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Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství  

 
 
Č.j.: 23679/2003-7320 
 
Věc: Lhůta pro oznámení nesouhlasu vlastníků pozemků s přechodem vlastnictví 

podrobného odvodňovacího zařízení ve vlastnictví státu umístěného na cizím 
pozemku 

 [k § 126 odst. 3 vodního zákona] 
 
Dotaz: 
 

„Platí, že podrobné odvodňovací zařízení ve vlastnictví státu umístěné na cizím 
pozemku se  stalo vlastnictvím vlastníka pozemku dotčeného touto stavbou dnem 2.7.2002, 
a proto další nesouhlas již nelze uplatnit? 

 
Platí, že nelze akceptovat oznámení nesouhlasu vlastníka pozemků s přechodem 

vlastnictví podrobného odvodňovací zařízení ve vlastnictví státu umístěného na cizím 
pozemku doručené  příslušnému vodoprávnímu úřadu dne 2.7.2002 a později, protože došlo 
ke zmeškání hmotně právní lhůty pro uplatnění nesouhlasu?“ 
 
Výklad: 
 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2002, jeho novela č. 320/2002 Sb. nabyla 
účinnosti dnem 1. ledna 2003, tedy až půl roku poté, co skončila lhůta 6 měsíců pro oznámení 
nesouhlasu s přechodem podrobného odvodňovací zařízení stanovená v ustanovení § 126 
odst. 3 vodního zákona. 

 
V praxi to znamená, že podrobné odvodňovací zařízení ve vlastnictví státu umístěné 

na cizím pozemku se stalo vlastnictvím vlastníka pozemku dotčeného touto stavbou, včetně 
příslušné technické dokumentace, je-li tato k dispozici, a to ke dni 2. července 2002 (pokud 
platně neoznámil do 6 měsíců od účinnosti zákona tj. do 1. července 2002, že s přechodem 
nesouhlasí).  

 
Odůvodnění: 
 

Ustanovení § 126 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje pouze na podrobná odvodňovací 
zařízení, která byla ve vlastnictví státu k 1. lednu 2002 a nepřešla již dříve na základě jiných 
právních předpisů (zejména podle ustanovení § 15 odst.1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, 
a podle ustanovení § 13, příp. § 17 zákona č. 95/1999 Sb. o podmínkách převodu 
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona 
č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani 
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů) 
do vlastnictví vlastníka pozemku jako součást pozemku (nález Ústavního soudu ČR 
č. 131/1994 Sb.). 
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Novela vodního zákona č. 320/2002 Sb. nemá zpětnou působnost, a proto nemůže 
změnit vlastnické vztahy, které již nastaly působením vodního zákona. K přechodu těchto 
vlastnických práv došlo dnem následujícím po uplynutí lhůty k uplatnění nesouhlasu 
s přechodem, tj. dne 2. července 2002. Nesouhlas ve lhůtě 24 měsíců dané novelou vodního 
zákona již nelze uplatnit.  

Oznámení nesouhlasu vlastníka pozemku s přechodem vlastnictví podrobného 
odvodňovací zařízení ve vlastnictví státu umístěného na cizím pozemku musí být doručeno 
příslušnému vodoprávnímu úřadu nejpozději do 1. července 2002, aby byla dodržena zákonná 
lhůta 6 měsíců a oznámení nesouhlasu mohlo být akceptováno. 
 
 
V Praze dne 4. srpna 2004 
   
  
  


