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Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství 

 
 

Č.j.: 34139/2005-16300 
 

Věc: Opatření k odstranění zjištěných závad  
 [k § 110 odst. 1 vodního zákona] 

 

Dotaz:  
Magistrát hl.m. Prahy se na výkladovou komisi obrátil s žádostí o výklad ustanovení 

§ 110 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, které vodoprávním úřadům v rozsahu jejich působnosti mj. uděluje právo 
ukládat opatření k odstranění zjištěných závad. Výklad požadují z důvodu rozporu s názorem 
Ministerstva životního prostředí, podle kterého je ustanovení § 110 odst. 1 vodního zákona 
pouze obecným kompetenčním ustanovením a uložit konkrétní povinnost může vodoprávní 
úřad jen tehdy, umožňuje-li mu to jiné ustanovení vodního zákona, kde je tato pravomoc 
konkrétně vyjádřena (např. ustanovení § 42 odst. 1 vodního zákona – opatření k napravení 
závadného stavu – nebo ustanovení § 59 odst. 1 písm. d) vodního zákona - opatření 
k odstranění závad zjištěných na vodním díle). Magistrát hl.m. Prahy je naopak toho názoru, 
že má-li vodoprávní úřad zajistit naplňování účelu vodního zákona předpokládaného 
v ustanovení § 1, pak by měl disponovat účinnými donucovacími prostředky k tomu, aby 
tohoto účelu mohl dosáhnout. Bylo by dle názoru Magistrátu hl.m. Prahy neúčinné a účelu 
vodního zákona odporující, kdyby např. vodoprávní úřad po zjištění závadného stavu původci 
tohoto stavu uložil sankci a neměl již pravomoc k tomu, aby mohl uložením opatření tento 
stav napravit. 

 

Výklad: 

Zjistí-li místně příslušný vodoprávní úřad v rámci vodoprávního dozoru závady, přijme 
opatření k jejich odstranění. Opatření uloží podle ustanovení § 110 odst. 1 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodnutím na základě vodoprávního řízení zahájené vždy z vlastního podnětu. 
Podmínkou k uložení opatření podle ustanovení § 110 vodního zákona je porušení 
hmotněprávního ustanovení vodního zákona ukládající konkrétní povinnost tomu, kdo 
zjištěnou závadu způsobil. 
 
 
V Praze dne 24. října 2005 
 
 
 

 
 

 


