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Ministerstvo zemědělství České republiky 

Č.j.: 937/2003-6000 
 
 
 
 

Metodický pokyn 
 

k provádění vodoprávního dozoru vodoprávních úřadů ve věcech v působnosti 
Ministerstva zemědělství 

 
Určeno: vodoprávním úřadům 
 
 

Ministerstvo zemědělství jako ústřední vodoprávní úřad vydává k provádění 
vodoprávního dozoru vodoprávních úřadů podle ustanovení § 110 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozděj�ích předpisů ve své 
působnosti tento metodický pokyn: 
 
 

Čl. 1 

Základní ustanovení 
 
1. Vodoprávní dozor je činnost vodoprávních úřadů, jejím� cílem je dozírat na dodr�ování 

ustanovení vodního zákona, předpisů podle něj vydaných a dodr�ování rozhodnutí 
vydaných vodoprávními úřady, zejména v souladu s ustanovením § 1 tohoto zákona. 
Vodoprávní dozor vykonávají vodoprávní úřady podle ustanovení § 110 vodního zákona. 

2. Součástí vodoprávního dozoru je i dozor nad vodními díly, zejména nad těmi, jejich� stav 
by mohl ohrozit bezpečnost osob nebo majetku a která podléhají 
technickobezpečnostnímu dohledu podle ustanovení § 61 vodního zákona a vyhlá�ky 
Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad 
vodními díly. 

3. Při provádění vodoprávního dozoru postupují vodoprávní úřady předev�ím podle plánů 
vodoprávního dozoru (čl.4). 

4. Při provádění vodoprávního dozoru spolupracují vodoprávní úřady mezi sebou, zejména 
pokud jde o předávání podnětů, k jejich� vyřízení nemají kompetenci, příslu�ným 
vodoprávním úřadům. Zjistí-li poru�ení jiných právních předpisů, postupují svá zji�tění 
příslu�ným orgánům veřejné správy. 

5. Vodoprávní úřady si mohou při provádění vodoprávního dozoru vy�ádat spolupráci včetně 
případné účasti správců povodí vzhledem k jejich zákonným povinnostem daným 
ustanovením § 54 vodního zákona. 

6. Vodoprávní úřady si mohou v případě potřeby vy�ádat spolupráci i dal�ích odborných 
subjektů, ale i orgánů ochrany veřejného zdraví, ochrany přírody, rybářství, územního 
plánování a obecných stavebních úřadů, České inspekce �ivotního prostředí, popřípadě 
dal�ích orgánů a sdru�ení občanů působících na úseku ochrany �ivotního prostředí. 
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7. V případě zji�tění poru�ení povinností daných vodním zákonem a prováděcími právními 
předpisy podle něj vydanými i rozhodnutími vydanými vodoprávními úřady, ukládají 
vodoprávní úřady v rozsahu své působnosti opatření k odstranění zji�těných závad. 

 
 

Čl. 2 

Obsah vodoprávního dozoru 
 
1. Vodoprávní úřady dozírají podle ustanovení § 110 odst. 1 vodního zákona na dodr�ování 

ustanovení vodního zákona a předpisů podle něj vydaných, a to zejména na: 
 

a) dodr�ování základních povinností podle ustanovení § 5 vodního zákona, 
b) dodr�ování povinností spojených s obecným nakládáním s povrchovými vodami podle 

ustanovení § 6 vodního zákona, 
c) dodr�ování povinností spojených s u�íváním povrchových vod k plavbě podle 

ustanovení § 7 odst. 7 vodního zákona , 
d) dodr�ování povinností spojených s nakládáním s povrchovými nebo podzemními 

vodami podle ustanovení § 8 vodního zákona, 
e) dodr�ování povinností spojených s měřením mno�ství a jakosti vody, vody vzduté 

vodním dílem nebo vody vodním dílem akumulované a předávání výsledků těchto 
měření příslu�nému správci povodí podle ustanovení § 10 odst. 3 vodního zákona, 

f)  dodr�ování oznamovací povinnosti podle § 11 odst. 1 vodního zákona, 
g) dodr�ování povinností spojených s povolením k některým činnostem podle ustanovení 

§ 14 vodního zákona, 
h) dodr�ování povinností spojených se stavebním povolením k vodním dílům, změnám, 

kolaudaci, změnám u�ívání a odstraňování vodních děl podle ustanovení § 15 vodního 
zákona, 

i) dodr�ování povinností spojených se souhlasy podle ustanovení § 17 vodního zákona, 
j) dodr�ování povinností spojených s údaji zapisovanými do katastru nemovitostí podle 

ustanovení § 20 vodního zákona po nabytí účinnosti, 
k) dodr�ování povinností spojených se zji�ťováním a hodnocením stavu povrchových 

a podzemních vod, provozování informačních systémů veřejné správy a s vodní bilancí 
podle ustanovení § 21 a § 22 vodního zákona, 

l) dodr�ování povinností k ochraně vodních poměrů dle ustanovení § 27 vodního zákona, 
m) dodr�ování povinností spojených s podporou �ivota ryb podle ustanovení § 35 odst. 
4 vodního zákona,  

n) dodr�ování povinností spojených s ochranou vodních toků a jejich koryt podle 
ustanovení § 46 vodního zákona, 

o) dodr�ování povinností spojených se správou vodních toků podle ustanovení § 47 
vodního zákona a vyhlá�ky č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných 
vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, 

p) dodr�ování povinností vlastníků pozemků, na nich� se nacházejí koryta vodních toků, 
podle ustanovení § 50 vodního zákona, 

r) dodr�ování povinností vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků podle 
ustanovení § 51 vodního zákona, 

s) dodr�ování povinností vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo 
sousedících s nimi podle ustanovení § 52 vodního zákona, 

t) dodr�ování povinností spojených s péčí o stavby k vodohospodářským melioracím 
pozemků a jejich částí podle ustanovení § 56 odst. 3 vodního zákona a vyhlá�ky 
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č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím 
pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně, 

u) dodr�ování povinností vlastníků pozemků, na kterých jsou umístěny stavby 
k vodohospodářským melioracím pozemků či jejich části podle ustanovení § 56 odst. 4 
vodního zákona, 

v) dodr�ování povinností spojených s u�íváním vodních děl jinými osobami podle 
ustanovení § 57 vodního zákona, 

w) dodr�ování povinností spojených s ochranou vodních děl podle ustanovení § 58 vodního 
zákona, 

x) dodr�ování povinností vlastníků vodních děl podle ustanovení § 59 vodního zákona 
y) dodr�ování povinností spojených se vstupem na pozemky podle ustanovení § 60 

vodního zákona, 
z) dodr�ování povinností vlastníků a stavebníků vodních děl při technickobezpečnostním 

dohledu podle ustanovení § 62 vodního zákona. 

2. Vodoprávní úřady v rozsahu své působnosti dozírají podle ustanovení § 110 odst. 2 
vodního zákona, jak jsou dodr�ována rozhodnutí vydaná ve vodoprávním řízení, zejména 
ve věcech uvedených v předchozím bodě 1. 

3. Vodoprávní úřady o provedeném vodoprávním dozoru podle předchozích bodů 1. a 2. 
pořizují zápis, jeho� záhlaví je označeno jako �Zápis o provedení vodoprávního dozoru 
podle ustanovení § 110 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozděj�ích předpisů�. V zápise se uvádí název příslu�ného 
vodoprávního úřadu, jméno a příjmení pracovníků vodoprávního úřadu 
pověřených provedením vodoprávního dozoru, označení dozorovaného subjektu, místo 
a čas provedení vodoprávního dozoru, předmět vodoprávního dozoru, v�echna dozorová 
zji�tění, označení v�ech podkladů, o které se dozorové zji�tění opírá, datum vyhotovení 
zápisu o provedeném vodoprávním dozoru. Zápis o provedeném vodoprávním dozoru 
podepisují pověření pracovníci vodoprávního úřadu, kteří provedli vodoprávní dozor. 
Seznámení se zápisem o provedeném vodoprávním dozoru a převzetí jeho stejnopisu 
potvrzují zástupci dozorovaného subjektu podpisem tohoto zápisu. V případě odmítnutí 
zástupců dozorovaného subjektu se seznámit se zápisem o provedeném vodoprávním 
dozoru a odmítnutí jeho převzetí, se tato skutečnost vyznačí v tomto zápisu. 

4. Vodoprávní úřady ukládají opatření k odstranění zji�těných závad v rozsahu své působnosti 
dané ustanovením § 105 a� § 107 vodního zákona. V případě, �e vodoprávní úřad zjistí při 
výkonu vodoprávního dozoru závadu, která je poru�ením povinností daných vodním 
zákonem a předpisů podle něj vydaných, a ulo�ení opatření k jejímu odstranění je 
v působnosti jiného vodoprávního úřadu, předá uvedené zji�tění jako podnět k ulo�ení 
opatření vodoprávnímu úřadu příslu�nému podle ustanovení § 105 a� § 107 vodního 
zákona. 

5. Oprávnění pověřených pracovníků vodoprávních úřadů vykonávajících vodoprávní dozor 
jsou dána ustanovením § 114 vodního zákona. 

 
 

Čl. 3 

Vodoprávní dozor nad vodními díly 
 
1. Vodoprávní úřady provádějí dozor nad vodními díly zejména nad těmi, jejich� stav by mohl 

ohrozit bezpečnost osob nebo majetku a která podléhají technickobezpečnostnímu dohledu 
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podle ustanovení § 61 a ustanovení § 62 vodního zákona a podle vyhlá�ky č. 471/2001 Sb., 
o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly. 

2. Při provádění vodoprávního dozoru vodoprávní úřady jako speciální stavební úřady pro 
stavby vodních děl podle ustanovení § 120 zákona 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozděj�ích předpisů dozírají, jak jsou 
dodr�ována rozhodnutí vydaná ve vodoprávním řízení k těmto vodním dílům. 

3. Vodoprávní úřady dozírají rovně� nad tím, jak vlastníci vodních děl vykonávají 
technickobezpečnostní dohled podle ustanovení § 61 a ustanovení § 62 vodního zákona 
a podle vyhlá�ky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly. 
Zároveň dozírají nad prováděním potřebných opatření k bezpečnosti vodních děl jejich 
vlastníky, pokud byly při technickobezpečnostním dohledu zji�těny  závady na nich. 

 
 

Čl. 4 

Plány vodoprávního dozoru 
 
1. Vodoprávní dozor provádějí vodoprávní úřady předev�ím podle svých plánů vodoprávního 

dozoru pro příslu�ný kalendářní rok. 

2. Plány vodoprávního dozoru na příslu�ný kalendářní rok musí být zpracovány vodoprávními 
úřady nejpozději do 31. ledna příslu�ného kalendářního roku. 

3. Plány vodoprávního dozoru vodoprávních úřadů se přednostně zaměřují na dodr�ování 
povinností uvedených v článku 2 tohoto metodického pokynu; jejich konkrétní rozsah 
a obsah je dán zejména: 

 
a) poznatky z výkonu státní správy a vodoprávního dozoru příslu�ného vodoprávního 

úřadu v předchozím období, 
b) poznatky České inspekce �ivotního prostředí z dozoru podle ustanovení § 112 odst. 1 

písm. a) bod 1., bod 4 vodního zákona získanými od České inspekce �ivotního 
prostředí v rámci její spolupráce s vodoprávními úřady podle písmena d) tého� 
ustanovení, 

c) poznatky Ministerstva zemědělství jako ústředního vodoprávního úřadu z výkonu 
státní správy podle ustanovení § 108 odst. 1 vodního zákona, 

d) poznatky Ministerstva zemědělství jako ústředního vodoprávního úřadu z vrchního  
vodoprávního dozoru podle ustanovení § 111 odst. 2 vodního zákona, 

e) poznatky vyplývající z ka�doročních zpráv Ministerstva zemědělství  o zhodnocení 
kontrolní činnosti v předchozích letech předlo�ených vládě podle ustanovení § 111 
odst. 3 vodního zákona. 

4. Spolupráce správců povodí, s ohledem na jejich povinnosti dané ustanovením § 54 vodního 
zákona, se zařazuje do plánů vodoprávního dozoru včetně případné jejich účasti, v těch 
případech podle článku 2 tohoto metodického pokynu, u kterých dochází k ovlivnění 
vodních poměrů v dané oblasti povodí (ustanovení § 54 odst. 1 a ustanovení § 115 odst. 5 
vodního zákona). 

5.Vodoprávní úřady mohou v případě potřeby v průběhu kalendářního roku plány 
vodoprávního dozoru měnit a doplňovat. 

6. Plnění plánů vodoprávního dozoru za předchozí kalendářní rok musí vyhodnotit vodoprávní 
úřady písemnou formou nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. 
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Čl. 5 

Spolupráce správců povodí při vodoprávním dozoru vodoprávních úřadů 
 
1. Vodoprávní úřady si mohou vy�ádat při provádění vodoprávního dozoru spolupráci správců 

povodí (ustanovení § 48 odst. 1 a ustanovení § 54 vodního zákona), kterými jsou státní 
podniky Povodí podle zákona č. 305/2000 Sb., o povodích. 

2. Spolupráce správců povodí s vodoprávními úřady podle ustanovení § 110 odst. 3 vodního 
zákona je dána rozsahem jejich povinností podle ustanovení § 54 vodního zákona. 

3. Spolupráce správců povodí podle předchozího bodu 2. by měla být vy�ádána vodoprávním 
úřadem v�dy v těch případech podle článku 2 tohoto metodického pokynu, u kterých 
dochází k ovlivnění vodních poměrů v dané oblasti povodí (ustanovení § 54 odst. 1 
a ustanovení § 115 odst. 5 vodního zákona). 

 
 

Čl. 6 

Spolupráce orgánů a odborných subjektů při vodoprávním dozoru vodoprávních úřadů 
 
1. Vodoprávní úřady si mohou vy�ádat při provádění vodoprávního dozoru spolupráci: 
 

a) obecných stavebních úřadů, speciálních stavebních úřadů, orgánů územního plánování, 
orgánů státní báňské správy, orgánu státní správy a dozoru při vyu�ívání jaderné energie 
a ionizujícího záření a v oblasti radiační ochrany, orgánů ochrany přírody, orgánů 
ochrany zemědělského půdního fondu, orgánů ochrany veřejného zdraví, popřípadě 
dal�ích orgánů, 

b) sdru�ení občanů působících na úseku ochrany �ivotního prostředí,  
c) odborných subjektů, zejména na úseku sledování jakosti a zdravotní nezávadnosti vod. 

2. Spolupráce orgánů a subjektů podle předchozího bodu 1. mů�e být vy�adována 
vodoprávním úřadem podle potřeby k jednotlivým případům podle článku 2 tohoto 
metodického pokynu. 

 
 

Čl. 7 

Ukládání pokut a opatření k odstranění zji�těných závad 
 
1. Obecní úřady obcí s roz�ířenou působností jako vodoprávní úřady ukládají podnikající 

fyzické osobě nebo právnické osobě pokuty podle ustanovení § 116 a následujících 
vodního zákona v�dy, zjistí-li při výkonu vodoprávního dozoru nebo na základě podnětu 
jiného vodoprávního úřadu, který nemá kompetenci k ukládání těchto pokut, poru�ení 
povinností stanovených vodním zákonem či předpisy podle něj vydanými nebo povinností 
podle nich ulo�ených. Tyto úřady ukládají také pokuty fyzickým osobám podle zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozděj�ích předpisů. 

2. Vodoprávní úřady v rozsahu své působnosti (článek 2 bod 4 tohoto metodického pokynu) 
ukládají podle ustanovení § 110 odst. 1 vodního zákona opatření k odstranění závad 
zji�těných při vodoprávním dozoru. V rozhodnutí o ulo�ení opatření v�dy uvedou 
ustanovení vodního zákona, které bylo poru�eno. V případě, �e nelze rozsah opatření 
stanovit bez předchozích průzkumů nebo předchozího zpracování odborných podkladů, lze 
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ulo�it samostatně provedení těchto průzkumů, popřípadě zpracování uvedených podkladů 
a podle jejich výsledků vydávat samostatně potřebná rozhodnutí k nápravě (ustanovení 
§ 115 odst. 16 vodního zákona) 

3. Výrok rozhodnutí o ulo�ení opatření k odstranění zji�těných závad podle předchozího bodu 
2. musí být jasný a srozumitelný, přesný a určitý, aby byl v případě potřeby vykonatelný 
a vymahatelný. Musí být jednoznačně zřejmé, co je předmětem rozhodování a na základě 
jakého ustanovení vodního zákona vodoprávní úřad rozhodl. Proto�e součástí výroku je 
ulo�ení povinnosti, musí vodoprávní úřad uvést také lhůtu, ve které má být povinnost 
splněna. Tato lhůta, ale i ulo�ená povinnost, musí být přesvědčivá, aby vedla 
k dobrovolnému plnění ulo�ené povinnosti ve stanovené lhůtě. 

 
 

Čl. 8 
 

Vodoprávní úřady postupují podle tohoto metodického pokynu ode dne jeho zveřejnění 
Ministerstvem zemědělství ve Věstníku nebo na jeho internetových stránkách. 
 
 
Poznámka: 
1) Součástí vodoprávního dozoru není státní stavební dohled podle ustanovení § 98 � 104 

stavebního zákona 
 
2) Vodoprávní dozor se neprovádí podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění 

pozděj�ích předpisů  
 
 
 
 
 
V Praze dne 13. ledna 2003 

 Ing. Karel Tureček v. r. 
náměstek ministra zemědělství 

pro vodní hospodářství 


