
Výklad č. 16 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům 

Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství  

 
 
Č.j.: 23882/2003-6020 
 
Věc: Koryto zatrubněného vodního toku  
 [k § 44 a § 55 vodního zákona] 
 
Dotaz: 
 

Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy dopisem ze dne 26.3.2003 
vznesla k vodnímu zákonu tento dotaz: 

„Vodní tok je zatrubněný, to znamená, že je upravený vodním dílem. Bývalá parcela 
otevřeného koryta je dále evidována v katastru nemovitostí, ale je ve vlastnictví jiné osoby 
než ZVHS. Co je v takovém případě korytem vodního toku, a jaké povinnosti má vlastník této 
parcely s ohledem na vodní zákon?“ 
 
Výklad: 
 

Koryto vodního toku je vždy pozemek, který definuje ustanovení § 44 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. To platí i v případě, že koryto vodního toku je zastavěno stavbou. V případě 
zatrubnění je tato stavba  obvykle vodním dílem (ustanovení § 55 vodního zákona), které 
upravuje koryto vodního toku. 

Vodní zákon předpokládá, že vlastníky pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních 
toků, budou různé právnické a fyzické osoby. Tito vlastníci pozemků mají povinnosti uvedené 
v ustanovení § 50 vodního zákona. Mimo jiné jsou i povinni strpět na svém pozemku vodní 
dílo umístěné v korytě vodního toku v případě, že bylo vybudováno před 1.1.2002, tedy před 
účinností vodního zákona. Povinnost udržovat toto vodní dílo v řádném stavu a také odstranit 
případné povodňové škody na tomto vodním díle má jeho vlastník, případně ten, kdo k němu 
má právo hospodaření. 

Vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nemají na základě 
vodního zákona povinnost pečovat o vodní díla v korytě vodního toku, která jsou na jejich 
pozemcích a nejsou v jejich vlastnictví. Vodoprávní úřad však může rozhodnout, vyžaduje-li 
to veřejný zájem a vlastník neplní své povinnosti uložené v ustanovení § 59 odst. 1 vodního 
zákona, že jiná osoba – tedy i vlastník pozemku přejímá provoz a údržbu vodního díla 
(ustanovení § 59 odst. 3 vodního zákona).  
 
 
V Praze dne 4. srpna 2004 
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