními povodími. Plocha povodí zahrnuje také plochy 
povrchových vodních útvarů v povodí. 
 

§ 3 Práva k vodám a právní povaha vod  

(1) Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani 
příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují; práva k těmto vodám upravuje 
tento zákon.  

(2) Za povrchové a podzemní vody se nepovažují vody, které byly z těchto vod odebrány.  

(3) V pochybnostech o tom, zda se jedná nebo nejedná o povrchové nebo podzemní vody, 
rozhoduje vodoprávní úřad.  

HLAVA II  NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 

§ 6 Obecné nakládání s povrchovými vodami  



(1) Každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu 
odebírat povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba 
zvláštního technického zařízení.  

(2) Povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu rovněž není třeba k zachycování 
povrchových vod jednoduchými zařízeními na jednotlivých pozemcích a stavbách nebo ke 
změně přirozeného odtoku vod za účelem jejich ochrany před škodlivými účinky těchto vod.  

(3) Při obecném nakládání s povrchovými vodami se nesmí ohrožovat jakost nebo zdravotní 
nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat 
břehy, vodní díla a zařízení, zařízení pro chov ryb a porušovat práva a právem chráněné zájmy 
jiných.  

(4) Vodoprávní úřad může obecné nakládání s povrchovými vodami bez náhrady upravit, 
omezit, popřípadě zakázat, vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména dochází-li při něm k 
porušování povinností podle odstavce 3 nebo z důvodu bezpečnosti osob. Působnost jiných 
správních úřadů ke stanovení podmínek k užívání těchto vod ke koupání5) není tímto 
zákonem dotčena.  

§ 8 Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami  

(1) Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k 
nakládání s vodami") je třeba  

a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi  

1. k jejich odběru,  

2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,  

3. k využívání jejich energetického potenciálu,  

4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, 
za účelem podnikání,  

5. k jinému nakládání s nimi,  

b) jde-li o podzemní vody  

1. k jejich odběru,  

2. k jejich akumulaci,  

3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,  

4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,  

5. k jinému nakládání s nimi,  

c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,  



d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto 
vod za účelem získání tepelné energie,  

e) k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich 
následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových.  

(2) Povolení k nakládání s vodami se vydává fyzickým nebo právnickým osobám k jejich 
žádosti. Fyzická nebo právnická osoba, která má platné povolení k nakládání s vodami podle 
odstavce 1 nebo podle předchozích předpisů (dále jen "oprávněný") je oprávněna nakládat s 
vodami v rozsahu a k účelu po dobu uvedenou v platném povolení.  

(3) Povolení k nakládání s vodami není třeba  

a) k čerpacím pokusům při provádění hydrogeologického průzkumu nebo při průzkumu 
vydatnosti zdrojů podzemních vod, pokud mají trvat méně než 14 dnů a odběr vody v této 
době nepřekročí 1 l/s,  

b) k odběrům povrchových a podzemních vod pro zjišťování a hodnocení stavu těchto vod (§ 
21 ),  

c) k jednorázovému odběru povrchových nebo podzemních vod v případech záchranných 
prací při mimořádných událostech, požárech a jiných živelních pohromách,  

d) k nakládání s povrchovými vodami při cvičení a zásahu Hasičského záchranného sboru 
České republiky a jednotek požární ochrany, Policie České republiky nebo ozbrojených sil 
České republiky; toto nakládání musí být při cvičení předem projednáno s vodoprávním 
úřadem.  

§ 14 Povolení k některým činnostem  

(1) Povolení k některým činnostem je třeba  

a) k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové 
poměry,  

b) k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. (dále jen 
"říční materiál") z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku,  

c) ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66 ) 
a v ochranných pásmech vodních zdrojů,  

d) k zasypávání odstavených ramen vodních toků,  

e) k vrácení vodního toku do původního koryta (§ 45 ).  

(2) Povolení k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. a) nebo b) se nevyžaduje, vykonává-li 
je správce vodního toku (§ 48 ) v souvislosti s jeho správou. Dále není třeba podle odstavce 1 
písm. a) , vykonává-li je vlastník lesa z důvodů obnovy porostů a při činnostech uložených 
zákonem č. 289/1995 Sb. , o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů nebo vlastník vodního díla v souvislosti s údržbou vodní nádrže.  



(3) Vodoprávní úřad stanoví při povolování těžby říčního materiálu podmínky těžby tohoto 
materiálu, včetně případné sanace a rekultivace.  

(4) Osoba oprávněná k těžbě podle odstavce 1 písm. b) je povinna po skončení těžby říčního 
materiálu zaměřit a zakreslit do technické dokumentace skutečný stav místa těžby a předat 
tuto dokumentaci vodoprávnímu úřadu a správci vodního toku.  

(5) Na vydání, zrušení, změnu a zánik povolení k některým činnostem se použijí ustanovení § 
9 až 13 přiměřeně.  

§ 17  Souhlas 

(1) Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není 
třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to  

a) ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na 
pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní 
poměry,  

b) ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v 
zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz 
uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 
vod,  

c) ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení 
§ 67 tím není dotčeno,  

d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,  

e) ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů.  

(2) Vyplývá-li to z povahy věci, může vodoprávní úřad v rozhodnutí o udělení souhlasu 
stanovit podmínky i dobu, po kterou se souhlas uděluje.  

(3) Souhlas je závazný pro orgány, které rozhodují v řízení o povolení stavby, terénních úprav 
nebo o těžbě nerostů v případech uvedených v odstavci 1 .  

(4) Souhlasu podle odstavce 1 není třeba k činnostem, jichž je třeba při cvičení nebo zásahu 
Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, Policie České 
republiky a ozbrojených sil České republiky, které v případech cvičení postupují v dohodě s 
příslušným vodoprávním úřadem.  

§ 18 Vyjádření 

(1) Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo 
provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický 
potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po 
dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z 
hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný, popřípadě za jakých podmínek.  



(2) Vodoprávní úřad vydá vyjádření rovněž k využívání zdrojů přírodní minerální vody 
osvědčených podle zvláštního zákona.2)  

(3) Vyjádření není rozhodnutím ve řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního 
úřadu vydaný podle tohoto zákona.  

 

HLAVA VI  VODNÍ TOKY  

§ 43 Vodní toky  

(1) Vodní toky jsou povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po 
převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve 
slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským 
povrchem nebo zakrytými úseky.  

(2) V pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok, rozhoduje vodoprávní úřad. Může též 
rozhodnout, že vodním tokem jsou i jiné povrchové vody než uvedené v odstavci 1 .  

(3) Ustanovení zvláštního zákona25) týkající se hrazení bystřin nejsou dotčena.  

§ 44 Koryta vodních toků  

(1) Protéká-li vodní tok po pozemku, který je evidován v katastru nemovitostí jako vodní 
plocha, je korytem vodního toku tento pozemek. Protéká-li vodní tok po pozemku, který není 
evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku část pozemku 
zahrnující dno a břehy koryta až po břehovou čáru určenou hladinou vody, která zpravidla 
stačí protékat tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého území.  

(2) V pochybnostech o hranici koryta vodního toku rozhodne místně příslušný vodoprávní 
úřad.  

§ 45 Změny koryta vodního toku  

(1) Opustí-li vodní tok vlivem přírodních sil při povodni své přirozené koryto a vznikne-li tím 
koryto nové, mohou vlastníci pozemků, správce vodního toku, jakož i oprávnění k nakládání s 
vodami, kteří jsou dotčeni novým stavem, žádat jednotlivě nebo společně vodoprávní úřad o 
povolení vrátit vodní tok na svůj náklad do původního koryta. Stát může žadatelům, kteří 
obdrží povolení, na obnovu koryta vodního toku po povodni přispět (§ 102 ).  

(2) Neobnoví-li se původní stav, stát vykoupí pozemek původního nebo nového koryta 
vodního toku, jestliže mu tento pozemek vlastník dotčeného pozemku nabídne. Toto neplatí 
pro dotčené pozemky ve vlastnictví obcí.  

(3) Neobnoví-li se původní stav z důvodu, že vodoprávní úřad obnovu ve veřejném zájmu 
nepovolí, platí pro vlastníky dotčených pozemků možnost odškodnění podle odstavce 2 a 
ostatním oprávněným k nakládání s vodami, dotčeným tímto rozhodnutím, náleží přiměřená 
náhrada.  



(4) Právo na obnovu a odškodnění zaniká po třech letech od roku, v němž došlo ke změně.  

§ 46 Ochrana vodních toků a jejich koryt  

(1) Je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat 
břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků 
předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, 
jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod.  

(2) Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na případy, kdy se činnosti v něm 
uvedené provádějí v souladu s tímto zákonem.  

§ 47 Správa vodních toků  

(1) Vodní toky jsou předmětem správy. Člení se na významné vodní toky a drobné vodní 
toky. Seznam významných vodních toků stanoví Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s 
Ministerstvem životního prostředí vyhláškou č. 470/2001Sb. 

(2) Správou vodních toků se rozumí povinnost  

a) sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku,  

b) pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který 
zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co 
nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních 
toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou 
odtoku vody při povodňových situacích, popřípadě břehové porosty na pozemcích koryt 
vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku vysazovat s 
přihlédnutím k tomu, aby jejich druhová skladba co nejvíce odpovídala původnímu 
přírodnímu stavu, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků,  

c) provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k 
zabezpečení funkcí vodního toku,26) popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správci 
vodních toků vlastní, případně je užívají z jiného právního důvodu,  

d) připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí 
vodního toku,  

e) vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; 
při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a 
stav vodního toku,  

f) oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a 
jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě, 
obnovovat přirozená koryta vodních toků, zejména ve zvlášť chráněných územích27) a v 
územních systémech ekologické stability,28)  

g) spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích.  



(3) Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou způsob provádění činností uvedených v 
odstavci 2 .  

(4) Správa významných vodních toků vedle povinností správy vodních toků podle odstavce 2 
zahrnuje tyto další povinnosti:  

a) provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla na významných vodních tocích zajišťující 
oprávněná nakládání s povrchovými vodami, která správci významných vodních toků vlastní, 
případně je užívají z jiného právního důvodu,  

b) udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a 
vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách,7)  

c) udržovat v řádném stavu a provozovat i cizí vodní díla na vodních tocích, pokud tak 
rozhodne vodoprávní úřad (§ 59 odst. 3 ),  

d) řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě 
vodních nádrží,  

e) podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl 
jiných vlastníků,  

f) spolupracovat při zneškodňování havárií v povodí, pokud mohou ohrozit jakost vody ve 
významných vodních tocích,  

g) předložit Ministerstvu zemědělství na jeho výzvu ke schválení návrh komplexního 
manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících 
soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s 
vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; vodoprávní úřad je povinen o 
takovém návrhu rozhodnout,  

h) spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků 
v celé oblasti povodí.  

§ 48 Správci vodních toků  

(1) Správu významných vodních toků zajišťují právnické osoby zřízené podle zvláštního 
zákona17) (dále jen "správci povodí"); pro účely tohoto zákona se považují za správce 
vodních toků.  

(2) Správu drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků jsou oprávněny vykonávat 
obce, jejichž územím drobné vodní toky protékají, nebo fyzické nebo právnické osoby, 
popřípadě organizační složky státu, jimž drobné vodní toky slouží nebo s jejichž činností 
souvisejí, určené Ministerstvem zemědělství. O určení správcem drobného vodního toku 
rozhoduje Ministerstvo zemědělství na základě žádosti; to neplatí v případě určení správcem 
drobného vodního toku organizační složku státu.  

(3) Na území vojenských újezdů29) zajišťuje správu drobných vodních toků Ministerstvo 
obrany. Na území národních parků zajišťují správu drobných vodních toků Správy národních 



parků;30) pro účely tohoto zákona se Ministerstvo obrany a Správy národních parků považují 
za správce vodních toků.  

(4) Na drobných vodních tocích, ke kterým nebyl určen správce drobného vodního toku, 
vykonává jejich správu správce vodního toku, jehož je drobný vodní tok přítokem, a to až do 
doby, než bude správce určen podle odstavce 2 . To platí i v případě, je-li na drobném vodním 
toku, ke kterému nebyl určen správce drobného vodního toku, ucelený úsek drobného 
vodního toku, ke kterému byl určen správce drobného vodního toku.  

(5) Obsah žádosti podle odstavce 2 a její náležitosti nezbytné k vydání rozhodnutí stanoví 
Ministerstvo zemědělství vyhláškou.  

(6) Správce povodí vykonává dohled nad správou drobných vodních toků. Pokud správce 
drobného vodního toku neplní povinnosti podle tohoto zákona, může Ministerstvo 
zemědělství na návrh správce povodí zrušit určení správcem drobného vodního toku.  

(7) Na určení nebo zrušení správce drobného vodního toku se nevztahuje správní řád.  

§ 49 Oprávnění při správě vodních toků  

(1) Správci vodních toků jsou oprávněni  

a) při výkonu svých práv a povinností vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a 
stavby, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních právních předpisů,  

b) z důvodu péče o koryta vodního toku a v součinnosti s vlastníky pozemků odstraňovat nebo 
nově vysazovat stromy a keře na pozemcích při něm,  

c) požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního 
toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována,  

d) dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního 
manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná 
situace.  

Výkonem uvedených oprávnění nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy týkající se ochrany 
přírody a krajiny.31)  

(2) Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné 
a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem 
vodního toku, a to  

a) u vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, nejvýše v šířce do 10 m 
od břehové čáry,  

b) u ostatních významných vodních toků jiných než pod písmenem a) nejvýše v šířce do 8 m 
od břehové čáry,  

c) u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry.  



(3) Vodoprávní úřad může pro nezbytně nutné potřeby a na nezbytně nutnou dobu stanovit k 
užívání i větší šířku pozemků při vodním toku, než je uvedeno v odstavci 2 .  

(4) Způsobí-li správce vodního toku při výkonu oprávnění podle odstavce 1 nebo 2 škodu, je 
povinen ji nahradit. O náhradě škody platí obecné předpisy.  

HLAVA VII SPRÁVA POVODÍ  

§ 54 Správa povodí 

(1) Správou povodí se rozumí správa významných vodních toků (§ 47 odst. 4 ), některé 
činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v dané 
oblasti povodí (§ 21 ) a další činnosti, které vykonávají správci povodí podle tohoto zákona.  

(2) Správu povodí vykonávají správci povodí.  

(3) Správci povodí poskytují pro činnost vodoprávních úřadů, na jejich žádost, technické, 
ekonomické a jiné údaje, pokud je mají k dispozici.  

(4) Správci povodí v rámci své činnosti podávají podněty, návrhy a vyjádření vodoprávním 
úřadům a jiným správním úřadům z hlediska zájmů daných příslušnými plány v oblasti vod a 
z hlediska dalších zájmů sledovaných zákonem, zejména ve věcech ochrany vodních poměrů, 
ochrany vod, hospodárného využívání vodních zdrojů, minimálních zůstatkových průtoků 
vodních toků, minimálních hladin podzemních vod a při přechodném nedostatku vody. Dále 
poskytují stanoviska správců povodí pro vydání povolení k nakládání s vodami [§ 8 odst. 1 
písm. a) až c) ], pro vydání povolení k některým vybraným činnostem [§ 14 odst. 1 písm. a) 
až c) ], pro vydání stavebního povolení k vodním dílům (§ 15 ), pro udělení souhlasu (§ 17 ) a 
pro vydání vyjádření (§ 18 ), ve kterých posuzují soulad záměrů umístit, provést, změnit nebo 
odstranit stavbu, zařízení nebo provádět jiné činnosti s výše uvedenými zájmy, pokud by 
takové záměry mohly ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, popřípadě jakost nebo 
množství povrchových nebo podzemních vod.  

(5) Správci povodí spolupracují se správci drobných vodních toků a pověřenými odbornými 
subjekty při řešení úkolů týkajících se celé oblasti povodí.  

HLAVA IX  OCHRANA PŘED POVODNĚMI  

(odkaz Hlava IX) 

HLAVA X POPLATKY  

DÍL 1 POPLATKY  

§ 88 Poplatek za odebrané množství podzemní vody  

 (2) Poplatek se neplatí za skutečný odběr podzemní vody z jednoho vodního zdroje menší 
nebo rovný 6 000 m3 za kalendářní rok nebo menší nebo rovný 500 m3 v každém měsíci 
kalendářního roku, dále za odběry povolené k účelu získání tepelné energie, za odběry vody 



ke snížení znečištění podzemních vod, za odběry vody ke snižování jejich hladiny a za odběry 
vody sloužící hydraulické ochraně podzemních vod před znečištěním.  

(3) Odebírá-li odběratel podzemní vodu z vodního zdroje na více místech území jedné obce, 
pro účely zpoplatnění se odebrané množství vody sčítá.  

 

HLAVA XI VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY  

§ 104 Výkon státní správy 

(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají vodoprávní úřady a Česká inspekce 
životního prostředí. Kontrolu nad jakostí povrchových vod stanovených vyhláškou ke koupání 
(§ 34 ) provádí krajská hygienická stanice, pokud zvláštní právní předpis tuto povinnost 
neukládá jiné osobě.  

(2) Vodoprávními úřady jsou  

a) obecní úřady,  

b) újezdní úřady43) na území vojenských újezdů,  

c) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,  

d) krajské úřady,  

e) ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad (§ 108 ).  

Tímto nejsou dotčena ustanovení o povodňových orgánech.  

(3) Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu zemědělství, popřípadě Ministerstvu životního 
prostředí, pro účely výkonu působnosti na úseku vodního hospodářství z informačního 
systému evidence obyvatel43a) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem 
umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního 
předpisu43b) .  

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 jsou  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,  

b) datum narození,  

c) adresa místa trvalého pobytu u státních občanů České republiky43c) , popřípadě druh a 
adresa místa pobytu u cizinců,  

d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,  

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se 
datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,  



f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.  

(5) Ministerstvo zemědělství, popřípadě Ministerstvo životního prostředí, může jemu 
poskytnuté údaje z informačního systému evidence obyvatel pro účely výkonu státní správy 
na úseku vodního hospodářství v rozsahu podle odstavce 4 dále předávat, třídit nebo 
kombinovat43d) , popřípadě je blokuje, zjistí-li, že poskytnuté údaje nejsou přesné; o zjištění 
nepřesného údaje Ministerstvo zemědělství, popřípadě Ministerstvo životního prostředí 
neprodleně informuje Ministerstvo vnitra, které po prověření údaj opraví, doplní nebo 
zlikviduje43e) .  

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou 
nezbytné ke splnění daného úkolu.  

§ 109 Pravomoci vodoprávního úřadu při mimořádných opatřeních  

(1) Vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody, může vodoprávní 
úřad bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolené nakládání s vodami, popřípadě 
toto nakládání omezit nebo i zakázat. Tato opatření provede po projednání s dotčenými 
subjekty, pokud to mimořádnost situace nevylučuje.  

(2) Dojde-li v důsledku mimořádné situace k omezení nebo znemožnění povolených odběrů 
povrchové nebo podzemní vody, které vede k vážnému ohrožení veřejného zájmu, je 
vodoprávní úřad povinen zajistit po projednání s příslušnými orgány opatření k nápravě. 
Přitom může stanovit kdo, jakým způsobem a v jakém rozsahu je povinen provést opatření k 
zajištění náhradního odběru vody, popřípadě k jejímu dovážení. Nutné náklady spojené s 
uloženými opatřeními může vodoprávní úřad požadovat na tom, kdo mimořádné omezení 
nebo znemožnění odběrů způsobil. Obecné předpisy o odpovědnosti k náhradě škody nejsou 
tímto dotčeny.  

(3) Na postup podle odstavce 1 a uložení opatření podle odstavce 2 se nevztahuje správní řád.  

 

 

 

 

 

 

 


