Výklad č. 84 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Výklad sekce vodního hospodářství

Čj. 2551/2009-15100
Věc: Společné řízení
[k § 115 odst. 11 vodního zákona a § 140 správního řádu]
Dotaz:
Je třeba v případě vydávání několika rozhodnutí témuž žadateli v jediném rozhodnutí spojovat
tato řízení usnesením podle správního řádu?
Výklad:
V souladu s ustanovením § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, je třeba v případě spojení různých řízení vydat usnesení, které se pouze
poznamená do spisu a o kterém se účastníci vodoprávního řízení vhodným způsobem
vyrozumí.
K urychlení vodoprávního řízení nebo z jiného důležitého důvodu lze podle ustanovení § 140
odst. 3 správního řádu řízení o jednotlivých otázkách usnesením, které se pouze poznamená
do spisu a o kterém se účastníci vodoprávního řízení vhodným způsobem vyrozumí, ze
společného řízení vyloučit a rozhodnout o nich samostatně.
Odůvodnění:
Ustanovení § 115 odst. 11 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje vodoprávním úřadům ve vodoprávním
řízení vydat žadateli jediné rozhodnutí, vydává-li mu současně několik rozhodnutí. Jelikož
toto ustanovení neupravuje procesní stránku tohoto postupu, je třeba aplikovat v souladu
s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona úpravu obecnou, provedenou v ustanovení § 140
správního řádu.
Postup podle ustanovení § 140 správního řádu navíc umožňuje vést společné řízení i v případě
řízení z moci úřední (resp. dokonce i v případě kombinace řízení z moci úřední a řízení
o žádosti), zatímco ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona platí toliko pro řízení o žádosti
(srov. spojení „témuž žadateli“).
Proti usnesení podle ustanovení § 140 odst. 1 a § 140 odst. 3 správního řádu se nelze
v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu odvolat a nelze je v souladu
s ustanovením § 94 odst. 3 správního řádu ani samostatně přezkoumat.

Vzory usnesení podle ustanovení § 140 odst. 1 a § 140 odst. 3 správního řádu včetně
doprovodného komentáře jsou uvedeny např. v publikaci Vzory správních rozhodnutí, Díl
druhý, Sondy, s.r.o., Praha 2006.
V Praze dne 30. ledna 2009

2

čj. 2551/2009-15100

