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Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
sněmovní tisk č. 556, se mění takto:
1. V části první čl. I se za dosavadní bod 38 vkládá nový bod 39, který zní:
„39. V § 59 odst. 1 se na konci textu písm. k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové
písm. l), které zní:
„l) u staveb sloužících k vodohospodářským melioracím pozemků zajistit, aby
byly ovladatelné a aby překračováním přípustné míry vysoušení nezpůsobovaly
ohrožování zemědělské půdy a její schopnosti retence a akumulace vody;
přípustnou míru vysoušení stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou jako
minimální dlouhodobou vlhkost půdy v závislosti na místních podmínkách.“.“.
Následující body se přečíslují.
2. V části první čl. I se za dosavadní bod 72 vkládají nové body 73 a 74, které znějí:
„73. V § 119 se za odst. 6 vkládá odst. 7, který zní:
„(7) Fyzická osoba se jako vlastník stavby sloužící k vodohospodářským
melioracím pozemků dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v §
59 odst. 1 písm. l).“.
Dosavadní odst. 7 se označuje jako odst. 8.
74. V § 119 odst. 8 písm. b) se slova „odstavce 5 nebo odstavce 6 písm. a),“ nahrazují
slovy „odstavce 5, odstavce 6 písm. a) nebo odstavce 7,“.“.
Následující body se přečíslují.
3. V části první čl. I se za dosavadní bod 83 vkládají nové body 84 a 85, které znějí:
„84. V § 125d se za odst. 7 vkládá odst. 8, který zní:
„(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník stavby sloužící k
vodohospodářským melioracím pozemků dopustí přestupku tím, že poruší
povinnost stanovenou v § 59 odst. 1 písm. l).“
Dosavadní odst. 8 se označuje jako odst. 9.
85. V § 125d odst. 9 písm. b) se slova „odstavce 6 nebo odstavce 7 písm. a)“ nahrazují
slovy „odstavce 6, odstavce 7 písm. a) nebo odstavce 8,“.“.
Následující body se přečíslují.
ODŮVODNĚNÍ
Meliorace jsou na české orné půdě systematicky zřizovány již od 19. století, intenzivně pak
byly budovány během socialismu. Dle analýzy Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy
jsou k dnešnímu dni zřízeny až na jedné třetině orné půdy. Mnohé z melioračních staveb jsou
však k dnešnímu dni neudržované či neovladatelné, což často vede k nežádoucímu odvádění
vody ze zemědělské půdy. Tím je ohrožena přirozená akumulace a retence vody v půdě.
Vzhledem naléhavému veřejnému zájmu na řešení hrozby sucha se navrhuje, aby vlastníci
staveb sloužících k vodohospodářským melioracím pozemkům měli povinnost zajistit, aby tyto
stavby dlouhodobě nevysušovaly půdu nad žádoucí míru. Tato míra je variabilní a závislá na
mnoha faktorech, proto se ukládá Ministerstvu zemědělství, aby ji stanovilo prováděcím
právním předpisem.

VYZNAČENÍ ZMĚN
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
§ 59
Povinnosti vlastníků vodních děl
(1) Vlastník vodního díla je povinen
a) dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do
provozu, zejména dodržovat provozní řád a schválený manipulační řád, neprodleně oznamovat
vodoprávnímu úřadu změny mající vliv na obsah manipulačního řádu a předkládat
vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu tak, aby byl v souladu
s komplexním manipulačním řádem podle § 47 odst. 4 písm. g); náležitosti manipulačních a
provozních řádů stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou,
b) udržovat vodní dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti
osob, majetku a jiných chráněných zájmů,
c) provádět na vlastní náklad u vodního díla technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto
dohledu vodní dílo podléhá,
d) provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uloží k odstranění závad
zjištěných na vodním díle, zejména při vodoprávním dozoru,
e) dbát pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném vodním
toku,
f) odstraňovat předměty a hmoty zachycené či ulpělé na vodních dílech a nakládat s nimi
podle zvláštního zákona,32)
g) osadit na vodním díle cejch, vodní značku nebo vodočet, umožnit průběžný přenos dat
o průtocích ve vodním toku nebo zajistit zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle rozhodnutí
vodoprávního úřadu,
h) osadit na vodním díle plavební znaky,
i) u vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody ve vodním toku udržovat na vlastní náklad
v řádném stavu dno a břehy v oblasti vzdutí a starat se v něm o plynulý průtok vody, zejména
odstraňovat nánosy a překážky, a je-li to technicky možné a ekonomicky únosné, vytvářet
podmínky pro migraci vodních živočichů, nejde-li o stavby,
j) odstraňovat náletové dřeviny z hrází sloužících k ochraně před povodněmi, ke
vzdouvání vody nebo k akumulaci vody; na tyto povinnosti se s výjimkou ochrany památných
stromů, zvláště chráněných druhů rostlin, zvláště chráněných živočichů a volně žijících ptáků,
nevztahuje zákon o ochraně přírody a krajiny14a). Před jejich odstraněním, není-li nebezpečí z
prodlení, je vlastník vodního díla povinen oznámit svůj záměr orgánu ochrany přírody,
k) provádět jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené
Ministerstvem životního prostředí technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a a
výsledky těchto revizí předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Vlastník
vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.,
l) u staveb sloužících k vodohospodářským melioracím pozemků zajistit, aby byly
ovladatelné a aby překračováním přípustné míry vysoušení nezpůsobovaly ohrožování
zemědělské půdy a její schopnosti retence a akumulace vody; přípustnou míru vysoušení
stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou jako minimální dlouhodobou vlhkost půdy v
závislosti na místních podmínkách.

(2) Pověření k provádění technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a lze udělit
osobě, která má dostatečnou odbornou úroveň, technické, administrativní a organizační zázemí
a splňuje předpoklady pro kvalifikované provedení revize.
(3) Vodoprávní úřad může uložit vlastníkovi vodního díla zpracovat a předložit mu ke
schválení manipulační řád vodního díla; může též stanovit podmínky, za kterých rozhodnutí o
schválení vydá, a lhůtu k předložení nebo k předloženému manipulačnímu řádu uložit provést
doplnění nebo jiné úpravy. Dále může uložit provést změnu schváleného manipulačního řádu
vodního díla a jeho předložení ke schválení. Manipulační řád schvaluje vodoprávní úřad na
časově omezenou dobu.
(4) Vlastník vodního díla ohlašovaného podle § 15a odst. 3 zpracuje a předloží
manipulační řád vodoprávnímu úřadu ke schválení nejpozději s žádostí o kolaudační souhlas
podle stavebního zákona.
(5) Ve výjimečných případech může vodoprávní úřad uložit nebo povolit vlastníkovi
vodního díla mimořádnou manipulaci na vodním díle nad rámec schváleného manipulačního
řádu. V takovém případě nevzniká vlastníkovi vodního díla povinnost náhrady oprávněnému k
nakládání s vodami v tomto díle za to, že nemůže nakládat s vodami v maximálním povoleném
množství a s určitými vlastnostmi.
(6) Vyžaduje-li to veřejný zájem a jestliže ten, kdo je k tomu povinen, tyto povinnosti
řádně neplní a nezjednal-li nápravu ve stanovené lhůtě, vodoprávní úřad může rozhodnout, že
jiná osoba přejímá na dobu nezbytné potřeby provoz nebo údržbu vodních děl. Tento provoz a
údržbu obstarává určená osoba na náklady toho, kdo byl povinen tyto povinnosti plnit; není-li
taková osoba, nese tyto náklady stát.
(7) Na odstraňování překážek pro migraci vodních živočichů ve vodním toku
způsobených vodními díly vybudovanými před účinností tohoto zákona se podílí stát.
§ 119
Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl
(1) Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla dopustí přestupku tím,
že
a) neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 odst. 1 písm. b), nebo
b) neprovádí technickobezpečnostní dohled podle § 59 odst. 1 písm. c).
(2) Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. až IV. kategorie
dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností při provádění
technickobezpečnostního dohledu podle § 62 odst. 4.
(3) Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. nebo II. kategorie
dopustí přestupku tím, že neprojedná provedení zabezpečovacích prací s osobou pověřenou
prováděním technickobezpečnostního dohledu podle § 75 odst. 3.
(4) Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí přestupku tím, že
a) provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm. a),
b) nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu
podle § 59 odst. 1 písm. a),
c) nedbá pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném
vodním toku podle § 59 odst. 1 písm. e),

d) neodstraní předměty nebo hmoty ulpělé na vodním díle podle § 59 odst. 1 písm. f),
e) neosadí cejch, vodní značku nebo vodočet nebo neumožní průběžný přenos dat o
průtocích ve vodním toku nebo nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle § 59 odst.
1 písm. g),
f) neosadí plavební znaky podle § 59 odst. 1 písm. h),
g) neprovede technickou revizi vodního díla, nepředá výsledky revize vodoprávnímu
úřadu nebo neodstraní zjištěné závady podle § 59 odst. 1 písm. k),
h) nezpracuje či nepředloží ke schválení manipulační řád vodního díla nebo návrh na
jeho doplnění, změnu nebo úpravu podle § 59 odst. 3, nebo
i) nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 84.
(5) Fyzická osoba se jako vlastník hráze sloužící ochraně před povodněmi, vzdouvání
nebo akumulaci povrchových vod dopustí přestupku tím, že neodstraní náletové dřeviny podle
§ 59 odst. 1 písm. j).
(6) Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody dopustí
přestupku tím, že
a) neudržuje v řádném stavu dno a břehy vodního toku a nevytváří podmínky pro
migraci vodních živočichů, nejde-li o stavbu podle § 59 odst. 1 písm. i), nebo
b) neoznámí nebezpečí zvláštní povodně nebo nevaruje v případě nebezpečí z prodlení
bezprostředně ohrožené fyzické nebo právnické osoby podle § 73 odst. 3.
(7) Fyzická osoba se jako vlastník stavby sloužící k vodohospodářským melioracím
pozemků dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v § 59 odst. 1 písm. l).
(78) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 4 písm. f), g), h), i),
b) do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. b), c), d), e), odstavce 5,
nebo odstavce 6 písm. a) nebo odst. 7,
c) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 3, nebo
d) do 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 4 písm. a)
nebo odstavce 6 písm. b).
§ 125d
Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního
díla dopustí přestupku tím, že neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 odst. 1 písm. b).
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního
díla I. až IV. kategorie dopustí přestupku tím, že neprovádí technickobezpečnostní dohled podle
§ 59 odst. 1 písm. c).
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního
díla I. až IV. kategorie dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností při provádění
technickobezpečnostního dohledu podle § 62 odst. 4.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního
díla I. nebo II. kategorie dopustí přestupku tím, že neprojedná provedení zabezpečovacích prací
s osobou pověřenou prováděním technickobezpečnostního dohledu podle § 75 odst. 3.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí
přestupku tím, že
a) provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm. a),
b) nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu
podle § 59 odst. 1 písm. a),
c) nedbá pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném
vodním toku podle § 59 odst. 1 písm. e),
d) neodstraní předměty nebo hmoty ulpělé na vodním díle podle § 59 odst. 1 písm. f),
e) neosadí cejch, vodní značku nebo vodočet nebo neumožní průběžný přenos dat o
průtocích ve vodním toku nebo nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle § 59 odst.
1 písm. g),
f) neosadí plavební znaky podle § 59 odst. 1 písm. h),
g) neprovede technickou revizi vodního díla, nepředá výsledky revize vodoprávnímu
úřadu nebo neodstraní zjištěné závady podle 59 odst. 1 písm. k),
h) nezpracuje či nepředloží ke schválení manipulační řád vodního díla nebo návrh na jeho
doplnění, změnu nebo úpravu podle § 59 odst. 3, nebo
i) nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 84.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník hráze sloužící ochraně před
povodněmi, vzdouvání nebo akumulaci povrchových vod dopustí přestupku tím, že neodstraní
náletové dřeviny podle § 59 odst. 1 písm. j).
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla sloužícího ke
vzdouvání vody dopustí přestupku tím, že
a) neudržuje v řádném stavu dno a břehy vodního toku a nevytváří podmínky pro migraci
vodních živočichů, nejde-li o stavbu podle § 59 odst. 1 písm. i), nebo
b) neoznámí nebezpečí zvláštní povodně, nebo nevaruje v případě nebezpečí z prodlení
bezprostředně ohrožené fyzické nebo právnické osoby podle § 73 odst. 3.
(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník stavby sloužící k
vodohospodářským melioracím pozemků dopustí přestupku tím, že poruší povinnost
stanovenou v § 59 odst. 1 písm. l).
(89) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo odstavce 5 písm. f), g), h),
b) do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 písm. b), c), d), e), i), odstavce 6,
nebo odstavce 7 písm. a) nebo odst. 8,
c) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 4, nebo
d) do 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 5 písm. a) nebo odstavce
7 písm. b).

