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Provádění vodoprávního dozoru

Metodický pokyn MZe čj. 937/2003-6000

ze dne 13. ledna 2003

k provádění vodoprávního dozoru vodoprávních
úřadů ve věcech v působnosti MZe

Upozornění na poznámku 2)

„Vodoprávní dozor se neprovádí podle zákona
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění
pozdějších předpisů.“

- v rozporu s právními předpisy



Provádění vodoprávního dozoru

Závěr:

Při výkonu vodoprávního dozoru podle ust.

§ 110 a následujících vodního zákona se

postupuje podle vodního zákona.

V případech, které nejsou vodním zákonem

upraveny, se postupuje podle zákona o státní

kontrole.

Navrženo zrušení metodického pokynu.



Rozhodování v pochybnostech

Závěry šetření zástupkyně veřejného ochránce

práv RNDr. Jitky Seitlové

• Podle ustanovení § 126 odst. 8 vodního zákona

je řízení v pochybnostech vedeno vždy z moci

úřední.

• Vodoprávní úřad je povinen k podnětu

přistupovat a hodnotit jej v souladu se

základními principy správního řízení.



Rozhodování v pochybnostech

• Při rozhodování o zahájení řízení nejde
o subjektivní pochybnosti správního orgánu.

• Řízení musí být podle judikatury zahájeno vždy,
když pochybnosti objektivně vyplývají
z předložených důkazů.

• Občané mají i nadále prostor, jak přimět správní
úřad k vydání rozhodnutí tam, kde takové
rozhodnutí vidí jako nezbytné a kde mohou své
pochybnosti podložit hmatatelnými důkazy.

• Možnost postupu podle ust. § 142 správního
řádu.

• Přislíbena rešerše výkladů v souvislosti
s novelou vodního zákona, včetně výkladu č. 53.



Nepovolené 

hydrogeologické vrty

Závěry šetření zástupkyně veřejného ochránce

práv RNDr. Jitky Seitlové

Došlo k případům, kdy byl proveden

hydrogeologický vrt, který vodoprávní úřad

nepovažoval za vrtanou studnu a MŽP za

průzkumný vrt.

Vzniklo tak právní vakuum ohledně možnosti

jeho odstranění.



Nepovolené 

hydrogeologické vrty

Byl dohodnut následující postup:

• Zjistí-li vodoprávní úřad provedení

nepovoleného hydrogeologického vrtu a bude

mít pochybnosti o tom, zda se jedná o vrtanou

studnu, dotáže se MŽP, zda-li jde o průzkumný

vrt.

• MŽP rozhoduje v pochybnostech na základě

ustanovení § 2 odst. 6 zákona č. 62/1998 Sb.,

o geologických pracích, ve znění pozdějších

předpisů.



Nepovolené 

hydrogeologické vrty

• Na základě zjištění, že se o průzkumný vrt

nejedná, zahájí vodoprávní úřad řízení

o odstranění stavby vodního díla - studny.

• Ze strany MŽP by mělo dojít k úpravě legislativy,

která by zajistila:

– prokazatelné informování vlastníků okolních

studní,

– zjištění základních hydrogeologických parametrů

před zahájením prací,

– zakotvení sankcí.



Děkuji Vám za pozornost.

Ing. Alena Binhacková


