
Výklad č. 14 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům 

Ministerstvo zemědělství České republiky 
Výklad úseku vodního hospodářství  

 
 
Č.j.: 14700/2002-6020 
 
Věc: Nemožnost prominutí penále vzniklého pozdní úhradou faktur za odběr povrchové 

vody 
 [k § 101 vodního zákona] 
 
Dotaz:  
 

Dopisem ze dne 10.3.2003 požádal s.p. Povodí Moravy, Dřevařská 11, Brno o právní 
výklad zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, ve věci možnosti prominutí penále vzniklého pozdní úhradou 
faktur za odběr povrchové vody. Nejčastější důvody uvádí např. zavádění nového 
informačního systému, spojeného s novým oběhem účetních dokladů, změnu interního 
firemního uspořádání, členitost organizačního uspořádání, přímo související se schvalováním 
faktur odloučenými závody a tedy výslednou potřebou delšího času k proplacení, atp. 
 
Výklad: 
 

Ustanovení § 101 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje problematiku týkající se platby 
za odběry povrchové vody z vodních toků a z významných vodních toků. Povinnost 
uhrazování platby za odběr povrchové vody je uložena oprávněnému, který odebírá 
povrchovou vodu z vodního toku a je určena k úhradě správy vodních toků či k úhradě správy 
povodí. Ustanovení § 101 odst. 6 vodního zákona dává možnost správci vodního toku, 
z něhož je povrchová voda odebírána, domáhat se zaplacení dlužné částky, včetně penále, 
u soudu, nebyla-li zaplacena dobrovolně. Tato možnost se vztahuje na způsob postupu 
správce vodního toku při vymáhání plateb za odběr vody z vodního toku jím zpravovaného. 
To znamená, že nebylo-li dosaženo úhrady dlužné částky plateb včetně penále jinak, 
je správce vodního toku povinen vymáhat nejen zaplacení dlužné částky, ale také příslušného 
penále. 

 
Zákon v této souvislosti dále odkazuje na ustanovení § 103 vodního zákona, které 

se podrobněji zabývá problematikou penále. Zde je stanovena výše penále, ke kterému jsou 
odběratelé povinni, jsou-li v prodlení s placením plateb dle ustanovení § 88, 89, 100 a 101 
vodního zákona. Zároveň zde zákon odkazuje na použití obdobné úpravy prominutí penále 
obsažené v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.  
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Z výše uvedeného tedy vyplývá, že ocitne-li se odběratel v prodlení s placením plateb 
dle ustanovení § 101 vodního zákona, je správce vodního toku povinen domáhat se dlužné 
částky včetně penále případně i u soudu, přičemž výše penále je vázána na výši včas 
nezaplacené částky a způsob jejího určení je pevně stanoven.  
 
 
V Praze dne 4. srpna 2004 
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