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Anotace 

Práce se zabývá především obecným řešením majetkoprávních postupů, které mohou být 

uplatňovány při nakládání s nemovitostmi správce povodí.  

Popisuje a přibližuje postupy při zabezpečení potřebných nemovitostí v rámci vlastní 

investiční výstavby správce povodí, zabezpečení nemovitostí pro provozní potřeby správce 

povodí a majetkoprávní postupy navrhované pro ošetření záboru cizích subjektů na 

nemovitostech správce povodí.  

 Stanovuje konkrétní řešení problematických majetkoprávních otázek týkajících se 

zabezpečení nemovitostí pro revitalizační stavby na vodních tocích a pro budování poldrů 

v rámci vlastní investiční výstavby správce povodí. 

Na základě analýzy jednotlivých uvedených postupů lze prakticky vyřešit jakoukoliv 

problematiku majetkoprávního vypořádání v rámci potřeb správce povodí. 

Klíčová slova: majetkoprávní postupy, nakládání s nemovitostmi, správce povodí  

 

 

Annotation 

The thesis deals with general procedures of property rights settlements, which can be 

applied to treat real estates of a river basin administrator.  

The thesis describes procedures for providing of needed real estates within capital 

construction of the river basin administrator, providing of real estates for the administrator 

operational needs and proposed right settlement procedures for outside users of real estates 

of the administrator. 

The thesis specifies solutions of particular property rights matters relating to providing of 

needed real estates for water streams revitalizations and for building of polders within 

capital construction of the basin administrator. 

Any issue of property rights settlement of the basin administrator can be settled according 

to analysis of described procedures. 

Key words:  proprietary procedures, treat real estates, manager basin 
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1 Úvod a cíl práce  

1.1 Problematika majetkoprávních postupů 

  

Problematika majetkoprávních postupů v sobě zahrnuje soubor kroků vedoucích 

k majetkoprávnímu vypořádání. Úkolem stanovení majetkoprávních postupů správce 

povodí je co nejúčelněji vyřešit vzájemné vztahy související s jeho vlastnictvím 

nemovitostí a s dotčením cizích nemovitostí při stavebních, investičních či provozních 

činnostech a dalších.  

1.2 Cíl práce 

Cílem této práce je stanovit obecné, ale také zcela konkrétní postupy, které se uplatní při 

majetkoprávních postupech, a to speciálně při majetkoprávních postupech, při kterých jsou 

dotčeny nemovitosti (zejména pozemky) správce povodí. 

Jednotlivé majetkoprávní postupy jsou specifikovány pro různé fáze vlastních investičních 

staveb správce povodí, a to dle charakteru záboru (dočasný a trvalý zábor) a pro provozní 

účely správce povodí (především přístupy k vodním tokům, zabezpečení manipulačních 

pásů, případně zabezpečení potřebných deponií materiálu apod.). Dále jsou řešeny postupy, 

kdy cizí investoři (případně jiní žadatelé) hodlají využívat, případně již využívají, pozemky 

správce povodí ke svým záměrům. 

Práce má za cíl také vyřešit otázky, které jsou v současné době v praxi doposud uceleně 

nezpracovaným problémem, a to pro samotnou dřívější absenci předmětu řešení. Jedná se o 

otázku majetkoprávních postupů při výstavbě revitalizací vodních toků a výstavbě suchých 

a polosuchých nádrží – poldrů. Stanovení konkrétních postupů právě pro tyto případy jsem 

volila zcela záměrně, neboť se v praxi opakovaně setkávám s nejasnostmi při jejich řešení 

především ze stran odborné veřejnosti. 

Veškeré v práci uvedené postupy jsou vztažené k řešení majetkoprávních otázek správce 

povodí. V praxi jsou řešené postupy využívány u správce povodí, a to u státního podniku 

Povodí Odry. Některé uvedené postupy jsou však zatím pouze teoretickým řešením 

situace, a jsou v praxi teprve aktuálně postupně uplatňovány. 
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2 Definice pojmů, legislativa 

V rámci objasnění majetkoprávních postupů se setkáme s pojmy, které jsou jak z oblasti 

právní, tak oblasti majetkové, ale i stavební, investiční a velice úzce související a 

navazující na oblast vodohospodářskou. 

Je potřeba uvést základní legislativní normy, a to na všech úrovních, které nám nastavují 

mantinely pro majetkoprávní postupy a jejich uplatnění v praxi. 

 

2.1 Definice pojmů 

V rámci majetkoprávního vypořádání se vyskytuje několik pojmů, jejichž význam je pro 

správné stanovení postupů potřeba znát. Klíčovým je především objasnění pojmu správce 

povodí (správce vodního toku), a to včetně základních souvislostí. Dále existuje několik 

dalších pojmů, bez jejichž znalosti nelze správně uplatnit popsané postupy pro 

majetkoprávní vypořádání.  

2.1.1  Správa povodí (správa vodního toku) 

Správa vodních toků – rozumí se tím povinnost sledovat stav vodních toků a jejich okolí, 

a to především z hlediska plnění jejich funkcí. Dále správa vodních toků obnáší péči o 

koryta vodních toků, břehové porosty, vodní díla v korytech vodních toků. Znamená také 

připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, vytvářet podmínky umožňující 

oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem, oznamovat příslušnému 

vodoprávnímu úřadu závažné závady na vodním toku a navrhovat opatření k nápravě, 

spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích a navrhovat opatření k nápravě 

zásahů způsobených lidskou činností vedoucí k obnovení přirozených koryt vodních toků 

[1].     

Správci významných vodních toků jsou právnické osoby, které byly zřízeny podle 

zvláštního zákona. Správu drobných vodních toků mohou vykonávat obce, jejichž 

územím drobné vodní toky protékají, nebo fyzické nebo právnické osoby, popřípadě 

organizační složky státu, jimž drobné vodní toky slouží nebo s jejichž činností souvisejí, 

nebo státní podniky na základě určení Ministerstvem zemědělství. U vojenských újezdů 
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zajišťuje správu drobných vodních toků Ministerstvo obrany. Na drobných vodních tocích, 

ke kterým nebyl určen správce drobného vodního toku, vykonává jejich správu správce 

vodního toku, jehož je drobný vodní tok přítokem [1]. 

  

Správou povodí se rozumí správa významných vodních toků, některé činnosti spojené se 

zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v dané oblasti povodí a 

další činnosti, které vykonávají správci povodí podle vodního zákona. Správu povodí 

vykonávají správci povodí [1]. 

Ministerstvo zemědělství má působnost nad správci vodních toků (je také jejich 

zakladatelem), kteří zajišťují správu více než 95 % délky všech vodních toků v České 

republice. Správci zbylých necelých 5-ti procent jsou Ministerstvo obrany, správy 

národních parků, výjimečně také fyzické či právnické osoby.  

Vodní toky jsou na území České republiky rozděleny na významné a drobné vodní toky. 

Významné vodní toky a část určených drobných vodních toků spravují státní podniky 

Povodí, kterými jsou Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Labe, Povodí Odry a Povodí 

Moravy. Velkou část drobných vodních toků spravuje státní podnik Lesy České republiky 

[2]. 

Ministerstvo zemědělství vykonává jménem státu funkci zakladatele státních podniků 

Povodí ve smyslu příslušných právních předpisů. Jedná se konkrétně o ustanovení § 1 odst. 

4 zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o 

státním podniku, v platném znění [3].  

V minulosti vykonávala především u drobných vodních toků funkci správce povodí  

Zemědělská vodohospodářská správa. V souladu s příkazem ministra zemědělství č. 27 

z 16. 9. 2010 proběhla k 1. lednu 2011 došlo k zániku Zemědělské vodohospodářské 

správy a přechodu některých práv a povinností ze ZVHS na státní podniky Povodí nebo 

Lesy ČR. Konkrétně pak správa veškerých drobných vodních toků, které byly do tohoto 

data ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, byla převedena na státní podniky 

Povodí Ohře, Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Moravy, Povodí Odry a Lesy ČR. 

Současně s převodem správy přešlo na nové správce také právo hospodaření k pozemkům 

koryt těchto vodních toků, k vodním dílům s takovýmto vodním tokem souvisejícím a k 

pozemkům pod těmito vodními díly, pokud byly ve vlastnictví státu (kde k nim měla 
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ZVHS právo hospodaření). Zemědělská vodohospodářská správa byla zrušena ke dni 

30.6.2012 Opatřením ministerstva zemědělství ČR ze dne 9.12.2011 [4].  

2.1.2  Další související pojmy 

Pozemek je přirozená část povrchu země, která je oddělená od sousedních částí některou 

z následujících hranic: hranicí územní správní jednotky, hranicí katastrálního území, 

hranicí držby, hranicí vlastnickou, hranicí druhu pozemku, případně rozhraním způsobu 

druhu využití pozemků. Pozemek nelze nikterak zničit, mohou se měnit pouze jeho 

hranice, jeho výměra či parcelní čísla [5].  

Parcela je geometricky určený obraz pozemku, který je zobrazen svislým průmětem hranic 

do vodorovné roviny. Tento obraz je vyznačený v katastrální mapě a je také označený 

parcelním číslem. Jednotlivé parcely jsou zaneseny a evidovány v katastru nemovitostí. 

Parcely se dále dělí na stavební a pozemkové, kdy je za stavební parcelu považován 

pozemek vedený jako zastavěná plocha nebo nádvoří a za pozemkovou parcelu pak ostatní 

parcely [6], [7]. 

Stavba je dle stavebního zákona každé stavební dílo vzniklé technologií stavební či 

montážní, a to bez ohledu na použité materiály, stavební prvky, konstrukce, bez ohledu na 

její účel využití nebo na dobu trvání její existence. Stavba může mít charakter dočasný 

nebo trvalý. Za stavbu se dle stavebního zákona bere také i část stavby nebo změna 

dokončené stavby [8].  

Terénní úpravou stavební zákon pojmenovává zemní práce a změny terénu. Jedná se o 

takové práce, které svým charakterem mění výrazně vzhled prostředí nebo odtokové 

poměry, těžební práce (mimo hornickou činnost) a dále všechny práce s těmito související 

– mohou to být například zavážky zeminy, násypy, příprava odstavných či skladovacích 

ploch, zřizování hřišť a sportovišť, ale také těžební práce na povrchu (těžba štěrku 

z nánosů koryt vodních toků apod.) [8]. 

Územní řízení – jedná se o řízení, jehož cílem je získat územní rozhodnutí, na jehož 

základě lze na nemovitostech umísťovat stavby (nebo zařízení), provádět jejich změny, 

měnit způsob využití území, měnit vliv užívání staveb na území a chránit veškeré důležité 

zájmy území. Územní rozhodnutí lze za zákonem stanovených podmínek nahradit 

územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou. Pozemek určený pro provádění staveb 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Azemn%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh_pozemku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozemek#.C3.9A.C4.8Dely_u.C5.BE.C3.ADv.C3.A1n.C3.AD_pozemku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_mapa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parceln%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr_nemovitost%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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pak vymezuje  a navrhovanou stavbu na něj umisťuje rozhodnutí o umístění stavby nebo 

územní souhlas (není vyžadováno pro stavební úpravy  a udržovací práce) [9].   

Stavební řízení je proces, který vede k vydání stavebního povolení. To je vyžadováno u 

veškerých staveb bez ohledu na jejich stavebně-technické provedení, na jejich účel i dobu 

trvání. Stavební úřad může uzavřít se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení 

stavby, která stavební povolení nahradí. Ne vždy je podmínkou realizace stavby stavební 

řízení. Za zákonem stanovených podmínek může proběhnou také některá ze 

zjednodušených forem řízení vedoucího k realizaci stavby – např. ohlášení stavby, 

realizace stavby bez nutnosti jejího ohlášení, oznámení stavby s certifikátem 

autorizovaného inspektora [8]. 

 Kolaudace stavby je proces, který je ukončen vydáním kolaudačního souhlasu. Tento 

souhlas vydává příslušná stavební úřad na žádost stavebníka. Po ukončení stavby je 

provedena její závěrečná kontrolní prohlídka, kde stavební úřad zjišťuje závady bránící 

bezpečnému užívání stavby nebo rozpory realizace stavby se stavebními podmínkami. 

Neshledá-li žádné z uvedených skutečností, vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o 

povoleném účelu užívání stavby. Zjistí-li ale při závěrečné kontrolní prohlídce závady či 

rozpor se zadanými stavebně-technickými podmínkami, pak kolaudační souhlas nevydá a 

rozhodnutím zakáže užívání stavby [8]. 

Vodní díla - jsou to stavby sloužící ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování 

odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, 

ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům 

sledovaným tímto zákonem, a to zejména: přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,  

stavby upravující nebo zřizující koryta vodních toků, stavby vodovodních řadů a 

vodárenských objektů (včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, 

čistíren odpadních vod), stavby na ochranu před povodněmi, stavby k vodohospodářským 

melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků, stavby k plavebním účelům v korytech 

vodních toků nebo na jejich březích, stavby k využití vodní energie a energetického 

potenciálu, stavby odkališť, stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo 

podzemních vod, studny, stavby k hrazení bystřin a strží a jiné stavby potřebné k nakládání 

s vodami [10]. 
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Veřejně prospěšná stavba je stavba veřejné infrastruktury, která je určená k rozvoji 

území nebo jeho ochraně a je v platné územně plánovací dokumentaci (v zásadách 

územního rozvoje, v územním plánu nebo v regulačním plánu) vymezená [11]. 

Veřejně prospěšná stavba určená na ochranu před povodněmi má zajistit snížení ohrožení 

území a ochranu obyvatelstva. Tato stavba je v územně plánovací dokumentaci vymezena 

jako prostor nezbytný pro umístění hrází, vzdouvání, popřípadě akumulaci povrchových 

vod.  

Pozemkové úpravy jsou opatřením, během kterého se změní celkové uspořádání pozemků 

v dané oblasti. Pozemky se tímto scelují, dělí, uspořádávají do funkčních celků dle jejich 

využití, zajišťují se přístupy k pozemkům. Toto vše se děje na základě posouzení 

skutečného stavu a logického hospodaření s pozemky. V rámci pozemkových úprav dojde 

k řešení problematiky vlastnických vztahů k pozemkům. Vyřeší se také uspořádání 

nosných prvků krajiny, a to plánem společných zařízení. Tento plán tvoří síť napojení 

území (cest), a stabilizuje ekologické prvky krajiny (např. vodní toky). Výsledné 

uspořádání pozemků se stane závazným podkladem pro územní plánování. Podle potřeby 

se provede také vytyčení nově vzniklých pozemků v terénu [12].  

2.1.3 Právní překážky 

Právní překážky při majetkoprávním vypořádání jsou omezeními při nakládání 

s majetkem. Jedná se především o tyto právní vady: exekuce, zástavní právo a předkupní 

právo. 

Je-li některou z uvedených právních vad zatížena nemovitost, je nakládání s ní značně 

omezené a v některých případech téměř nemožné, a to až do odstranění dané právní vady. 

O existenci jakékoliv z uvedených právních vad získáme informaci na listu vlastnictví. 
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Obrázek 1: Záznam právních překážek na listu vlastnictví – nahlížení do katastru 

nemovitostí 

 

V posledních letech vzrůstá zatížení nemovitostí právními vadami geometrickou řadou. Na 

některých listech vlastnictví lze nalézt i kombinaci několika právních vad. Pro objasnění 

detailů jednotlivých záznamů je potřeba nechat vyhotovit originál list vlastnictví na 

katastru nemovitostí  
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Příloha č. 1: Záznam právních překážek na listu vlastnictví – originál listu vlastnictví. 

 

Do jednání vedoucího k odstranění dané právní vady vstupují další subjekty, v jejichž 

prospěch jsou omezení stanovena, což se ale musí dít za souhlasu vlastníka nemovitosti. 

Odstranění takovýchto právních vad pro umožnění možnosti nakládání s nemovitostí pro 

potřeby použití pozemku v rámci např. stavební činnosti se stává velice významnou 

časovou položkou při plánování přípravy stavby a je nutno s touto časovou prodlevou 

počítat při sestavování časového plánu a brát ji v úvahu také při koordinaci návaznosti 

jednotlivých stupňů řízení povolení stavby.  

2.2 Legislativa závazná při majetkoprávních postupech 
 

Obecně lze konstatovat, že majetkoprávní postupy jsou regulovány ze strany legislativy 

především zákony. Ale při stanovení majetkoprávních postupů pro správce povodí je nutno 

respektovat také další speciální ustanovení, kterými jsou např. Statut státního podniku 

povodí, metodické pokyny a prováděcí pokyny pro nakládání s majetkem státu, se kterým 

tyto státní podniky (coby správci povodí) nakládají [13].   

2.3 Individuální postupy jednotlivých správců povodí 

Přesto, že většinoví správci povodí, kterými jsou podniky Povodí a Lesy České republiky, 

mají jednotného zakladatele, Ministerstvo zemědělství ČR, je v pravomoci každého z nich 

samostatně zvolit vlastní majetkoprávní postupy. Předpokladem je ale dodržení veškerých 

platných norem a pokynů, které regulují, omezují a specifikují možnosti nakládání 

s majetkem s právem hospodařit pro správce povodí. 

Některé majetkoprávní postupy a řešení vlastnictví nemovitostí spadají do kompetence 

jednotlivých podniků, u některých je ale naopak potřeba souhlasu jejich zakladatele, 

případně vlády. Rozdělení kompetencí při schvalovacím a rozhodovacím procesu stanovují 

zákony, metodické pokyny, a u podniků Povodí také nelze opomenout Statut státního 

podniku. 

I přes regulující opatření je ale dán značný prostor pro samostatné rozhodování ve věcech 

majetkoprávního nakládání a je pak zcela na daném správci Povodí, jaké zvolí postupy 

vedoucí k zabezpečení potřebného nakládání s majetkem.  
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To je také důvod, proč se lze v rámci působnosti jednotlivých správců povodí, tedy i mezi 

jednotlivými podniky Povodí, setkat s různými majetkoprávními postupy, které se daný 

podnik rozhodl uplatnit při nakládání s určeným majetkem. 
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3 Majetkoprávní postupy při ošetření záboru pro 

potřeby správce povodí 

Zábor pozemků je dle jeho způsobu využití s ohledem na dobu trvání a způsob jeho využití 

rozlišen na zábor dočasný a zábor trvalý.  

Při dočasném záboru se jedná o časově omezené využití nemovitosti (pozemků či stavby), 

kdy po ukončení záboru je nemovitost uvedena do původního stavu nebo do stavu 

dohodnutého vlastníkem pozemku a stavebníkem. Na pozemku po ukončení užívání 

nezůstane umístěna stavba ani nedojde k jakémukoliv jinému záboru trvalého charakteru. 

Naproti tomu trvalý zábor je takovým druhem záboru, kdy po ukončení užívání 

nemovitosti v rámci provádění stavebních či jiných prací zůstane na nemovitosti trvale 

umístěna stavba, zařízení, případně vznikne-li jiné zatížení nemovitosti trvalého 

charakteru. Doba zatížení (umístění stavby apod.) je obvykle předpokládána po dobu 

životnosti samotné umísťované stavby či zařízení (není-li smluvně dohodnuto jinak) [14]. 

Ohled na dočasný či trvalý charakter využití pozemku je potřeba brát také při žádosti o 

vynětí z pozemkového, případně lesního půdního fondu (vynětí z plnění funkce lesa). 

Žádost o takovéto vynětí je potřebná pro účely realizace stavby, kdy na jejím základě je 

výpočtem stanoven finanční odvod za takovéto vynětí a je rozhodnuto o možnosti vynětí 

pozemku z daného fondu. Bez tohoto vynětí nelze na pozemku umístit stavbu či jej pro 

potřeby stavby použít. Takovéto vynětí vydává Odbor životního prostředí místně příslušný 

místu prováděné stavby. 

Vynětí ze zemědělského půdního fondu je potřeba pro pozemek, který je v Katastru 

nemovitostí veden v kultuře orná půda, louka, pastvina, zahrada, vinice a sad, vynětí 

z lesního půdního fondu pak pro pozemek v kultuře lesní pozemek (v pochybnostech o 

tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa, rozhoduje orgán státní správy lesů). 

Ve většině případů je vynětí nutné, možné výjimky pak stanoví zákon o ochraně 

zemědělského půdního fondu a lesní zákon [15], [16].  
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Obrázek 2: Majetkoprávní postupy (pro potřeby správce povodí) 

 

 

3.1 Dočasný zábor pro účely investiční výstavby 

 

Vztáhneme-li tento účel k využití pro potřebu správce povodí, jedná se především o 

dočasný zábor pozemků v průběhu stavby v rámci jeho vlastní investiční výstavby, a to 

např. pro obslužnost stavby, přístupy ke stavbě, případně jako pozemek k dočasnému 

uskladnění materiálu (deponii) apod.  

Speciálně pak může být požadován souhlas se vstupem na pozemky pro různé účelové 

činnosti, které samotné stavbě obvykle předcházejí či ji doprovázejí. Jedná se velmi často o 

vstupy na pozemek za účelem provedení sond a vrtů, provedení předběžných odborných a 

cílených průzkumů apod. 

3.1.1 Pro účely územního řízení  

Pro fázi územního řízení je potřeba zajistit souhlas se vstupem na pozemek. Toto lze 

zajistit v nejjednodušší formě jako jednostranný akt, kdy vlastník pozemku potvrdí 
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písemný souhlas se vstupem na pozemek. Na tomto souhlasu není potřeba podpisu 

žadatele, podepisuje jej  pouze vlastník nemovitosti. 

Požaduje-li stavební úřad dokument ve formě oboustranného smluvního vztahu (není to 

pravidlem, ale občas se s tímto požadavkem můžeme setkat), přistupuje se k uzavření 

smlouvy s názvem Souhlas se vstupem na pozemek a umístěním stavby. Dokument pro 

územní řízení v této podobě má podobný obsah jako samostatný souhlas se vstupem na 

pozemek, ale může být rozšířen o upřesnění majetkoprávních postupů pro další fází řízení 

(pro stavební řízení). Rozdíl je především v tom, že se jedná o legitimní smluvní akt, kdy 

jsou smluvně vázány obě strany, které platnost smlouvy také stvrdí podpisem. 

V tuto chvíli je nutno připomenout skutečnost, že je-li pozemek dotčen právní vadou 

předkupním právem, lze majetkoprávně dojít pouze do této fáze – k územnímu řízení. Pro 

případné řízení v další fázi – stavební řízení – je potřeba mít dořešeny veškeré právní vady 

omezující nakládání s pozemkem. V případě zatížení pozemku exekucí nebo zástavním 

právem je sporné již vyjádření souhlasu vlastníka pro fázi územního řízení. 

3.1.2 Pro účely stavebního řízení 

Pro stavební řízení je potřeba pro veškeré dotčené pozemky zajistit majetkoprávní vztah, 

který umožní žadateli již samotnou realizaci stavby na dotčeném pozemku. Tento smluvní 

vztah musí již obsahovat veškeré podmínky realizace. 

Máme-li požadavek majetkoprávního vypořádání dotčení pozemků pro dočasný zábor, kdy 

potřebujeme zajistit podklady pro fázi stavebního řízení, použijeme smluvní vztah 

uzavřený na podkladě nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, případně Smlouvy o právu 

provést stavbu. Důležité je, aby smlouva obsahovala ustanovení jednoznačně stanovující 

souhlas se samotným prováděním stavby na pozemku. 

Nájemní smlouva: tento typ smluvního vztahu je vhodný pro použití při dočasném záboru 

pozemku po dobu stavby. Smluvní vtah se vyznačuje především finanční odměnou za 

použití pozemku – nájemným. Ve smlouvě jsou jednoznačně stanoveny podmínky nutné 

pro realizaci stavby, časové termíny použití pozemku a způsob předávání pozemků mezi 

účastníky včetně dalších náležitostí a podmínek. 
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Smlouva o výpůjčce: jedná se o specifickou formu smluvního vztahu, kdy je pozemek po 

dobu stavby užíván stavebníkem bezplatně. Mimo tuto charakteristickou podmínku 

výpůjčky je obsah smlouvy i její použití téměř totožné se smlouvou nájemní. 

Smlouva o poskytnutí práva provést stavbu: smlouva zakládá právo provést stavbu na 

dotčeném pozemku. Obvykle tento smluvní vztah zajišťuje užívání pozemku bez 

finančního vyrovnání, ale může být i úplatná. Řadí se mezi tzv. smlouvy nepojmenované, 

pro které nejsou zákonem stanoveny mantinely.  

 

V případě, že uzavíráme jakýkoliv smluvní vztah k pozemku, je pro fázi stavebního řízení 

vždy nutno ověřit, zda nejsou potřebné pozemky zatíženy právními vadami. V případě 

jejich zatížení NELZE uzavřít jakýkoliv smluvní vtah, neboť vlastník zatíženého pozemku 

nemá i přes jeho vlastnictví oprávnění uzavřít jakýkoliv majetkoprávní vztah pro tuto fázi 

řízení. Jeho vlastnictví je v tomto směru omezeno právními závazky vůči třetím stranám, 

bez jejichž souhlasu nelze smluvní vztah uzavřít. Jednání vlastníka při jeho nakládání 

s majetkem je v těchto případech omezeno přímo ze zákona. Pokud by byla i přes existenci 

právních vad na nemovitosti smlouva uzavřena, je potřeba počítat se všemi negativními 

právními důsledky z tohoto plynoucími. Toto je obzvláště nebezpečné, je-li realizace 

investiční stavby hrazena jakýmikoliv dotačními prostředky. Mimo právní potíže hrozí 

v těchto případech také navrácení dotace v plném rozsahu poskytovateli. 

3.1.3 Po kolaudaci 

Při dotčení pozemku dočasným záborem se pozemek vrací zpět vlastníkovi obvykle po 

kolaudaci stavby, není-li dohodnuto jinak. Pozemek není trvale nijak dotčen a vrací se 

v původním stavu, případně ve stavu dohodnutém oběma stranami, a to v souladu 

s předchozím smluvním ujednáním. 

 

3.2 Trvalý zábor pro účely investiční výstavby 

V rámci investiční výstavby správce povodí však dochází především k trvalým záborům 

pozemků. Na pozemky jsou trvale umísťovány stavby, případně potřebná 

vodohospodářská zařízení. Pro tuto fázi stavebního řízení musíme proto vztah smluvně 



Hana Poledníková: Majetkoprávní postupy správce povodí 

 
     2013                                                                                                                                 strana  14 

ošetřit tak, aby řešil tento zábor nejen po dobu stavby, ale také po jejím ukončení, tak jak 

vyplývá ze samotné podstaty trvalého záboru. Je potřeba vybrat smluvní vztah podle toho, 

jaké požadavky máme na následné majetkoprávní vypořádání. Hlavním rozhodovacím 

faktorem je především vlastnictví pozemku dotčeného trvalým záborem po ukončení 

stavby. Druh použitého smluvního vztahu volíme dle toho, zda po ukončení stavby dojde 

či nedojde ke změně vlastnických vztahů.  

Obvyklými stavbami v rámci investiční výstavby správce povodí, které jsou po realizaci 

trvalým záborem pozemku je např. stavba protipovodňových hrází, stavba vzdouvacích 

objektů (jezů, stupňů) opevnění koryt vodního toku, stavba opěrných zdí apod.  

3.2.1 Bez změny vlastnictví pozemku 

Je-li mezi smluvními stranami dohodnuto, že po ukončení stavby bude trvalý zábor 

pozemku majetkoprávně vypořádán způsobem nepředstavujícím změnu vlastnictví 

pozemku, doporučuji použít smlouvu o zřízení věcného břemene.  

 

Pro fázi stavebního řízení v tomto případě doporučuji uzavírat Budoucí smlouvu o zřízení 

věcného břemene. Budoucí smlouva nám zaručuje možnost stanovení podmínek po dobu 

provádění stavebních prací, využití pozemku v průběhu stavebních prací bezplatně a 

návaznost na majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby – uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene. Musí opět obsahovat podmínky potřebné pro realizaci stavby a ze 

zákona musí být také určen termín, do kdy dojde k uzavření řádné smlouvy o zřízení 

věcného břemene.  

Po ukončení stavby se na základě budoucí smlouvy poté uzavírá Smlouva o zřízení 

věcného břemene. Tato smlouva se vkládá do katastru nemovitostí, právo vzniklé na jejím 

základě se objeví na listě vlastnictví jak povinného (povinný má povinnost strpět věcné 

břemeno umístění stavby na jeho pozemku), tak oprávněného (oprávněný má právo 

nějakého úkonu, v tomto případě právo umístit stavbu na cizím pozemku) z věcného 

břemene. Definitivní smlouva je obvykle uzavírána po kolaudaci stavby, protože je k ní 

zapotřebí vyhotovit geometrický plán se zaměřením rozsahu věcného břemene včetně 

stanovení jeho rozsahu (výměry) v m
2
. V případě, že se jedná o zatížení celého pozemku 
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věcným břemenem, není geometrického plánu potřeba a postačí pouze snímek katastrální 

mapy. Smlouva je uzavírána obvykle za jednorázovou úhradu [17].  

Specifikum věcného břemene je Smlouva o zřízení práv obdobných věcnému břemeni. 

Tento typ smlouvy se používá v případě, že na straně povinné i oprávněné je subjekt, který 

hospodaří s majetkem státu (vlastníkem je stát). Práva a povinnosti vyplývající z této 

smlouvy nelze vložit do katastru nemovitostí a práva obdobná věcnému břemeni dle této 

smlouvy se zřizují pouze jako smluvní závazek.  

3.2.2 Se změnou vlastnictví pozemku 

Majetkoprávní vypořádání, kdy po ukončení stavby je vypořádání provedeno formou 

změny vlastnictví pozemku dotčeného trvalým záborem pozemku se ošetří kupní 

smlouvou. Pro fázi stavebního řízení upřednostníme formu budoucí kupní smlouvy.  

Budoucí kupní smlouva - použijeme ji v případě, bylo-li dohodnuto, že po realizaci 

stavby bude dotčený pozemek odprodán stavebníkovi. Smlouva musí obsahovat podmínky 

potřebné pro realizaci stavby a dále podmínky samotného aktu prodeje pozemku, což je 

kromě termínu uzavření řádné smlouvy především rozsah předmětu prodeje, kupní cena, 

podmínky prodeje a platby apod. Smlouva musí zahrnovat také případné požadavky 

vlastníka pozemku na specifické podmínky následného odprodeje. Jedná se například o 

požadavek prodeje většího rozsahu pozemku, než je nutno ke stavbě - tedy o výkup celého 

pozemku při potřebnosti pouze části, výkup dalšího pozemku nedotčeného stavbou apod. 

Takovéto požadavky musí být ve smlouvě konkretizovány a výslovně uvedeny. Platí pak 

pravidlo oceňování, kdy výkup pozemku skutečně dotčeného stavbou bude realizován v 

hodnotě stavebního pozemku a pozemek vykupovaný nad rámec tohoto trvalého záboru 

bude oceněn dle skutečného druhu (kultury) pozemku. 

Kupní smlouva je určena k výkupu pozemků v celých svých výměrách, nebo pozemku 

odděleného a nově vzniklého na základě oddělovacího geometrického plánu při dotčení 

pouze části původního pozemku. V případě dotčení celého pozemku ji lze uzavřít již pro 

fázi stavebního řízení, ale obvykle bývá uzavírána až po samotné realizaci stavby. 

Důvodem je zabránění nechtěného nabytí pozemku v případě nerealizace stavby.  
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Kupní smlouva se vkládá do katastru nemovitostí a změna vlastnictví je provedena k datu 

nabytí právní moci kupní smlouvy, což je datum vkladu smlouvy do katastru nemovitostí. 

Změna vlastníka se poté projeví zápisem na listu vlastnictví.   

 

Pro případ změny vlastnictví při trvalém záboru pozemku lze také použít smlouvu 

darovací, která, jak z jejího názvu vyplývá, zabezpečuje bezplatné nabytí pozemku pro 

stavebníka – jeho darování. Darovat lze pozemek v celé jeho výměře, nebo nově vzniklý 

pozemek oddělený z původního pozemku na základě oddělovacího geometrického plánu.  

Smlouva o převodu práva hospodařit – je typem smlouvy, která je uzavírána při změně 

práva hospodařit k nemovitostem při jejich převodu mezi státními organizacemi nebo 

organizačními složkami státu.  

3.2.3 Kombinované formy smluv a speciální ustanovení smluv 

Jednotlivé smlouvy lze v případě potřeby také kumulovat, tedy sloučit do jedné 

komplexní smlouvy. V praxi se užívá především kumulace těchto smluv: Smlouva o 

zřízení věcného břemene a právo provést stavbu, Nájemní smlouva a smlouva budoucí o 

zřízení věcného břemene, Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene apod. 

Kumulaci více druhů smluv do jedné využijeme v případech, kdy chceme zahrnout 

podstatu dvou různých typů smluvních ujednání, aniž bychom za tímto účelem museli 

uzavírat více smluvních vztahů. 

  

Ráda bych také upozornila na další speciální ustanovení smluv, které jsou podmínkou pro 

samotnou platnost právního aktu uzavření majetkoprávního vztahu: 

a) Budeme-li uzavírat smlouvy, které v případě umístění stavby na cizím pozemku 

budeme používat jako podklad zápisu stavby do katastru nemovitostí před 

samotným výkupem pozemků (tudíž jako stavby na cizím pozemku – vodní díla, 

budovy apod.), je nutno v každém případě (i u budoucích smluv a nájmů) u jednoho 

vyhotovení smlouvy určeného pro katastr nemovitostí mít úředně ověřené podpisy 

všech účastníků smlouvy [18], [19].  
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b) U smluv uzavíraných s obcemi a městy je potřeba do smlouvy uvést doložku 

platnosti právního úkonu. Jedná se o doložku, která sděluje, kdy byl úkon uzavření 

smlouvy schválen orgánem oprávněným k jejímu schválení (např. radou nebo 

zastupitelstvem obce nebo města). 

 

3.3 Zábory pozemků pro provozní potřeby správce povodí 
  

V rámci vykonávání činnosti správce povodí dochází také k potřebě záboru pozemků pro 

provozní potřeby.  

Způsob ošetření záboru budeme volit především v závislosti na době trvání jeho 

potřebnosti.  

Jedná-li se pouze o krátkodobou potřebnost pozemku, je vhodné k ošetření záboru použít 

např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo dohodu o užívání pozemku. V nájemní 

smlouvě se stanoví po vzájemné dohodě nájemné, ale lze smlouvu uzavřít také za 

symbolické nájemné v minimální výši. V případě, že je vlastník pozemku ochoten 

poskytnou pozemek bezplatně, můžeme takovýto zábor ošetřit také formou smluvní 

dohody obou stran, ve které se stanoví konkrétní podmínky užívání – Dohoda o užívání 

pozemku. V praxi se může jednat o potřebnost pozemku např. pro dočasné skládkování 

vytěžených materiálů po povodni.  

Pokud ale je potřeba ošetřit zábor pozemků, kdy se jedná o trvalejší charakter užívání 

pozemku, je vhodné řešit zajištění pozemku formou jeho nabytí na základě kupní, případně 

darovací smlouvy. Není-li možno pozemek nabýt, přichází v úvahu jako další 

z přijatelných variant uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.  

Při trvalejším záboru doporučuji smlouvu uzavřít proto, abychom předešli použití pozemku 

bez smluvního vztahu a tím i případným neshodám při požadavku vlastníka pozemku 

vymáhat nájemné za jeho použití (což lze vyžadovat až 2 roky zpětně, poté se právo 

promlčí). Nájemné nám může následně negativně ovlivnit provozní náklady správce 

povodí, čemuž se snažíme včasným uzavřením smluvního vztahu umožňujícího bezplatné 

použití pozemků zabránit. 
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Příkladem potřebnosti pozemku dlouhodobého charakteru z provozních důvodů může být 

např. zajištění přístupu k vodnímu toku, zřízení manipulačních pásů v okolí vodního toku 

apod.  

3.4 Vypořádání existujícího stavu 
 

Častým příkladem majetkoprávního vypořádání v rámci činnosti správce povodí je tzv. 

vypořádání skutečného stavu. Jedná se o situaci, kdy je zjištěn nesoulad skutečnosti 

s legislativně-právním vztahem.  

Může se jednat např. o vypořádání pozemku pod korytem vodního toku, kdy v minulosti 

po původním (mnohdy i desetiletí starém) zaměření došlo v důsledku přirozeného 

meandrování k volnému pohybu nezpevněného vodního toku a poté k jeho stabilizaci 

stavebním zásahem. V tomto případě se na cizím pozemku nachází koryto vodního toku 

včetně umístění stavby a je vhodné tuto situaci napravit, neboť je reálný předpoklad, že 

bude v budoucnu potřeba dalšího zásahu do stavebního provedení. 

Náprava se řeší po geometrickém zaměření skutečného stavu, obvykle formou výkupu 

pozemku, případně směnou dotčeného pozemku za pozemek pod původním korytem 

vodního toku, který již reálně slouží k jiným účelům. 

 

Aktuálně je v řešení nastalá situace, kdy je v platnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, který má nabýt účinnosti od 1.1.2014.  Dle ustanovení tohoto zákona se 

stanou stavby umístěné na cizím pozemku a nezapsané v katastru nemovitostí součástí 

pozemku, na kterém se nacházejí. Výjimka je v aktuální právní formě stanovena pro 

inženýrské sítě (zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení), které by 

se součástí pozemku nestaly. Vzhledem k tomu, že tento nový občanský zákoník má teprve 

nabýt účinnosti, jsou s ohledem na spoustu nedořešených otázek v této záležitosti vyvíjeny 

silné tlaky na samotné odložení účinnosti tohoto zákona a je také současně navrhována 

řada podstatných změn v jeho znění. Z pohledu správce povodí je tato připravovaná 

legislativa také velice rozporuplná. Ve svém důsledku by to za dané situace mohlo vést 

k pozbytí veškerých staveb (v případě správce povodí především vodních děl), které nejsou 

zapsány na listech vlastnictví a jsou umístěny na cizích pozemcích. Nerada bych ale v tuto 
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chvíli jakkoliv předjímala, jakým směrem se situace bude vyvíjet, a proto se omezím pouze 

na výše uvedené konstatování aktuálně platné skutečnosti [20], [21]. 

 

Poznámka: V současné chvíli se někteří správci povodí pokoušejí přeci jen nesoulad 

existence staveb na cizích pozemcích a jejich zápisu v katastru nemovitostí napravit a 

zajistit zápis do katastru nemovitostí u veškerých vodních děl podléhajících tomuto zápisu, 

aby v případě nabytí účinnosti nového občanského zákoníku byly ztráty majetku 

minimalizovány. Je však otázkou, zda je tento úkol možný v plném rozsahu zvládnout 

v daném časovém horizontu, a to především pro velké množství takto nezapsaných staveb, 

které navíc mnohdy nemají dohledatelné podklady potřebné k zápisu stavby do katastru 

nemovitostí. 
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4 Majetkoprávní postupy při ošetření záboru 

jiných subjektů na pozemcích správce povodí 

 

Velice podstatnou částí majetkoprávního nakládání s pozemky ve vztahu ke správci povodí 

je řešení požadavku cizích stran na majetkoprávní vypořádání jejich záboru na pozemcích 

správce povodí. 

Na tyto požadavky se musí v prvé řadě pohlížet z hlediska jejich samotné reálnosti. Je 

potřeba stanovit zda vůbec, případně za jakých podmínek lze s pozemky správce povodí 

nakládat. Posuzuje se, zda záměr žadatele nenaruší, neomezí, či jinak neznemožní činnost 

správce povodí (a to i do budoucna), kterou je povinen provádět. Je-li záměr v kolizi 

s jakýmkoliv z výše uvedených hledisek, vydá správce povodí nesouhlasné stanovisko 

k záměru a požadavek žadatele nelze na pozemcích správce povodí realizovat. Dojdou-li 

vodohospodářští odborníci k závěru, že záměr jiného subjektu je na pozemcích správce 

povodí realizovatelný, pak teprve lze přistoupit k majetkoprávním krokům vedoucím 

k jeho realizaci.  

Postupy uvedené v této kapitole lze tedy použít pouze v případech, kdy samotná realizace 

záměru žadatele byla po technické a vodohospodářské stránce akceptována a byly 

stanoveny zcela konkrétní podmínky její realizace (obvykle se jedná o písemné vyjádření k 

projektové dokumentaci potřebného stupně). 

S ohledem na stanovení dalších postupů pro tyto případy je vhodné rozdělit požadavky 

jiných subjektů na dotčení nemovitosti správce povodí na dotčení investičního a 

neinvestičního charakteru. Každé z těchto hledisek má pak svá specifická pravidla pro 

majetkoprávní vypořádání a jeho postupy.  
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Obrázek 3: Majetkoprávní postupy (zábory cizích subjektů) 

 

4.1 Dotčení investičního charakteru 

Jedná se o dotčení pozemků, kdy cizí subjekt v rámci své investiční výstavby požaduje 

dotčení pozemku správce povodí. Tento investiční charakter má ve své podstatě především 

umísťování staveb cizích subjektů na pozemcích správce povodí.  

Nejčastějším příkladem takovýchto investičních staveb v praxi je uložení inženýrských sítí 

(např. vodovodu, kanalizace, plynovodu, elektrického vedení, telekomunikačního vedení, 

datových kabelů), uložení výústních objektů, umístění komunikací, mostních konstrukcí 

apod. 

Při posuzování způsobu majetkoprávního vypořádání a potvrzení požadovaného práva ke 

stavbou dotčenému pozemku rozlišujeme, pro jakou fází řízení dle stavebního zákona se 

jedná. Jiné postupy uplatníme pro fázi územního řízení a jiné pro potřeby stavebního 

řízení.  

4.1.1  Pro potřeby územního řízení 

Pro tuto fázi řízení není podstatné, zda se jedná o dotčení trvalým nebo dočasným 

záborem. Pro majetkoprávní ošetření dotčení pozemku může správce povodí vydat: 

souhlas se vstupem na pozemek případně také s umístěním stavby: 

 tento souhlas se vydává pouze pro potřeby územního řízení a musí to v něm být 

výslovně uvedeno 
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 pro vydání tohoto souhlasu musí být kladná stanoviska správce povodí k projektové 

dokumentaci ve fázi vypracovanosti pro územní řízení 

 jedná se o jednostranný akt a není potřeba na tomto souhlasu mít podpis žadatele 

 správce povodí jej vydává formou dopisu žadateli 

 v souhlasu musí být uvedena potřebnost ošetření majetkoprávního vztahu pro další 

stupeň řízení. Jedná se například o stanovení povinnosti uzavřít pro následné 

stavební řízení Smlouvu o zřízení věcného břemene (případně budoucí smlouvu), 

nájemní smlouvu apod. Je vhodné uvést, že následné smlouvy budou uzavřeny pro 

účely stavebního řízení, ale pouze za předpokladu vydaní kladných vyjádření 

správce povodí k projektové dokumentaci stavby ve stupni pro stavební řízení. 
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Obrázek 4: Souhlas se vstupem na pozemek správce povodí 

4.1.2  Pro potřeby stavebního řízení 

V případě, že je správce povodí osloven s požadavkem k  majetkoprávnímu vypořádání pro 

fázi přípravy pro potřeby stavebního řízení, je nutno ošetřit zábory pozemků vždy již 

smluvními vztahy. 
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Pozn.: Je-li požadavek na řízení sloučené, vždy se metodicky postupuje podle řešení pro 

fázi stavebního řízení a taktéž technické vyjádření k provedení stavby musí být 

k projektové dokumentaci vypracované v souladu s požadavku vyhovujícímu požadavkům 

pro stavební řízení. 

Smluvní vztah pro ošetření záboru pozemků správce povodí může mít tyto formy: 

Nájemní smlouva: 

Nepožádá-li si o tento typ vztahu přímo stavebník (žadatel), využíváme tuto smlouvu pro 

dočasné zábory pozemku bez následného trvalého dotčení. Dále pak pro ošetření dotčení 

pozemků v rámci staveb, kde je větší dopad dotčení na pozemky správce povodí (větší 

výměra, delší doba trvání dotčení apod.). 

Ve smlouvě jsou jednoznačně stanoveny podmínky nutné pro realizaci stavby, časové 

termíny použití pozemku a způsob předávání pozemků mezi účastníky včetně dalších 

náležitostí. 

Je-li nájemní smlouva použita v případě, že dojde po ukončení stavebních prací k trvalému 

záboru pozemku, musí v ní být již řešen také způsob následného majetkoprávního 

vypořádání trvalého záboru.  

Je potřeba po důkladném rozboru všech hledisek zvážit, zda po ukončení stavby 

v nájemním vztahu pokračovat, případně zda nájemní vztah ukončit a trvalý zábor na 

pozemcích vyřešit jiným typem majetkoprávního vztahu. Tento způsob řešení trvalého 

záboru musí být jednoznačně stanoven již v nájemní smlouvě pro realizaci stavby. 

Rozhodneme–li se pro variantu řešení majetkoprávního vypořádání jiným než nájemním 

vztahem, musí pak být součástí nájemní smlouvy ustanovení ošetřující následný postup a 

způsob vypořádání se s trvalým záborem. Jedná se o ustanovení např. kupní smlouvy nebo 

smlouvy o zřízení věcného břemene. V praxi se jedná například o umístění vodovodu, 

plynovodu, elektřiny, kanalizace, optických a datových kabelů, stavby napojení území 

(komunikace, mosty). 

Naopak nájemním vztahem trvajícím i po dokončení realizace stavby jsou v praxi 

majetkoprávně ošetřovány stavby malých vodních elektráren. 
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Není-li v nájemní smlouvě dohodnuto jinak, je potřeba zajistit předávací protokoly o 

předání pozemku stavebníkovi i o jeho převzetí zpět (na základě skutečné doby použití 

pozemku se poté vypočte alikvotní nájemné). 

Podkladem pro sepsání nájemní smlouvy musí být kladná stanoviska správce povodí 

k projektové dokumentaci odpovídající požadavkům stavebního řízení. 

Smlouva o výpůjčce:  

Jedná se o specifickou formu nájemní smlouvy, kdy je pozemek užíván žadatelem 

bezplatně. Její použití se dá u staveb nahradit Smlouvou o poskytnutí práva provést stavbu, 

které je také založeno bezplatně. Je potřeba zvážit, kdy je možno tyto bezplatné formy 

použít s ohledem na interní předpisy a metodické pokyny správce povodí. Tyto formy 

smlouvy použijeme pouze při dočasném záboru pozemku po dobu stavby a pouze pro 

zábory pozemků pro nevýdělečnou činnost (např. dočasný zábor u staveb výukového a 

naučného charakteru – naučné stezky).  

Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene a smlouva o zřízení věcného břemene – 

forma věcného břemene zabezpečí pro stavebníka možnost užívat pozemek po dobu stavby 

bezplatně a poté na něj stavbu umístit. Za zřízení práva věcného břemene (zatížení 

pozemku povinného) je obvykle stanovena finanční jednorázová úhrada v předem 

dohodnuté výši. Smlouva o zřízení věcného břemene se vkládá do katastru nemovitostí. 

V případě, že je věcným břemenem zatížena pouze část pozemku, je nutno smlouvu 

doplnit o geometrický plán se zákresem věcného břemene [17]. 

Formou zřízení věcného břemene jsou nejčastěji v praxi ošetřovány výústní objekty 

kanalizací. Dále jsou pak na základě vzniku práva odpovídajícího věcnému břemeni na 

pozemky správce povodí umísťovány především inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, 

vedení elektřiny, optické kabely, telekomunikační sítě apod.) a dopravní stavby 

zabezpečující napojení (komunikace, mostní konstrukce). 

Budoucí kupní smlouva a kupní smlouva – tuto formu použijeme v případě je-li 

stanoveno, že po realizaci stavby bude pozemek dotčený stavbou odprodán vlastníkovi 

(případně provozovateli) umísťované stavby.  

Jelikož se jedná o pozbytí majetku správce povodí, opět je nutno realizovat kupní smlouvu 

v souladu se specifickými pokyny, které má správce povodí pro nakládání s majetkem dané 
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legislativou. Nesmíme zapomínat, že již forma budoucí smlouvy je závazná a její podstata 

právně vymahatelná a tudíž je nutno již tuto budoucí smlouvu uzavírat v souladu s danou 

legislativou a metodikou (to platí obecně u všech druhů smluv, uzavíráme-li smlouvy 

v jejich budoucím formátu).  

Budoucí kupní smlouva mimo jiné také musí obsahovat podmínky potřebné pro realizaci 

stavby a určení časového horizontu, kdy dojde k uzavření konečné kupní smlouvy. Tento 

termín není potřeba uvádět přímo daty, ale dá se vztáhnout také na konkrétní úkon či 

událost: např. do jednoho roku od nabytí právní moci stavebního povolení, do 6-ti měsíců 

od vydání kolaudačního rozhodnutí apod. 

Zakladatel podniku povodí stanoví podnikům povodí podmínky týkající se způsobu 

ocenění pozbývaného majetku. Pro tyto případy je pak potřeba nechat vyhotovit znalecký 

posudek a prodej lze realizovat minimálně za ceny stanovené znaleckým posudkem. Ve 

znaleckém posudku musí však být uvedena nejen cena stanovená dle oceňovací vyhlášky 

(cena administrativní), ale také cena v místě obvyklá (tržní). Prodej nemovitosti poté lze 

uskutečnit pouze za vyšší z těchto stanovených cen.  

V případě majetkoprávního vypořádání pozemků správce povodí dotčeného stavbou cizího 

vlastníka nemohu doporučit použití smlouvy darovací. Legislativně je za splnění několika 

podmínek toto sice možné, ale problém by mohl nastat při zdůvodňování tohoto postupu 

kontrolním orgánům. Předpokládám, že by bylo opravdu těžko zdůvodnitelné, proč se 

správce povodí zachoval takto nehospodárně.  

Tato forma majetkoprávního vypořádání, tedy darování, se v praxi používá pouze zcela 

výjimečně. Vzhledem k tomu, že správce povodí nakládá s nemovitostmi ve vlastnictví 

státu, není vhodné pozbývat majetku bezúplatně. Existují však případy, kdy je ekonomicky 

výhodnější se majetku, byť bezúplatně, zbavit. Jedná se například o převod majetku, kdy 

samotná údržba majetku je pro správce povodí natolik finančně nákladná, že i přes jeho 

pozbytí formou daru je prokazatelný kladný finanční efekt ve prospěch správce povodí. 

Musí však jít pouze o majetek, který není pro správce povodí potřebný a ani mu z něj 

neplyne žádný užitek. Takto lze uvažovat například o pozemku, jehož údržba (kosení, 

úklid odpadků, ořez dřevin apod.) jsou pro správce povodí pouze zátěží a pozemek 

neslouží k vykonávání žádné z jeho činností. Pak lze pozemek s řádným odůvodněním a po 
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schválení zakladatelem správce povodí darovat například obci, která tím přebere také 

veškeré související závazky a povinnosti. 

Smlouva o převodu práva hospodařit 

Smlouvu o převodu práva hospodařit použijeme pro narovnání trvalých záborů pozemků 

mezi státními organizacemi nebo organizačním složkám státu. Při uzavírání takovéto 

smlouvy platí obdobná pravidla jako při uzavírání jiných smluv se změnou vlastnických 

vztahů. Výjimkou, která však stojí za zmínku, je možnost převádět nemovitosti dotčené 

trvalým záborem za ceny stanovené na základě účetní hodnoty nemovitostí, neboť 

vlastníkem takovýchto nemovitostí zůstává nadále stát a dochází pouze ke změně práva či 

příslušnosti s dotčenou nemovitostí hospodařit. Pro použití stanovení ceny převáděného 

majetku tímto způsobem však musí být souhlas strany předávající i přejímající. V opačném 

případě dochází k převodu nemovitostí na základě ceny stanovené znaleckým posudkem 

obdobně jako v jiných případech. 

 

4.2 Dotčení neinvestičního charakteru 
 

Na správce povodí se často obracejí zájemci také o uzavření majetkoprávního vztahu pro 

zábory pozemků neinvestičního charakteru. V těchto případech se nejedná o záměr použití 

pozemku v rámci výstavby.  

Nejčastějším požadavkem je použití pozemku pro přístupy k nemovitostem, využití 

pozemku jako rekreační plochy a v neposlední řadě k zemědělským účelům. 

Dotčení pozemku správce povodí je pak řešeno uzavřením nájemní smlouvy (využití 

pozemku k rekreačním účelům, zemědělské využití apod.) nebo pomocí smlouvy o zřízení 

věcného břemene (např. přístupy k nemovitostem).  

Zvláštním případem použití pozemku správce povodí je jeho zahrnutí mezi honební 

pozemky honebního společenstva. Je-li pozemek správce povodí zahrnut do honitby 

honebního společenstva, je tím stanoveno pouze právo pohybu členů společenstva po 

pozemku za účelem honitby. Zahrnutí pozemku do honitby neomezuje správce povodí při 

jakémkoliv dalším nakládání s pozemkem. Může na něm umísťovat stavby, může ho také 

nadále v plné míře využívat ke svým potřebám. Pro tyto případy jsou uzavírány speciální 



Hana Poledníková: Majetkoprávní postupy správce povodí 

 
     2013                                                                                                                                 strana  28 

dohody o využití honebního pozemku, kde jsou stanoveny podmínky přičlenění pozemku 

k honitbě. I zde je využití pozemků oceněno úhradou obdobnou nájemnému, ale výše 

úhrady je i s ohledem na samotnou podstatu a charakter honitby stanovena pouze téměř 

symbolickými částkami, a to za každý započaty hektar výměry pozemku zahrnuté do 

honitby. 

Občas se můžeme setkat také s požadavkem pro méně obvyklý účel využití pozemku 

správce povodí – např. sběr planktonu na vodní hladině, povolení konání sportovních či 

kulturních akcí apod. Vzhledem k tomu, že se ve velké míře jedná o akce nárazového 

charakteru s délkou trvání v řádu hodin, maximálně jednotek dnů, využíváme pro tyto 

případy souhlasu ke vstupu na pozemky. Tento souhlas vydáváme jednorázově a 

specifikujeme jej k použití pouze pro daný účel. Jeho platnost pak omezíme pouze na 

požadovanou dobu konání akce.   
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5 Stanovení v praxi nově zaváděných postupů 

I v oblasti vodního hospodářství se občas objeví nové situace vyžadující řešení 

majetkoprávního vypořádání dotčených záborů.  

Nastane-li takováto situace, která v minulosti nebyla řešena, je potřeba metodicky stanovit 

takový postup majetkoprávního vypořádání, který by zabezpečil majetkoprávní vypořádání 

v adekvátní a přijatelné formě zajišťující ze situace plynoucí požadovaný efekt. 

Půjdeme–li pro příklad do praxe, bude takovýmto nově zaváděným postupem 

majetkoprávní řešení záboru pozemků dotčených revitalizací vodních toků a dále pak 

smluvní ošetření pozemků dotčených stavbou suchých a polosuchých nádrží - poldrů. 

5.1 Revitalizace 
 

V minulém století docházelo především k úpravám koryt vodních toků pomocí 

technických úprav. Jednalo se obvykle o narovnávání a prohlubování koryt a s tím 

souvisejícím jejich opevňováním. Důsledkem těchto úprav však bylo zrychlení odtoku 

vody z krajiny, rychlejší odtok povodňových průtoků a tím bohužel také vznik větších škod 

v níže položených územích. Dalším technickým zásahem do přirozeného vodního prostředí 

byla likvidace přirozeně podmáčených území a mokřadů coby důsledek meliorací pozemků 

[22].    

Použitím těchto technických zásahů do dříve přirozených vodních toků došlo 

k nenávratnému zničení původních a přirozených biotopů a přirozeně se také zhoršila 

samočistící schopnost toku [23]. 

5.1.1 Přiblížení procesu revitalizace 

Po odhalení negativních dopadů technických úprav na vodních tocích se nyní začíná 

přistupovat k nápravě. Snahou je eliminovat účinek regulací vodního toku a přivést pomocí 

stavebních úprav za využití přírodě blízkých opatření vodní tok do stavu co nejvíce 

podobnému jeho stavu přirozenému, původnímu. Cílem je pak snaha o postupnou obnovu 

přirozené funkce vodního ekosystému. Soubor opatření vedoucích k dosažení takovéhoto 

stavu se nazývá revitalizace vodních toků [24], [25]. 



Hana Poledníková: Majetkoprávní postupy správce povodí 

 
     2013                                                                                                                                 strana  30 

Tyto revitalizace jsou samostatnými stavbami na vodních tocích, jejichž pomocí má být 

docíleno nápravy obvykle po nepříliš vydařených technických úpravách koryt vodních 

toků a jejich bezprostředního okolí realizovaných v minulosti. Především je snahou 

dosáhnout obnovení přirozené funkce vodních ekosystémů, zvýšení retenční schopnosti 

krajiny a samočistící schopnosti vodních toků.  

V rámci revitalizací dochází k použití, které jsou přírodě blízké. Patří mezi ně např. vznik 

rozlivových území v okolí koryt vodního toku, obnova říčních ramen a paralelních koryt, 

budování tůní, stanovišť a úkrytů pro rozvoj fauny a flóry a další [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Úpravy toku s revitalizačními prvky – Kostelec, současný stav a vizualizace 

návrhu revitalizace 

5.1.2 Zábor pozemků pro účely revitalizace 

Upravujeme-li vodní tok pomocí přírodě blízkých opatření, tedy pokud jej revitalizujeme, 

je zapotřebí vzít v úvahu, že nám k tomuto účelu nepostačí pouze úzký pruh pozemků, 

který původně tvořil koryto vodního toku regulované pomocí stavebně-technických 

opatření. 

Koryta revitalizovaných toků nejsou, podobně jako toky přirozené, nikdy stabilní, je 

počítáno s tím, že se budou v budoucnu neustále vyvíjet. V rámci revitalizovaného vodního 

toku vznikají mimo volně pohyblivou kynetu (pohyb je ale umožněn pouze v rámci 

vymezeného revitalizačního pásu území) různé nové prvky jako jsou tůňky, mělčiny a 

rozlivové pásy. Nové revitalizované koryto je také doplněno o různorodé doprovodné 

porosty – stromy a keře [27], [28].  
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Proto je potřeba zabezpečit mnohem větší rozsah pozemků, než byl dotčen původním 

regulovaným korytem vodního toku. 

5.1.3  Majetkoprávní ošetření území revitalizace 

Majetkoprávní vypořádání území dotčeného revitalizací není vůbec jednoduchou 

záležitostí. Důvodem je nejenom rozsáhlost záborů pozemků, ale také skutečnost, že 

mnohdy se při realizaci revitalizace nejedná o zvýšení protipovodňové ochrany, ale 

„pouze“ o úpravu stávajícího koryta do stavu blízkého přírodě. Spousta vlastníků pozemků 

pohlíží na úpravy vodních toků pomocí revitalizace jako na zbytečnou investici a odmítají 

jakákoliv jednání o záborech svých pozemků.  

Je-li to možné, pokoušíme se zajistit tyto rozsáhlé pásy pozemků pozemkovými úpravami. 

Pokud tato možnost nepřichází v úvahu, je nutno přistoupit k majetkoprávnímu vypořádání 

individuálně.  

Musíme ale počítat s tím, že díky rozsáhlé výměře záboru pozemku bude jejich 

zabezpečení náročné nejenom v oblasti samotného jednání s vlastníky pozemku, ale také 

finančně. 

Pozemky dotčené záborem pro revitalizaci je potřeba pro účely majetkoprávního 

vypořádání v projektové dokumentaci rozlišit, a to s ohledem na jejich plánované využití 

v rámci revitalizovaného vodního toku. 
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Obrázek 6: Výřez zákresu členění pozemků revitalizace vodního toku na základě jejich 

způsobu využití 

 

V tomto směru je nutno z celkového záboru pozemků určených pro revitalizaci vodního 

toku vyčlenit části pozemků, které budou dotčené umístěním stavebních prvků, tedy 

dotčené skutečným umístěním stavby. Dále je nutno stanovit části pozemků, které budou 

určené jako rozlivové území bez umisťování jakýchkoliv stavebních prvků. V projektové 

dokumentaci musí být označeny pozemky, které budou tvořit manipulační a obslužné pásy 

a případné příjezdy a přístupy k vodnímu toku.  

Od výše uvedeného třídění pozemků záboru revitalizace se pak odvíjí také způsob jejich 

majetkoprávního vypořádání, zvláště pak výše ceny vykupovaných pozemků.  
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Výsledek jednání s vlastníky potřebných pozemků je vždy otázkou vzájemné dohody. Na 

té pak závisí, zda se podaří vykoupit potřebné pozemky za cenu kultury pozemku, nebo 

bude potřeba vykupovat za ceny daleko vyšší, například za ceny stavebního pozemku, 

kterým se pozemky stanou při umístění stavby po její realizaci.  

V rámci jednání s vlastníky se pokoušíme o uplatnění následujících požadavků, které 

mohou mít rozhodující vliv na finanční náročnost realizace celého projektu stavby. 

Snižování nákladů na majetkoprávní vypořádání je nezbytně nutné, jinak by nebyl správce 

povodí schopen finančně zabezpečit zajištění takto rozsáhlých pozemků pro projekt 

revitalizace. 

Doporučený způsob vypořádání: 

 Pozemky dotčené umístěním stavebních prvků se pokusíme v budoucích 

smlouvách zavázat k prodeji či přímo vykoupit za cenu kultury pozemku.  

 Pozemky určené jako rozlivové území a manipulační pruhy vykupujeme 

výhradně za ceny kultury pozemku. Na těchto pozemcích nebude stavba umístěna a 

pozemky budou sloužit výhradně pro rozliv vodního toku a k potřebám správce 

povodí souvisejícím se správou vodního toku. Pozemky rozlivového území a 

manipulační pruhy jsou sice zahrnuty mezi pozemky stavby při řízení o povolení 

stavby, ale jedná se o pozemky bez umístění stavebních prvků. 

 

Obecně platí, že majetkoprávní jednání s vlastníky je náročné a tvoří důležitou finanční 

složku mající dopad na realizaci projektu.  

Nedojde-li s vlastníky pozemků k dohodě, je potřeba v prvé řadě zvážit, zda je možná 

taková úprava projektu, výsledkem které by bylo upuštění od dotčení takového pozemku, 

aniž by došlo k ohrožení účelu a funkce samotné stavby.  

Může se ale také stát, že se ani po vyčerpání veškerých možností nepodaří zajistit finančně 

dostupné podmínky výkupu. Poté je bohužel potřeba od samotného záměru revitalizační 

stavby odstoupit. Bylo by totiž nereálné s hledem na nepřiměřeně vysoké náklady finančně 

zabezpečit výkupy pozemků, což je z ekonomického hlediska pro správce povodí 

neakceptovatelné. 
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Následně se ale správce povodí může dále pokoušet a hledat řešení pro zabezpečení 

nákladů na výkupy pozemků z jiných zdrojů, např. pomocí dotací, operačních programů 

apod. tak, aby stavba byla realizovatelná. 

Výkup celého rozsáhlého území dotčeného revitalizací je nutný především proto, že 

v rámci revitalizace vodního toku je reálný předpoklad, že se kyneta vodního toku může 

pohybovat po celé šířce pásu pozemku určeného pro jeho revitalizaci. Navíc díky poměrně 

mělkému korytu vodního toku (v porovnání s předchozím stavem) budou povodňové 

průtoky při převedení stejného objemu vody jako původní upravené koryto zaplavovat a 

ovlivňovat celé toto území revitalizačního pásu.  

 

5.2 Poldry 
 

Poldr – pod tímto názvem ve vodohospodářské terminologii označujeme 

vodohospodářskou nádrž, jejíž hlavní funkcí je zachycení povrchových vod při povodních. 

Poldr je tedy protipovodňovou stavbou, která se svým charakterem řadí mezi stavby 

veřejně prospěšné (podle § 55a vodního zákona a § 2 odst. 1 písm. k) stavebního zákona). 

Jejím cílem je ochránit území pod poldrem před škodlivými účinky povodní a tím 

minimalizovat škody [29].  

Poldr je v době povodní zatápěn a odtok vody je poté vodohospodářsky regulován. Tento 

postup je v praxi nazýván řízeným rozlivem povodní. 
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Obrázek 7: Vizualizace připravované nádrže – suchého poldru Jelení při naplnění 

nádrže množstvím odpovídajícím stoleté povodni 

5.2.1 Poldr suchý a polosuchý 

Poldry jsou speciálním druhem vodních nádrží existujících ve formě suchého a 

polosuchého poldru.  

V případě suchého poldru se jedná o nádrž, která je po většinu své existence vypuštěná, 

suchá. Celé území suchého poldru je určeno k zachytávání povodňových vod. 

Druhá forma poldru – polosuchý poldr (polosuchá nádrž) - je obdobného charakteru jako 

suchý poldr, pouze s tím rozdílem, že část retenčního prostoru je trvale naplněna, a to tak, 

že naplnění udržuje ve vlhkém stavu především paty hráze. Polosuchý poldr také plní 

funkci ekologickou, neboť je stabilní vodní plochou v území a zahrnuje v sobě také další 

prvky, jakými jsou např. tůně, vrbové háje, mokřady a další, které dobře snášejí zatopení 

[30]. 
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Obrázek 8: Zábory pozemků pro stavbu suchého poldru (situace pozemků) 

 

5.2.2 Majetkoprávní ošetření záboru poldru 

Vodní zákon uvádí, že poldry jsou umístěné na tzv. určeném území. Tím jsou pozemky ke 

vzdouvání a akumulaci povodňových vod veřejně prospěšnými stavbami.  

Ministerstvo zemědělství vydalo za tímto účelem Metodickou pomůcku k získávání práv 

v územích určených k řízeným rozlivům povodní č.j.: 38422/2010-15120 ze dne 

31.12.2010.  

 

Příloha č. 2: Metodická pomůcka MZe ČR k získávání práv v územích určených 

k řízeným rozlivům povodní č.j.: 38422/2010-15120 ze dne 31.12.2010 

 

V této metodice jsou mimo jiné uvedená doporučení k získání vlastnických práv 

k pozemkům a stavbám dotčených v rámci stavby suché nádrže. Jedná se např. o pozemky 
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a stavby nezbytné pro stavbu hráze a se stavbou spojených funkčních objektů, o stavby 

s případným ohrožením řízeným rozlivem, o zemníky nacházející se v určeném území. 

Dále pak to je u polosuchých poldrů prostor stálého nadržení a obecně u poldrů rozsah 

pozemků zahrnujících plochu zatopení při četnosti zatopení větší než Q2 (více než 2 letá 

voda). 

Zbývající rozsah území ovlivněného řízeným rozlivem povodní je touto metodikou 

doporučeno ošetřit omezením vlastnického práva, a to včetně omezení vztaženého na 

způsob užívání těchto pozemků. Zejména se jedná o část určeného území, která má 

stanoven rozliv s četností větší než Q10 (více než desetiletá voda). Doporučeným způsobem 

ošetření výše uvedeného je zatížit nemovitosti právem odpovídajícím věcnému břemeni 

umožnění řízeného rozlivu povodní.  

 

Příloha č. 3: Příklad smlouvy o zřízení věcného břemene umožnění řízeného rozlivu 

 

Po posouzení doporučení této metodiky a po mnoha diskuzích mezi odborníky v oblasti 

vodohospodářství z řad správce povodí však bylo dohodnuto, že metodikou navrhované 

kvóty budou při použití výstavby poldrů v rámci investiční výstavby správce povodí 

v praxi upraveny.  

Požadavek na získání vlastnictví k pozemkům byl nad rámec metodického pokynu 

stanoven pro nemovitosti (pozemky a stavby) nacházející se v určeném území v rozsahu do 

zatopení četnějšího než Q5 (5-ti letou vodu), a to oproti metodickému požadavku zajištění 

vlastnictví do zátopy Q2.  Důvodem zpřísnění kvóty je technický předpoklad plynoucí 

z obvykle logického umístění poldrů do přirozené svahovaného území. Tím tedy mezi 

jednotlivými kvótami Q2 a Q5 vzniká nevýznamný rozdíl ve výměrách potřebných 

pozemků. Rozdíl hladin zatopení při Q2 a Q5 u těchto svažitých území při vyjádření 

v délkových metrech (a potažmo v m
2
) nebývá významný oproti celkovému objemu 

zatápěného území. Proto se praxi při zajišťování pozemků pro poldry v rámci investiční 

stavby správce povodí zajišťuje vlastnické právo k pozemkům do zátopy Q5. 

Za účelem omezení vlastnického práva u pozemků od úrovně Q5 po hranici maximální 

hladiny (oproti metodikou doporučené hranici od Q2 po Q10) bude s vlastníkem pozemků či 
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stavby uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene pro umožnění řízeného rozlivu 

povodní. Tato smlouva musí obsahovat mimo obecných náležitostí především popis 

způsobu užívání pozemku. 

Vlastník pozemku nebo stavby má při uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene nárok 

na jednorázovou náhrada za zřízení věcného břemene spočívajícího v omezení využití 

pozemků (např. omezní druhu pěstovaných plodin, zákaz výsadby vyšší vegetace apod.). 

Její výše se stanovuje oceněním dle znaleckého posudku, případně dohodou smluvních 

stran. Poskytnutí této jednorázové úhrady neubírá právo vlastníka nemovitosti na úhradu 

škody způsobené řízeným rozlivem povodní.  

Ke stanovení postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a zjišťování její výše 

v územích určených k řízeným rozlivům povodní bylo vydáno Nařízení vlády České 

republiky ze dne 22. června 2009.  

 

Příloha č. 4: Nařízení vlády České republiky ze dne 22. června 2009 o postupu při 

zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených 

k řízeným rozlivům povodní 

 

 Z vymezení stavby poldru jakožto veřejně prospěšné stavby vyplývá, že k zajištění 

pozemků potřebných pro její uskutečnění lze využít postupu dle vyvlastňovacího zákona 

[1].  

K tomuto kroku lze přistoupit v případě, že není možné dohodou získat v rámci 

majetkoprávních jednání vlastnická práva k nemovitostem či uzavřít dohodou smlouvu o 

zřízení věcného břemene pro umožnění řízeného rozlivu [31].  

5.2.3 Úhrada škody vzniklé řízeným rozlivem povodní 

Právo na úhradu škody vzniklé řízeným rozlivem povodní stanoví § 68 vodního zákona. 

V tomto paragrafu se specifikují podmínky vzniku nároku na úhradu škody. Stanovuje také 

odpovědnost za poskytnutí náhrady (stát zastoupený MZe) a podmínky, jejichž splnění je 

nutné pro uplatnění škody. 
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Výše náhrady za škodu, která je způsobená na nemovitostech v rámci řízeného rozlivu 

povodní se stanoví s ohledem na náklady potřebné k uvedení nemovitostí do původního 

stavu.  Náhrada přísluší vlastníku nemovitosti také za nákladů vynaložené na odstranění 

nežádoucích naplavenin. V neposlední řadě vlastníku pozemku také náleží náhrada za 

případnou finanční újmu vzniklou ztrátou nároku na dotaci. 

Samotný postup pro zjištění, uplatnění a stanovení výše náhrady pak stanoví vláda svým 

nařízením. Výše odškodnění je pro tyto účely stanovena dle Metodiky postupu při 

zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům 

povodní. Cílem této metodiky pak je stanovení konkrétních postupů a vzorců pro výpočet 

náhrady škod, které jsou způsobeny řízeným rozlivem povodní na pozemcích území 

určeného k řízeným rozlivům [32]. 

V případě, že nebyly ze strany vlastníka pozemku dodrženy podmínky specifikující způsob 

užívání dotčených pozemků, nenáleží poškozenému náhrada za škodu. 
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6 Zhodnocení majetkoprávních postupů 

6.1 Zohlednění podmínek stavby 

Majetkoprávní postupy, kterými zajišťujeme nemovitosti pro potřeby správce povodí, musí 

kromě fáze řízení (územní řízení, stavební řízení, kolaudace stavby) rozlišovat také druh 

stavby, pro kterou je potřeba nemovitosti zabezpečit. Musí se vždy zvážit samotná 

životnost stavby, doba potřebnosti pozemku, výhodnost a nevýhodnost jednotlivých 

způsobů vypořádání. Je nutno posoudit, zda je výhodnější pozemek vlastnit, nebo pouze 

smluvně zavázat umístění stavby na pozemku bez jeho nabytí do majetku správce povodí.    

Zvolený způsob vypořádání nám musí co nejlépe zabezpečit požadavky, které na využití 

pozemků máme nejen během realizace stavby, ale také po jejím ukončení s přihlédnutím 

k ekonomické obhajitelnosti finančních požadavků na samotnou realizaci stavby včetně 

nároků na majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.  

6.2 Respektování zadaných podmínek a legislativy 

Každý z postupů, který pro zajištění nemovitostí použijeme, musí být v souladu s platnou 

legislativou. Je potřeba respektovat veškeré zákony, vyhlášky a další legislativní normy, 

které majetkoprávní vypořádání a nakládání s majetkem omezují a upravují.  

Při uzavírání smluvních vztahů musíme také respektovat a zohlednit veškerá vyjádření 

dotčených orgánů, technické požadavky a podmínky institucí, jejichž zájmy byly v rámci 

řízení dotčeny. Může jít např. o stanoviska a podmínky technického charakteru, 

vyjadřování orgánů a institucí týkající se stavbou dotčených inženýrských sítí, vyjádření 

vodoprávního, stavebního či jiného úřadu apod.  

Je-li zajišťováno majetkoprávní vypořádání pro stavby, které jsou financovány dotačně, je 

potřeba v postupech a ustanoveních smlouvy zohlednit a zabezpečit podmínky, které jsou 

stanoveny v rámci čerpání dotace (může se jednat například o podmínku udržitelnosti 

stavby, která je limitována minimální dobou zabezpečení existence stavby). 

Při majetkoprávním zatěžování majetku správce povodí je potřeba důsledně dodržovat 

jedno z nejdůležitějších pravidel z  technicko-provozního hlediska. Pozemky nacházející se 

v korytech vodních toků, v jejich průtočných profilech a v aktivních zónách, pozemky 

zátopy vodních děl včetně zasakovacích pásů a pásem hygienické ochrany, pozemky 
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potřebné pro výkon funkce správce povodí, přístupů k vodním tokům, ochranných pásem 

staveb (včetně míst jejich zavázání v terénu) a především pozemky, na kterých jsou 

umístěny samotné investiční stavby správce povodí lze ošetřit pro potřeby jiných subjektů 

pouze takovými majetkoprávními formami, které nepředstavují jejich zcizení (nájemní 

smlouva, smlouva o zřízení věcného břemene). V opačném případě by mohlo dojít 

k nechtěným a závažným následným komplikacím způsobeným vlastnictvím takovéhoto 

pozemku cizím subjektem.  

Pokud přistoupíme k majetkoprávnímu vypořádání představujícímu pozbytí majetku, je 

pak zapotřebí důkladně posoudit a zvážit z hlediska provozního, vodohospodářského i 

technického, zda je majetek pro správce povodí nepotřebný a zda jeho pozbytí nemůže 

jakýmkoliv způsobem omezit, ohrozit nebo ztížit výkon funkce správce povodí. Je nutné 

také posoudit potřebnost majetku výhledově, v horizontu minimálně desítek let, neboť by 

bylo jen těžko obhajitelné, kdyby pak bylo pozemků potřeba a byly již ve vlastnictví jiného 

subjektu. V tomto směru se posuzuje především současný stav vodního toku a předpoklad 

jeho budoucích potřeb úprav, oprav, změn apod. 
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7 Závěr, shrnutí problematiky 

Téměř všechna činnost správce povodí je ve své podstatě spjata s nakládáním 

s nemovitostmi. Zákony a jiné legislativně-právní normy zabývající se problematikou 

vodního hospodářství však řeší kapitolu majetkoprávního vypořádávání při těchto 

specifických postupech správce povodí velice teoreticky a bez větší souvztažnosti 

k praktickému využití. Proto bylo cílem shrnout do této práce obecně problematiku 

majetkoprávního vypořádání zaměřenou cíleně na vodní hospodářství, a to v ucelené 

podobě v rámci jejího praktického využití.  

Snahou práce bylo také komplexně zmapovat problematiku majetkoprávních postupů 

především s akcentem na oblast vodního hospodářství v kompetenci správce povodí. 

Práce přináší návody a doporučení, které mají nasměrovat a dovést ke zdárnému 

vypořádání dotčení záborů nemovitostí při různých situacích, se kterými se mohou 

odborníci v oboru vodního hospodářství setkat. 

Práce popisuje majetkoprávní postupy při záborech nemovitostí (pozemků a staveb) pro: 

 dotčení cizích pozemků v souvislosti s provozní činností správce povodí (např. 

přístupy k vodním tokům) 

 dotčení cizích pozemků v souvislosti s investiční činností správce povodí (např. 

úpravy koryt vodních toků) 

 dotčení pozemků správce povodí cizími subjekty (např. uložení sítí na pozemcích 

vodních toků). 

a speciálně řeší majetkoprávní vypořádání pozemků: 

 na území dotčeném řízeným rozlivem (poldry) 

 sloužících k umístění a vybudování revitalizací vodních toků. 

I přes případné úpravy a modifikace v postupech (vyvolané změnami legislativy či 

technickými požadavky) zůstanou základní pravidla a principy majetkoprávních postupů 

zachovány. Vždy je však potřeba veškerá řešení majetkoprávní problematiky vést s cílem 

zabezpečení co nejlepších podmínek pro samotné plnění funkce správce povodí.  
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