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Voda, živel přírodní, jest nepopímtelně velmi značného
významu jak pro jednotlivce, tak i pro národní hospodářství
.a život veřejný vůbec.
J eť voda, resp. její hmota, podmínkou fysické existence
všeho organick,eho bytí svou silou vyživující a zúrodňující.
V tomto směru určena jest voda pro každého j eďnotlivoo
a míra jejíh,', užívání řídí· se individuelní potřebou. Zájem
jednotlivcú;:f;' diktovaný zákonem. pn rody, jest u každého
stejně intensivní.
Leč voda jest i častým zdrojem hospodářsKého podnikání, sloužíc lidstvu svou silou lmací, lučební.a nosivou. Vodní
síly zapůsobí ovšem ve prospěch člověka bezprostředně, jsou
ve vodní hmotě skryty ·a· potřebují účelných zařízení, :aby uve.cleny byly v činnost. Jest jisto, že užívání vodních sil k úče!úm
,hospodářským (a ,con.tr. životním) nemůže býti vzhledem k cd'porujícím si neb spolú' konkuru}ícím ~ájmům _ponecháno volné
.disposici jednotlivcově, nýbrž' 'Ž€,. jest třéba,.: aby zákon, tudíž
veřejná moc, vym,ezila určitoú 'právní sféru jednotlivcovu k vo,dám, podmíněnou a .<:!'T'ezepou 'jednaK poměrem k druhým zájemníkům, jednak poměre~- k' za]m'u·'ve1řl;jnérhu.
Mimo blahodárnými účinky projevuje se živel vodní
i účinky rušivými, škodlivými, jichž zabránění a tím i ochrana
právní a majetkové sféry občanstva j-est úlohou veřejné moci.
Tato múže za určitých př,edpokladů uložiti jednotlivci povinnost
·e"ent. jeho činnost účinně podporovati, aby provedena byla
praeventivní opatření k ochrcaně zájmů veřejných i soukromých před dravým živlem přírodním.
Z uvedeného jest patrnu, že veřejné moci náleží úprava
užívání vody i ochrany proti jejím zhoubným účinkúm a že
:tudíž tyto dva úkoly tvoří předmět vodníno zákona.
ľ
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Hledíme·li zpět do poměrně nedaleké ještě minulosti"
vidíme, že dříve veř,ejná moc nezasahovala př.íliš intensivně
a ovšem naprosto ne jednotně do úpra,ry vodoprávních poměrů. Byloť vzhledem k řidšímu zalidnění a hlavně vzhledem
k nevyvínutosti národohospodářského života vody a vo~ní síl)'
P'Oměrný dostatek, takže kolise zájmů jednotlivcú nevystupo·
vala tak zřejmě do popředí a nenutila veřejnon moc k hlouběji sahající íntervenci. P'Ostačila zejména vzhledem k převlá;
dajícímu tehdy h'Ospodářství zemědělskému úprava Jen neJožehavějších otázek vodoprávních. Teprve, kdýž voda stala sestatkem hospodářsky hledanějším, když kolise zájmů stávaly
se patrnější, bylo potřebí zásahu státní autority, aby vyme-zila právní sféru jednotlivc-ovu v prÍčině užívání vody a stanovila i jeho povinnost k obraně proti rušivým účinkům vodním.
P'Očátkem druhé poloviny devatenáctého století jeví se
snaha téměř ve všech státech po pevnější úpravě otázky vo~o
právní. Výsledek této snahy v Rakousku byl rámcový zákon
v'Odní z 30. května 1869, č. 93 ř. z. a na jeho podkladě v)'pracovaný český zákon vodní z 28. srpna 1870, č. 7 I z. z.,
moravský ze dne 28. srpna 1870, č. 65 z. z. a slezský ze dne
28. srpna 1870, č. 51 z. z. (změněný v § 100. zákonem ze dne
6. března 1873, č. 28. z. z.). Nelze popříti, že jak říšský rámcový
zákon, tak i jednotlivé zákony zemské byly na tehdejší dobn.
skutečně zdařilé, ježto byly prvním soustavným zpracováním
vodoprávních poměrů ve střední Evropě. Nemůž:eme se dnesovšem diviti, :6e intence jich jest značně jednostranná, přihlí c
žejíc v prvé řadě k významu vúd y pro otázky zemědělské,
Bylo to zcela přirozenú v dúbě, kdy na pútocícH a řekách
stály újediněle P'Ouze mlýny a pily a hlavní význam vody
spatřúván byl v zemědělství.
Leč poměry se s púčátku ponenáhlu, až koncem let devadesátých mínnléhú století rapidně změnily, když více a více
stával se zfejmým význam vúd pro účely mimozemědělské,
hlavně průmyslové a veřejné. Od té doby, specielně v Rakonsku úd r. 19°0 pracúváno bylo s menším i větším zdarem
na reformě úbtížného vúdního práva, kterážtú práce z různých
důvúdů, mezi nimiž ne poslední úlohu hrály i otázky politické,_
až do skúnu Rakouska nedúspěly dokúnčení.
Není napros tú účelem tohoto díla líčiti historický vývoi
vodníhú zákonúdárství u nás i v cizíně, ani podrobovati kritice
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platná ustanúvení, resp. projevené již snahy reformní a tím
troškou přispěti k budúucí úpravě vúdoprávních púměrů, jaká
jevila by se vzhledem k změněným hospúdářským poměrům
a k podstatně změněné i theúrii právní účelná. Otázka tato
ponechána jest event. práci další.
úkúl túhoto díla nelze tudíž spatřovati ve výkladu zákona
de lege ferenda, nýbrž pouze de lege lata. Snažil jsem se dle
múžnústi zachytiti přesný a ucelený obraz praktickéhú výkladu
vúdníhú zákona, jak načrtnut byl nejen několika VYniikiajídmi
theoretiky, nýbrž hlavně jednotlivými a to velmi četnými nálezy našeho nejvyššíhú správníhú soudníhú tribunálu.
Účel práce mé má býti tudíž v prvé řadě praktický. Ze
při výkladu praktických otázek nebylo lze se naprostú vyhnouti úvahám theúretickým, jest jasno, mělú-li býti vytčeného
dle alespoň částečně dosaženo a měl·li výklad státi se srozumitelným.
Při sledúvání túhotú účele snažil jsem se aspúň, abrh
vystříhal se bezúčelných theoretických sporů, které neměly dle
mého názoru značnějšího významu pro praktické púužití vodního zákona a současně snažil jsem se, aby dikce byla jasná,
1 neodborníkům srozumitelná.
K sepsání tétú práce vedl mne dvújí popud: jednak vlastn~
.zájem pro nejzajímavější předmět našehú práva správního,
jednak i ta okúlnost, že za své víceleté práce cú referent vúdúprávníhú úřadu seznal jsem poměrně nepatrnúu, mělkou znalost vodníhú práva jak v kruzích zájemníků, tak i v ťadách
právníků, ať úředníků, ať praktiků. Často stává _se, že rúzhodování ve vúdoprávních sporech svěřenú bývá ruk"m mladéhú
nezkušenéhú úředníka, který před problémem vodoprávním
a před nejasným neb mnohomluvným výrazem zákona stojí
naprostú bezradně stejně jako ta strana, která úd úřadu rozhúdnutí očekává, neb její právní poradce. N-eznalúst tato odů
vúdněna jest jednak nesprávným názorem, jakoby vodní právo
bylú neproniknutelným labyrintem právním, jednak nedostatkem novější a přehledné nčebnice vodního práva. Dosavadní
práce v úbúru tomtú jsou jednak pú"odu staršíhú, vzniknuvše
v prvých dobách pú vydání zákona vúdního (Peyrer, Randa,
Pace), jíné datují se sicez dúby núvější (Zalud), leč množství
materie, častú nepotřebné neh se úpakující, jest na újmu pře
hlednosti a tím i praktické účelnústi díla. Nejlepší pak úvahy
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Pantůčkovy

roztroušeny jsou v několika ročnících Správního
Obzoru a Právníka, takže pro rychlou a praktickou orientaci
a pro neúplné zpracování celé látky nedosahují toho významu,.
jaký by jim k jich vnitřní hodnotě příslušel.
Zákon sám, byť byl i sebe jasnější a úplnější, byť i daleko méně mezer vykazoval než náš zákon vodní, nemůže př.ece
podávati přěsného vodítka pro ap1ikaci jeho v nejrůznějších
a často spletitých případech. Ne z á k o n sám, '" Ý b r ž t eprve ustálený výklad jeho, tudiž praxe tvořf
p r á v o. Protože pak byť ne výslovnou normou zákona, přece
jen fakticky rozhodný jest pro vymezení a stanovení platné
pra"e správní názor nejvyššího správního soudu, považoval
jsem za nejúčelnější shrnouti dle možnosti všechna zásadní,
neb alespoň převážnou většinu nálezů těcn z oboru vodního
práva a to od doby nejstarší až do doby nejnovéjší do soustavného díla, které by stručně a přehledně názor ten, t. j. panující praxi, zobrazovalo.
Při práci své použil jsem jednak sbírky nálezů nejvyššího
správního soudu (Budwiňski, Bohuslav), jédnak všech pl-ístupných mi děl v oboru vodn:ího práva sepsaných (Randa,
Peyrer, Paoe, 'Žaln'č!, Hrdina), jédnak 'úvah vodoprávních zesnulého presidenta nejvyššího správního soudu Pantůčka, uveřejněných ve Správním Obzoru a Právníku vroČIl. 1909-1916.1}
Původně hodlal jsem veškeru látku zpracovati v pevném
systému. Od úmyslu toho odvrátil mne účel publikaoe, ježto
takový systém méně výhodně byl by pro praktickou potřebu
použitelný, než způsob Peyrerův (výklad roztříděný dle jednotlivých ustanovení zákonných, v článcích těch však systematicky uspořádaný). Vwrem mé práoe byly právě zmíněné
úvahy Pantůčkovy. Leč mám tolik autokritiky, abych nevšední
jeho znalost vodního práva a jasnost podání se skrovným
svym pokusem nesrovnával.
Na mnoha místech použil jsem při výkladu svém stejně
autentického německého znění zákona, jéžto jest namnoze jas:1.) Ve Správním Obzoru vyšla tato pojednání: Něco o ntazákona vodního k poměrům soukromoprávním (1915). O poměru
zákona vodocestného k zákonu vodnímu (1916). Vodní družstva (1918).
V P r á v n i k u: O spodni vodě a zřizováni vodovodů (19°9). Jak jest
zjistiti právní povahu vod (1910). Právní vztahy k rybníkům (1914).
Soukr{)má práva k vodám (1915). Vodoprávní expropriace (1916). Ná~
prava škodlivých účinků, vycházejícich pro sousedy z vodních děl (19 I 6)_
~ich
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nější a určitější než text český. Aby práce tato použitelna

byla i v druhých dvou historických zemích, uvedl jsem neatmé celkem úchylky zákona moravského a slezského, ovšem
p
'h tec
• htextu
Onemoc
. . k'yc h .
úchylky pouze autentických v zemIC
Ježto moravský a slezský zákon vodní nemají obdobných ustanovení §§ 16. a 89., ježto dále v zákonech těchto rozdě1en
jest český § 7" na paragrafy dva a české §§ 102.-I04.~ve
deny jsou co úvodní články zákona moravského a s~e~skeho,
prosím, aby zájemníci a právníci těchto zákonů užívaJ'c, upravili si laska"ě sami čísla jednotlivých par.agrafů.
Na dílo tollo nelz.e pohlížeti přísně Kriticky jako na ryzí
práci theoreticlm-právní, nýbrž prvým cílem jeho jest, aby
podalo dle možnosti přesných infor~cí
dnešní vodoprávn.1
praxi všem, kdož v oboru tom potrebuJ' p,orady, neb. asť.'~
pevné dir.ektivy. Z důvodu toho neobsahuje take pov.ětsme
myšlenek původních, nýhrž spokojuje se systematickou reprodn:kcí nálezů správního soudu aspoň se struČllým jich odůvod
něním a názorů osvědčenějších theoretiků i praktiků, než za
jakého mohl se autor sám pokládati; specielně pak na četných
místech použito slovného citování výňatKů a úvah Pantůčko
vých. Práce má spočívala tudíž hlavně v zbudování vhodného
rámce pro zásady vodoprávní po různu roztroušené a V'e stme.
lení jich v přehled dle možnosti systematický.
Těm, jichž povoláním jest užívati v životě praktIckém
norem vodoprávních a aplikovati je na případy sporné,
upřímně v jich vlastním zájmu radím, aby nespokojili se
s prostudováním určité partie vodního zákona, nýbrž aby dů
kladně seznámili se s celou materií, nad níž stěží může býti
právních otázek zajímavějších. Tepr"e získáním přehledu lz.e
vniknouti do systému zásad zákona vodního a teprve pak lz.e
pochopiti a správně použíti znění zákona, obsáhlou praxí komentovaného, které do té doby zdálo se nesrozumltelnon záhadou.
Zmínil jsem se o tom, že pokládám práci tuto za pouhý
pokus v systematickém propracování materie vodoprávní, pokus to však spíše s hlediska subjektivního než objektivního.
Nemá-li však zůstati pouze bezvýsledným pokusem, nýbrž státi
se podkladem důkladnějších prací dalších, závisí na tom, s jakým zájmem širší veřejnost práci tuto přijme a zda tato účelu
svého, vznésti trochu jasna do spletitých poměrů vodoprávnfch,

.?
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Z části dosáhne. Z důvodu toho žád"Í.m každého, zejména
pp. praktické právníky a kolegy referenty vodopr.ávních úřad ll,
aby prostudujfce spis zaslali mi věcnou jeho kritiku a sděliiH,
zda, v kterém směru a proč navrhovali by fonmálních' neb
věcných změn. Prosím, aby kritika ta a případné návrhy
byly dle možnosti stručně, leč obsažně odůvodněny.
Jedním pak z neposledních úkolů mé práce bylo přesvěd
čiti širší veřejnost, která povětširiě následkem přepolitisování
našeho života podceňuje výkon a význam konceptního správ7
ního úřednictva, že úředník ten, byť i vei\ejnosti a treba
i nadřízeným úřadem zneuznávaný, pracuje z lásky k svému
oboru nad svoji povinnost a mimo této často vysilující povinnosti pracuje zejména na venkov;ě při nedostatku odborné literatury, pracuje v nuzných často poměrech, aby přispěl k dobré pověsti a dobré výkonnosti stá.tní administrativy.

ODDÍL I.

o
§§

právní vlastnosti vod.
1-

6. Právní roztřídění vod.

§ 1. Právni vlastnost vod uvažavána buď dle pravi1el
,obecného práva abcansMha dle taho, ca nafizena v §§ 2.-7.
toltota zákona (§ 1. zákaníka říšskéha).
§ 2. Ř.eky a veldeky isau od taha mfsta, kde pa nich
pačinajf ;ezditi lodě neb voryJ i s vedlejšími rameny svými
stalkem vefejným a zachovávatí tuto vlastnast i tehdy, když
plavba pa nich na čas se přeruší neb docela přestane (§ 2.
zákona říšskéha).
§ 3_ Také části velefek a řek, po kterých nelezdi ladi a
vary, též potaky a jezera .Il ;iné vady tekauc:! neb stajaté lsaJl
statkem vefejným, pakud dle zákona neba z nějakého zvláštního titulu soukromého někomu nenáleželi. Toto 'netýče se
nařízení obecného práva abhmského, limiž drženi se ochraňuie (§ 3. zákoníka říšského).
§ 4. lWže jmenavané vody, nejsoJ!;lLig1lJ~If_1J!fJL4p..'~.~.práva
ad jiných nabytá, náležejí držiteli pozemku:
"...""",,.,
~-~~r~VOd2"-podzemni v feha pozemku uzavřená a z něha
se prýštící, až na prameny ·s12né, které tsau monopolem státním a na vody cementní, k regálu hornímu náležeNci;
b)vody shromažďuficí se na teho pazemku ze sr.aženžn
atmosferních;
c) voda uzavřená ve studních, rybnících, cisternách nebo
jiných nádržkách na jeha pozemku se n!u:hdzejících, dneb
9

v kanálech, tTubách (ltd. k jeho potřebám soukromým od
založených ..
d) to, co z vod výše jmenovaných odteče, pokud to neodteklo do některé cizí vody soukromé nebo do vody veřejné
a neodteklo z jeho pozemku (§ 4. zákoníka říšského j.
§ 5. Potoky a jiné tekoaci vody soukromé pokládány
huďte, neprokáže-li se nic jiného, za příslušenství pozemkií,
po kterj!eh neb mezi kterými tekou a to podle délky bfehn
každ "ho pozemku (§ 5. zákoníka říšsli,ého j.
§ 6. Tekoucí vody soukromé, po kterých se může jezditi
loďmi nebo vory, může vláda, užijte § 365. obec_ zákon"
občanského k tomu konci prohlásiti z.a statek vefe;ný (§ 6_
zákoníka fišského j.
Český text § 1. jest nejasný a můhl by zavdati pří
něho

činu k vážným půchybnůstem. Přihlížíme-li však k stejně autentickému textu německému 1 ), vidíme, že k určení právní vlastn~sti Vůd !,ůvůlán jest.v prvé řadě. zák~n vů~í a ~eťr~e s ~ b-!'Il
Sl dle r n e, neůbsahuJe-ll uvedeny zakůn predplsu uplnych i
a jasných, mají přijíti v úvahu příslušné normy zákůna
občanského.
'
00'
Dříve, než přikrůčenů bude k roztřídění vůd dle zákůna
/ vodníhů, bude účelno trochu blíže poohlédnouti se pů pří
slušných ustanoveních ůbčanskéhů zákůna.
Vodní zákon není tudíž první normou zákonnou} rozlišující vůdstvo dle právní jeho povahy, nýbrž jen pokračo
váním, propracováním zásad vysloven)Tch již zikonem občan
ským, přizpůsobeným vzrůstšÍmu zatím národohospodářskémlU
i právnímu významu vod.
LZákůník občanský prohlašuje vůdní toky a řeky za všeobecnF,lefi-·veféj'íi.f-statek (§ 287). Dle rozdílnosti subjektu,
kterému věci patří, rozlišuje pak statek státuí od sůukrů
mého (§ 286.). Dle toho růzeznává občanský zákon vo d y
veřejné náležející dů vlastnictví státu a vody sůukrůmé

II

:~

patřící jednotlivcům.

Právní systém rozeznávající privo veřejné a soukromé
a odpovídající tomu ůrganisaci" státních úřadů projevil se
i ve vodním zákoně při stanovení právní vlastnůsti vod tim,
1) Die rechtliche Eigenschaft der Gewasser ist nach den Grundsatzen des allgemeinen biirg.erlichen Rechtes und i n s b oe s () n der e nach
den Bestimmungen der §§ 2 bis 7 clieses Gesetzes zu beurteilen.
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že rozlišůvány jsou vody podrobené individualní rnoci soukromé osoby a vody, jichž užívání ponecháno jest disposici
státní správy.
Vodní zákon nezavedl tudíž naprostů novum v pfíčině roztřídění vod dle občanského zákůna, pouze zásady tyto propraODval a jednůtlivé pojmy přesněji vymezil. Zdá se, že vodn~
zákon přijal právní stav vůd, jevící se při jehů vzniku za
normu zákonnůu" což potvrzuje i poslední věta § 3. stanůvící,
že nařizením § 3. nemění se ustanůvení všeobe=éhů zákoníka
občanského, kterými se chrání drženÍ. Vůdním zákůnem zachována byla tudíž v neztenčené platnůsti všechna práva soukromá k jednotlivým kategůriím vod, jak se vyvinula do
dne, kdy nabyl platnosti říšský zákůn vodní, ba prohlášena
i ochrana taktického stavu užívání vod vůbec bez ohledu na
tů, .zda oprávněný může prokázati k určité vodě soukromý
právní titul.
Seznali jsme, že vodní zákon převzal rozdělení vod
dle občansků·právní zásady vlastnictví na vůdy veřejné a
vůdy soukrůmé, všimněme si nyní blíže, zda a v jakém rozsahu lze vla.stnické právo k vodám vykonávati.
Pokud veřejného statku, tudíž V'0 d ve ř e j n Ý c II se týče,
obmezeno jest vlastnictví státní určením vod telmucích k vše_~~:.<;,;,é P?třeEl (§ 287.--;'--:-~.-z.-aT;5.-':;;~~r'---~~"-~'"
O vlastnictví vod soukromýc II jest však U\,ážiti toto:
Právů vlastnické, jaků zásadně neobmezené právní panství nad věcí, vyhledává již ve svém pojmu nezbytně tohů,
aby věc, která má tvořiti předmět práva vlastnického, svoj.í
přirozenůu povahou úplného ůvládání dopouštěla. (RJanda.)
Dle §§ 354. a 362. o. '0. z. můhou býti předmětem vlastnictví pouze věci samostatné, lidskému panství podrobené_
Panství takůvé bude lze zajisté prováděti nad V'0dou uzavře n o u a lze tudíž vlastnictví k vůdě té (stojaté v širším
sl. stn.) povaŽOvati za plné vlastnictví práva občanskéh'0,
opravůující zásadně vlastníka k tomu, aby věci, t. j. zde uzavřené vody, dle libosti užil,zničil, ji zcela neb z části zci~it
aneb ji ůpustil.
Naproti tůmu však nebude lze v tůmto růzsahu vykůná
vati vlastnictví na vod á cilte k o u ci ch, kde sice koryto
,::"odní podrobeno jest úplně Idisposici vlastníkově, leč ply11
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noucí hmota vodní, vlna pohybuje se dle přirozeného svahu
půdy hez vůle vlastníkovy a vylučuje výkon vlástnického
. práva v takovém rozsahu, jak možný jest u vod stojatých a
vedle toho připouští - třeba že v obmezenějším rozsahu než
11 tokú veřejných i obecné užívání (§ 16.).2) O b mez eno j es t t n díž v 1a s tni c tví s o u k r o m Ý c h vod tekaucí ch' jednak na pravé vla stnictví ke k oryt u, jed n a k n a s o uhr n jed n o.t li v Ý c hop r á vně ní,
která k využitkování sil vodních nebo k zabrin"Í
a použití všech rúzných vedlejších užitků Vúdy se nesou a jako výlučná práva jednotlivcE>
se dají mysleti. (Pantúček.)
Vodní zákon roztřiďuje vody na veřejné a soukromé a to
na vody
I. a b s o 1 u t ně (d 1 e z á k o n a, ex le g e) ve ře j n é
(§ 2.),

II. relativně veřejné (§ 3.), totiž pouze tehdy veřejné, není-Ii K nim soukromé vlastnictví (event. držba) prokázáno",
III. vody po zákonu soukromé (§ 4.).
V § 5. pak upravuje spoluvlastnický poměr k vodám
tekoucím mezi více oprávněnými a posléze v § 6. zmocňuje
vládu, aby v případě potřeby vyvlastnila soukromé vodní
toky k plavbě loďmi nebo vory se hodící a tím prohlásila
je za statek veřejný.
V jednotlivostech třeba podrobněji uvésti toto:

těchto vodních tocích není vzhledem k absolutní jich
povaze možné soukromé vlastnictví, i kdyby snad
určité osobě (fysické neb právní) bylo kdysi privilegiem propůjčeno. Vody tyto json dle § 287. o. o. z. věcí, jíž ulívání
jest všem státním příslušníkúm dovoleno. (Viz též § 15. v. z.)
§em 2., jímž řeky tyto prohlášeny byly statkem veřej·
ným, vyslovena byla i nepřímo zásada, že každému občarru
dovoleno jest na nich provozovati plavbu, Kteréžto oprávnění
jest pouze policejně plavebními řády dle § 7. omezeno.
Veřejnými vodami jsou všechny vodní toky, použ'vanb
dne 24. července 1869 k plavbě loďmi a vory, při čemž zá·
kon nečiní rozdílu, zda spiavnost, možuost plavby byla dána
přirozeným stavem tohoto vodního toku, aneb zda přivoklěna
byla uměle. Hlavní ch"rakteristickou známkou veřejnosti
těchto toků jest jich tehdejší používání k plavbě., nikoli tedy
pouhá splavnost řeky. Byla-li tudíž určitá soukromá řeka
r. 1869 splavna, avšak fakticky nebyla k plavbě loďmi nebo
vory použ.ívána, nestává se řekou vereJnou, nýbrž bylo by
třeba dle § 6. v. z. ji s použitím § 365. o. o. z. vyvlastniti a
za veřejnou teprve prohlásiti.

Na

veřejné

Ježto pro posouzení veřejnosti řek rozhodna jest o,kolnost, zda v době, kdy řišský zákon vodní nabyl platnosti,
plavba na určité trati se skutečně provozDvala, ne z t r ác í
tok vodní své veřejné povahy tím, že plavba tato po zdě j i
buď úplně p.t e s tal a, neb že provádí se pouze v delších,
nepravidelných časových intervalech.
Výslovně třeba

1. Vody

jsou takové které přÍIno zákonem za bezpodmínečně veřejné:
byly prohlášeny a proti jichž právní povaze nelze vésti dúkaz, že snad na základě zvláštního titulu jsou vodami soukromými. Jsou to "řeky a veleřeky od toho místa, kde
po nich jezdí lodě nebo vory i s vedlejšf:mi ramen y" a to dle doby, kdy řišský zákon vodní vstoupiL v plat:.'os~_(dne 24. července 1869).
j

2) Pouze v Cechách, v,odní zákon moravský
tlstmOVenl podobného
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čes.

§ 16.

upozorniti na to, že zákonný požadavek
jest splněn tím, že na řece provozována byla
plavba 10 ďmi nebo vory, že tudíž zákon rraprosto ne·
vyžaduje prov·ozování plavby obojího druhu. Postačí zajisté
k veřejnosti řeky používání jejího vory, třeba snad pozdějL
z jakýchkoli důvodů i tato plavba dála se v delších intervalech (na př. jen za jarního tání sněhu), nestačí všaK, byla-li
řeka používána r. 1869 k plavbě člunů nebo dokonce jen
k plavení dřiví v nevázaném staVlU. (Holztrift.)
Vodní tok jest veřejným statkem od toho místa, odkud r. 1869 plavba loďmi neb vory pOČÍnala. Z toho a contr. plyne, že tok horní nebude lze již považovati za vodu absolutně veřejnou, nýbrž pouze dle § 3. za
veřejnosti

absolutně veřejné

a. slezský

nemajri

!3

•

vodu relativně vere]nou, t. j. potud, pokud k ní nikdo soukromý titul neprokázal.
Je-li nesporno, že horní tok řeky jest vodou pouze relativně veřejnou, jest, resp. bylo sporné zodpovědění otázky,
zda vodní tok od místa, kde byl r. 1869 používán k plavb"
loďmi nebo vory, jest veřejný až k svému vyústění do jiného
toku, resp. až k hranicím státním, třebas i na některých místech nebyl a po případě ani nemohl býti k plavbě použJíván,
Peyer jest toho názoru, že absolutní veřejnost ~eky dána jest
pouze na tratích vodních, které byly v době, kdy říšský zákon vstoupil v platnost, skutečně k plavbě používány, že tudíž
ty dolejší části řeky, jinak splavné, které k plavbě používány
nebyly, nedají se pod ustanovení § 2. subsumOvati. S názorem tímto nelze vzhledem k jasnému znění zákona souhlasit1
a nutno celou trať říční od původníno východiska používání
jejího k plavbě loďmi neb vory až k hranicím státním považIovati za absolutně veřejnou.
Od místa, kde řeka byla k plavbě používána, tvoří její
celek, tudíž i její vedlejší ramena veřejný staúek. Ramena ta sdílejí s tokem hlavním právní jeho povahu bez
ohledu na to, zda jsou díl.em p'řírody neb dílem
umělým, bez ohledu na to, zda ramena ta sama jsou
splavna či nikoliv a zda posléze koryto jejich
jest součástí veřejného statku nebo v kni'hovním v I a s tni c tví s o u k r'O m n í k o v ě. Předpokladem j,est
ovšem, aby ramena ta byla součástí veř,ejného toku, t. j. aby
odbol,covala od hlavního toku pod místem,' kde nejvýše tok
ten byl k plavbě používán a aby soiuvisela s tokem hlavním
tak, aby byla vodou jeho napájena a vodu tu doleji opět do
hlavního toku odváděla.
'
Nelze tudíž za vedlejší ramena považo.vati potoky a pří
toky do veřejné řeky se vlévající ani ta ramena, která kdysi
s tokem souvisela a později (při regulaci) byla od toku hlavního zcela oddělena. Tímto oddělením nabyla ramena tato
samostatné právní existence, přestala býti součástí veřejné
řeky a musí býti jich právní povaha samostatně dle § 3. a
§ 4. c) posuzována. Zda snad i po provedeném oddělení pmsakluje voda z hlavního toku hrází do ramen, jest nerozhodno,
jen když přímé spojení ramena a toku jest přerušeno.
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Vzhledem k vyse uvedenému jest za absolutně vere]ny
tok považovati i mlýnský (závodní) náhon, napijený
z toku absolutně veřejného, třebas i, což bývá pravidlem,
byl zřízen na pozemku soukromém. Důsledek této právní povahy takového mlýnského náhonu jest, že na něm zásadně
přípustno jest -obecné užívání (§ 15.), pokud ovšem při konsentování v!"dního díla nebylo omezeno neb zcela vy1oučeno.
Vodní tok dle § 2. jest absolutně veřejný a vlastnické
právo k němu, jak již výše řečeno, jest zcela vyloučeno. Jest
však možno a s veřejnou povahou řeky slučitelno, aby na veřejné řeoe existovala' starší omezená s u oje k t i v n í p r á v a,
spočívající na privilegiích neb soukromoprávnfch titulech (na
pf. vydržení před platností vodního zákona dok-onané), která.
měla oy za obsah právo 'rYGolovu, braní písku, ledu a p.

ll. Vody

relativně

vel-ejné (§ 3.).

Největší

skupinu tekoucích vod (ze stojatých jen jezera)
vody, u nichž platí zákonná praesurnpce veřej
nosti potud, pokud nen.! vyvrácena ouď tím, že
voda již dle zákona (§ 4. d) někomu patří aneb že někdo k ní
soukromý právni titul prokáže.
Na první pohl~d by S~ ,cLilo a také většinou spisovatelů
jest tak pojímáno, i'o ;"clLJ;, 'L"",.Jvením § 3. rozšířil v zájmu
národohospodářském veře;'v" t vod daleko 'přes míru, než
jaká byla přede dnem, kdy zákon vodní vstoupil v platnost.
Vyslovená praesumpce sváděti bude zajisté každého a v prvé
fudě i úřad vodoprávní k tomu, aby každou tekoucí vodu
prohlásil za veřejnou, pokud soukromý titul vlastnický neoude
stranou, nárok na vodu uplatňující, likvidně prokázán. O likviditě tohoto průkazu bude níže obšírněji promluveno, leč ji.
~de třeba upozorniti nato, že průkaz ten ve většině případů
stěží by mohl býti podán, kdyby nebylo poslední věty § 3.,
na kterou mnozí často zapomínají aneb nevědí si s ní rady.
§ 3· totiž v dDslovu svéln praví, ze "toto netýče se nařízeni
ob'ecného práva občanského, jimiž držení se ochraňuje" čili
v německém textu "Die den Eesitz schiitzenden Vorschrifben.
des allgemeinen biirgerlichen Rechtes _rden hlerdurch nicht
beriihrt." Tím vyslovena jest zásada, že zvláštním titulem vytvoří
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újčeného jím práva. Bude tudíž ,v tomto případě věcí úřadu

lučujícim veřejnost

'vodního' toku, jest II e j en ti t ul v I a s tnic tví, n Ý b r ž' i ti t u I drž byv tom případě, když prvý
titui nemůže býti likvidně prokázán. B) Zákon tudíž dovoluje,
aby úřad zabývající se otázlmu právní povahy určitého Vúd:
ního toku spokojil se místo právní existenoe vlastnictví, ne·
může-li býti prokázána, průkazem pouhé prá.vní skutečnosti,
držby.
~outo úvahou však přicházíme k poznání, že vodní zákon ustanovením § 3. nerozšířil skutečně veřejnoprávní sféru
ohledně vod tekoucích, nýbrž že přijal ty poměry vodoprávní,
jaké se v době jeho vzniku jevily a pouze římský poj~m
"flumen publicum" přiipúsobil vodoprávním poměrútn, jak
se v naší zemi vyvinuly vlivem prá"a německ'ého a českého.
(Krejčí.)

§em 3. vyslovena jest praesumpce, že tekoucí voda j,est
pokud k ní nikdo neprokázal soukromého titulu vlastnictví, resp. nepopřené držby.
Jedná-li se, tudíž o to, aby právní povaha určitého (nesplavného) vodního toku byla zjištěna a vyvrací-Ii strana praesumovano-u veřejnost toku tím', že tok jí náleží, musí tvrzení
své ovšem pr.okázati.
Z a I i k v i dní p r ů k a z v la s tni c tví v prvé řadě bude
lze zajisté považovati předcházející r o z s ude k s o u dn í i
kterým ve sporu eráru se stranou bylo vlastnické její pnávo
k toku uznáno, kterémužto rozsudku rovnati se bude právní
účinností intimát smíru 'llzavřeného mezi stranou ia erárem,
který vlastnické právo druhé strany uznal. Mimo tohoto prúkazního prostředku nelze upírati likvidnosti ani pr á vo pia tn é s m lo II V ě, uzavřené mezi erárem a stranou, jíž originálním zpúsobembylo vlastnické právo strany k vodnímu toku
založeno. Naproti tomu nelze za naprosto likvidní dúkaz vlastnictví pova~ovati smlouvu mezi dřívějšíIll a nynějším držitelem
o převodu vlastnictví k vodnímu toku uzávřenou, ježto po
většině zústane pochybnou otázka, zda předchúdce vlastnictví postupující byl řádným vlastníkem vodního toku neb
nikoliv.
Pokud dúkazu starými p r i v i leg i i se týče, bude lze
v mnohých případech uznati průkaz ten za likvidni, pokud
obsah privilegia neskytá pochybností O obsahu a rozsahu pro'
veřejná,

3) Srov. Bohusl. 2801 ai 1923.
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~ veřejné

neb soukromé povaze vodníh.a t;'ku roeh~dnjíci~~,
aby posoudil likvidnost prúkazu vlastmctvl, poďaneho pnv1'Iegiem.
Důležitým průkazním prostředkem, pochybnost vylučtťjicím,
jest knihovní připsání vlastnictví k vodní:mu toku k určitému
knihovnímu tělesu, tudíž d ú k a z kn i ham i po z e mk ov ým i, pokud správnost zápisu není platně popřena. Knihy pozemkové podávají vzhledem k svému zařízení a účelu o poměrech vlastnických k věcem nemovitým, předmět zápisu tvoří
dm, důkaz plné viry hodný, jenž mUsí b'ýti každým úřadem
na tak dlouho za rozhodný pokládán, pokud nmterielní jeho
nesprávnost cestou civilního sporu nebyla prokázána.(§ 6,.
a násl. knihovního zákona z 25. července ,87" č. 95 ř. z.)
'Úřady musí přihlížeti k zápisu do pozemkové knihy. Popírá-li
kdo správnost zápisu, buď poukázán na pořad práva. Až do
doby opačného rozhodnutísoudhího PQskytují pozemlmvé knihy důkaz likvidnU)
Posledním a nejpraktičtějším prúkazem vlastnictví k vodě
tekoucí jest titul vydržení. Stanovil-li výslovně zákon
v dosLovu § 3., že předpisy obecného občanského! zákona,
držby' se týkající, zústávají normou § 3. nedotčeny, a uznal-Ii
vody tekoucí za předmět soukromého vlastnictví ve smyslu
občanského práva, připustil lim i možnost soukromopr3Jvni:
držby těchto vod, která, byla-li po určitou dobu za šetření
podmínek v občanském zákoně pro vydržení stanovených vykonávána, vede k nabytí vlastnictví. Jest ovšern třeba, aby
držba tato jevila se faktickým výkonem vš,ech oněch oprávnění',
které v souhrnu svém představují "vodní vlastnictv:f;" (viz
výklad § 1.) a aby dle § '472 O. O. z. trvala 40 let.
Nemúre-li strana likvidním zpúsobem proká.zati své právo
vlastnické, postačí ú~adu dle výše uvedené úvahy, aby vyloučil
veřejnost určitého toku vodního již tehdy, je-li pro k áz án a
nerušen,á a nepopřená držba této vody, t. j. těch
oprávnění, jichž souhrn tvoří vodní vlastnictví. Není ani tře
ba, aby držba trvala po celou tu dobu, kterou ob'čanský zákon
pro vydržení předpisuje. Ježto však držba není právnlrn stavem, nýbrž jen faktickým výkonem, jímž praesumováno jest
á) Srov. Budw. 8794 A ai
2
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právo vlasmické k předmětu držby, bude důkaz držbou vyloučen, jakmile držba sama neb její právní předpoklad (na př.
bona fides) jsou popírány. V tomoo případě nebude moci úřad
pokládati praesumpci veřejnosti za vyvrácerru, nýbrž musl
naopak považovati vodní tok za veřejný a poukázati stra,hu,
aby svůj subjektivní nárok u soudu uplatnila. (§ 88.)
Chce-li strana zákonnou pmesumpci veř,ejnosti vody vyvrátiti, musí prokázati (vodní) vlastnictví neb držbu vše c h
tě c hop rá vně n i, které tvoří obsah vodního vlast~ictvf.
Nestačí tudíž, Když strana na potooe prokazatelně vykonávalar
právo rybolovu neb dobývání písku a ledu, ježto právo rybolovu může existovati též na veřejných vodách " dobýV:ání
píslru ~ ledu jeví se býti aktem obecného užfvání dle § 15.,
které lest zásadně na každé veřejné vodě dovoleno.5)
Vlastnictví k vudě, resp. držba vody, může se vztahovati
jen k jed not I i v Ý m díl ů m vodního tokh. V tomto pří
padě možno jen tu část vodního toku, ohledně níž byl soukromý titnl proKázán, považovati za vodu soukromou, kdežtQ
v ostatních tratích přijde k plné platnosti zákonná praesump.
ce veřejnosti. 6 )
Jest spomo, zda pro vyvráoení praesumpce veřejnosti postačí průkaz v la s tni c tv í k e k o ryt u dotyčného vodního
toku. V tomto případě nutno rozlišovati mezi korytem umelým a přirozeným. Jest pochopitelno, že, by10-li straně vodo~ráv~í~ konsensem propůjčeno právo k odvádění vody z vereJne r,eky k pohonu motoriokému, k zavlažování luk neb
k zásobení vodou, tudíž zkrátka K užívání vody a to umělým
náhoném, nebylo tím samozřejmě straně uděleno vlastniotví
k vodě náhonem tím vedené; voda zůstala veřejná, třebas
náhon sám, jak tomu zpravidla bývá, byl ve vlastnictví majitele vodního díla aneb i osoby třetí, která buď dobrovolně
vedení vody po svém pozemku majiteli vodního díla pOV1Olila,
aneb event. cestou expropriace (§ 28.) k trpění služebnosti!
veclení vody byla donuoena. Z toho plyne, že při umělých
náhonec~, kanálech .a p,růplavech nelze z vlastnictví ke korytu
USUZOVHtl na vlastmctvl k vodnímu tokh. Naproti tJomupři
pl-irozených řečištích, přihlížeme-li k ustanovení §§ 408. a
4'09· o. o. z. a § 5· v. z. nutno pova;,ovati řečiště i vodní
5)

6)
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tok za integrující a nedělitelné součástky řeky (koryto "
tvoří dohromady potolk jako vlastní
voda nAtoční
r~
. ~ právní po·em),') takže bylo-li likvidním zpusobem, zeJmena zaplsem
~ pozemkové kuize prokázán:> ~lastnictví k~, k?rytn, -;odnímu,
lze z okolnosti té dedukovatI 1 na vlastmctvl vomllho toku
a tím i na soukromou jeho povahu.
Jest jisto, ~e vlastnické právo k vodě tekoucí jest p r áve m s o u k r o mým, které jeví se 00 konglomerát více soukromýcli oprávněni. Otázka vlastnictví " držby, tudíž otázka
čistě soukromoprávní, podléhající normám obč a n s ké h o z á k o n a, vymyká se kognici správních úřadů
a přisluší do řádné kompetence fora soudního, pokud jedná se o to, zda vlastnictví bylo rrabyto neb zda dosaženo bylo držby občanským právem dťráněné. K řešení pouhého sporu, zda voda někomu náleží, zda jest tudíž jeho
vodou souKromou, jest příslušný soud.
Leč jednoduch:é tyto spory budou velmi řídké a .daleko
častěji bude třeba otázku tuto ventilovati v souvislosti s ře
šením sporného případu jiného, tudíž 00 podklad, pmejudic
dalšího rozhodnuti. Zásadně p1atí, že p rae j u díc ialn i
otázku zodpoví si pro svoji potřebu (pro b.udouci své rozhodnutí) ten úřaď, který povolán
je s t roz ho dnou t i hla vni předmět s po ru. Zejména
rozh~dne pmejudide1ně správní úřad o veřejnosti potoka
. tehdy, jedná-Ii se o povolení užívacího práva k vodlě ci. ,p0volení to vzhledem k uplatňovaným námitkám jest odvislo
od zodpověd1ění otázky, zda voda jest veřejná neh soukrom.i. 8 )
Výrok o otázoe této - toliko 00 Úl 'Otázoe pmejudidelrrf
- bude zpravidla jen v dO'l"\'ody rozhodova.cí pojat a n·e m ů ž e
vejíti v právní moc, ani praejudikovati event. žalobě na
uznání nebo oduznání soukromého vlastnictví k pf.edmětné
,"oďě.;

Správní
je-li sporna,

úřad nemůže

tndíž .otázku vlastnictví nebo držby,
řešiti rozhodnutím, nýbrž smí si o ní jen pro svou
potřebu utvořiti úsudek s výhradou event. opačného rozhod,nutí soudního. Tato výhrada soudní cesty ale odpa\:lá, <esp.
jest právně neúčinná, když př,edloženbyl likvidní prUkaz
o existenci dotyčného soukrom.ého práva, jehož likvidnost mu-

Srov. Budw. 8787 A ai 1912.
Srov. Budw. 14.977 ai [900.

Srov. Bud\\". 8794 A <li 1912.
8) Srov. Budw. 2231 A ai 1903.

7)

2'
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sela by býti i od soudu uznána. To jest nejen tehdy, když
strana produkuje na př. soudní rozsud.ek způsobilý k exe·
kuci, kterým bylo uzuáno její právo za existujíd, nýbrž při
knihovních právech i tehdy, když může se strana odvolati
00 zápis v knize pozemkové, jehož správnost není protivní~
kem popirána. 9 )

m.

Vody jiŽ dle zákona soukromé (§

4.).

Níže uvedené "ody jsou vlastnictví.m držitele po·
zemku, nejsou·li tomu na oopoi"pYáVa'o',rf!nY'čl, "nab ytá.
Nabytá práva jiných osúb mohou jednak vlastnictví držitele pozemku vylučovati nebo II)úhou je (služebností) omezúvati. Nabývacf soukromá práva jsou všechna ta, která ob·
čanským zákúnem za taková jsou uznána, jako smlúuvy,
soudní rozsudky, úřední rúzhodnutí, vydržení a promlčení.
Jsou·li taková práva od jiných nabytá prokázána k vúdám v § 4. uvedeným, neznamená tú samozřejmě, že vody
ty ztrácejí súukromou svou povahu, dle zákona jim příslušejíd,

~t~:

::

~:~~á;~IY:ist~í~j~.~h?,.n,<Ls!L?:itele.P'l"'1I~"k:\1,}Ef

._. __ ~,."",.""~..,,,.J

Nevadí·li tudíž tomu nabytá práva jiných osob, patři
držiteli púzemku:
a) p ra m en y ze země prýštící, nemající odtoku, s vylou·
čením pramenů slaných, které jsúu státním múnopolem, a
pramenů cementúvých', náležejídch k hornímu regálu;
b) srážkov·é vody na pozemku v prohlubinách se
sh'romažďující ;
. c) vúda zachycená a uzavřen,á v nádržích (ať'
přirozených, ať umělých), zejména v,e studních, rybnících,
cisternách, kanálech, trubách;
d) odtoky z výše sub a-c uveclených soukromých vod.
K jednotlivým druhům těchto soukromých vod jest třeba.
podrobnějšíhú výkladu.
.
i
A. Prameny jsou vúdou soukromúu, pokud spodní "oda
lE!ýšti l1a púvrc~ směr~m verjtikálním, aniž by z pramene (studánky) údtékala.nTekiiucIJ~:~~~e~iJ~Il'LJII,_<!o kategorie
9) Srov. Budw. II.294 A .li 1916. -~
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~ ..~.,~.">~~~.~-~,

soukromý~h .Y'?tln"~li.Ilých.púdbúd~d) §. 4, Spodní, :o~a,
-kte;:;{~olnK prúudí pod povrchem, Jest - }~k v,: zvlastnan!
odstavci podrobněji bude vysvětlenú - vecl mCI (res nul·
lius) ve smyslu § 287. o. o.z. a teprve tím, že vypr~štil~
ze země na povrch, stala se předmětem súukromého vlastnIctví,
patříc držiteli pozemku, na němž pram-en ~vyvěrá. ,
Jest naprosto nerozhodno, zda spod!m voda ,d~stala se
na povrch cestúu přirozenou, aneb zda umělým způsobem byl
jí pruchÓd zjednán (vrtáním, Iwpáním).
Ježto zákon vodní vylučuje z kategorie súukromých vúd
pouze prameny súlní ~ll..p~lI!e'l.1C<!.".é, . z nicHž prvé jsúu před.
mětem státního 'monopolu, druhé pak pl'edmětem horního re·
gálu, jsúu nesporně soukn),lI!ýDÚ....Y!:tdJ)..roi,......d.dite.li .. j?,Q.~~~~..
náležejícími _~._~,':_5~,~~YJilI~n=-~L~,lILL€tJ,-?j;,ix",é, takže V"odní iúřad
n-enÍ-vyjm:a' případu expropriace 'Oprávněn k tomu, aby pro
vody ty stanovil ochranné pásmo aneb zakázal kopání studní.
na pozemku sousedním.IO)
o
"
"
b
' 'n ' __ch
Spornou ,zustava
va d
a l
n~_"
ezaJ~~'~~~;?,.~,.y_,~,_"'"
. :a.~.,L_",~_~.
.__,,' _'J' ežto
~ _
není pouze ani vúdou na pov"řcÍt "vyvěrající, ani výhradně
vodou spodní, jsouc mimo to rozmnoižována i V1OdJOU atmosférickou (lit. b) a často i odtoky (lit. d) jiuých voď soukl1olffiých.
B. Srážková voda, pokud na pozemek spadá a ,"olně po
pozemku teče, event. do pozemku prosakuje, nEmí jakú věc
pon:lijející, neuchúpitelná předmětem soukroméhú vlastnictvi.
Teprve tím, že byla 'Okupována, v prohlubinách pozemku ~a'
chycena, podrobena jest výlučné disposici ďržitele pozemku
a stává se jeho neobmezeným vlastnictvím:. Je·li srážkov~
voda zachyoována úmysluě do nádržek umělých (rybníků,
cisteren), jest 'Ovšem také vodou soukrúmou, ale patří již do
kategorie c) § 4.
Srážkúvou vodúu netřeba rozuměti púuze ",?d\1zolblak
přímú na pozemek doPadající a tam se 'šh[:~m,~fď~Jí;;í, nýbrž
i vúdu povstalou z . Ji\j.ícjl.!9JedU, ...."n~!tlhkX!!.P a rovněž i tu
vúdu srážkovou, která dúpadši neb ze sněhu se ut~řivši na
pozemku hořejším přirozeným spádem (bez stálého koryta)
stel}la na púzemek dolejší a tam se zachytila.
C. Nádržky. Pokud umělých vúďúvodů (kanálů, ni·
honů, rour) se týká, jest předpokladem soukromého vlastnictví,
10) Srov. Budw. 13.601 aí 1900.
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k vodě, v těchto vodovodech se nalézající,aby voda byla v nich
u z a vře n a, zachycena, disposici vlastníkově podrobena.

'"""·"Nepam'!l.íCtl'f-voda náhonem protékající ďržiteli tohoto
náhonu, ježto její užíváni jest zpravidla omezeno potřeboUl
určitého podniku a potřeba pak opět omezena - nepřihlíží.
me·li k výjimečným případům úplné spotřeby vody - pouze
na ..okamž~té využití. vody. J~le jisté kvantum vody uspo.
kOJilo potrebu podniku (na pro otočilo vqdním I<olem), spěchá
dále, aby sloužilo buď veřejným zájmům neb zijmůffi jiného
podniku. UmělÝllli v?do:,ody vedená voda není vodou uzav.

_.~:Il().~'.Ilff:;ř~··ťou]esi· j~ditiCoha;kteťá Ve .' vodoyodlec'h.J~st
p:."n~zac~ycťma, abx?emohla odtékati. Jen v tomto případě
Jest voda tato v pravem vlastnictví jednotlivcově d!le § 354.
O. 0., Z., při čen:ž sam~~"ejmě nebude právní povaze této vody
na zavadu,v ~dyz nezuZltkovaná, přebytečná voda jest z vodovo~u .;~pnstena: Odtok tento není však již soukromou vodou
op>ra]lcl se o tltul § 4 cl, nýbrž může býti soukromou vodou
dle odst. d) § 4., jsou-li předpoklady tohoto zákonného, usta~ovení při něm splněny.

~'VI~stnictv,í ~';odo~od~~u;;'ěiéh6"1="k~Ý't;';t"~Ž~-bÝtt"';ciiišri;;
od vlastnictví vody v něm uzavřené. Vodovody v' širším sL
patří 'en tehd
,~""-'-7"-"""'-""""'->'~
-.srn.
_ ..........
J ............y vlastníku,
..................... Pozemkt!,
... kdyz byly .. ěalqz~ny

É"._"a'IlÝ-lll".Iť ..vl'!~tllírtlu.. ~9n!v'!P;réjtp.ll úč"l)l. Jestliže' ~ša.ki
vodovody zřízeny byly na pozemku cizím ·~o sÍužebnost vedeni
;vo~~, ať již dobrovolná, ať nucená, zůstává koryto vlastnict",í,m
majitele pozemku služebhího, voda pak patří zřizovateli neb
použivateli vodovodu.

í

Voda ve vodovodu uzavřená jest již dle zákona vodou
a llf;stává :e. ani. tehdy veřejnou, když vod,bvodi
I byl znzen v zájmu vereJném, na př. za účelem zásobov:í.ní
,j obce vodou.

Isoukr?,mou

s por y

mez i s p o I u v I a s t n í k Y společného vodovodu
o účastenství na užívání vody soukrom!é, ve vodo~oid!ě tu~avřené
nepatří k úřadům povolaným k rozhodování sporů voďopráv:
n~cv~' ?,,:,stníci společnéh~ ;o~o",odního zařízení musí býtí
v~c~ tretl~ ,osobám povazovaJll za právní jednotu a mohou
b~tl od ~r.etl~h ,~sob dle ustanovení vodního zákona pohnáoi
pr~~ ~htlCky urad k zodpovědnosti, nikoli však v otázkách
vmtmlho sporu. K tomu jest příslušný soud. Dokud události.
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kterými takové spory mezi účastníky společného vodovodu
byly vyvolálly, nevykonávají vlivu ani na veřejný zijem ani
na práva osob třetích, stojících mimo společenství, nemá po·
litický úřad možnosti, zab)'Vati se těmito událostlll[.11)
C...S!iadně, V studni, umělém to zařízení na rozďíl od stu·
dánky přirozené (odst. a. § 4.), zachycena jest spodhí voda
pod povrchem zemským se nalézající .a podrobena neobm;ez'eil1é
disposici vlastníkově. Spodní voďa, věc ničí ve smyslu § z87.
o. O. z: ponechána jest volné okupaci všem státním přísluš·
níkum, tudíž komulmliv. Z toho plyne, že k zřizování studni
není třeba vodoprávního povolení, nýbrž že zřiwvání to pod·
.I.§hA j~clini': .. 'l',tanovením .st"ye1:Jn.íl)o . řágqJ§·9T:·~št:av.·TJr2'r
a že majitel studně nemá právního· nároku na to, aby nebyl
v přítoku spodní vody ďruhou osobou Púšl<ozován neb obme·
wván. Jest tedy každý gruntovník oprávněn na svém po"emku
kopati studny a přisvojiti si spodní vodu pod povrchem jeho
pozemku se nalézající. Ježto však právo jeho korresponduje 5'1
stejným právem sousedního gruntovníka, jest patrno, že sub·
jektivní práva obou často octnou se v kolisi, když zřízením:
nové stndně na sousedním: pozemku odvedena bude spodní
,voda cizí, dříve zřízené stuďni. Leč kopání studní a okupace
spodní vody jest právem kažďého gruntovníka; není zákon·
ného ustanovení, dle kterého .by bylo kop:í.ní studní ve prospěch studní již zřízených obmezeno, takže poškozený vlastník
prvé studně nemá - vyjma výjimečI)ého případu, že by mu
příslušelo proti sousedu prokazatelné soukromé právo zapo·
vídaci - nároku na zákaz zřizování nové studně, ba ani nároku
na odškodné za vodu spodní jemu odvedenou.
Rybníky jsou na rozdíl od jezer, jichž právní povahu
jesť"urcitl~ale § 3., uměl~ ,_"menš~_J v~_tší ,~á~rže ~~d?T, sloUŽÍC'í
různým účelům, jako:'"ra.cíóneÍnírnu chovu ryb,'co riádfže;
l'eservoiry pro vódní pohonná díla, co zachycovače a regula·

t

••

~~rov.

Budw. 6501 A 'ai 1909.
domovních studní jest třeba, aby provedena byla
stavebni komise s přibráním sousedů a pokud mohla by projektovaná
studně působiti na léčivé prameny, s přibráním politického úřadu, který
dle § 2. lit. b) zdravot. zák-ona z 30. dubna 1870, Č. 68' ř. z. jest
pov-olán k vykonáváni vrchního dozoru nad zdravotními studněmi. (Srov.
Budw. 1203 A ai 1902). Viz též vyhlášení místodržitelství z 13. čer·
vence 1905 Č. 233746 z. z. Č. 90, kterým se vydávají ustanovení
o -zřizování studní pitné vody.

2)

Při zřizování
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tory nepravidelných vod srážkových, co sběrny '.'od močálo
vých a p. Samozřejmě jeden a týž rybník může sloužiti úče
lům několika.

Rybníky napájeny jsourůznýnlzl'ůsobem. tas to 1'0stláci':ijlznatélnýchpoVrchových přítoků a jsou zásobovány
pouze vodou spodní z pramenů a močálů a mimo to vodou
srážkovou, volně do nich vtékající, aneb přiváděna jest do
nich voda umělým náhonem ze soukromých nebo i veřejných
. vodních toků a posléze jsou i rybníky, jimiž vodní tok protéká
a které tudíž jeví se jen jako rozšířený umělý náhon. •
Pokud jedná se o vodu v rybníce u z a vře n o u, prohlašuje ji zákon v § 4. odšC c. za vodu soukromou, pódléhající
neobmezené disposici vlastriíkově. Naproti tomu však nelze
považovati za vodu uzavřenou tu, která rybníkem pouze. protéká a k níž držiteli rybníka bylo vodoprávním konsensem
pouze propůjčeno určité právo užívacÍ, Nelze tudíž vodu při
ryb'lícíéY.2:~.~,:č.r:ých .subsumovati pod ustanovení § 4. od~:-~:','
nýbrž jest posuzovatJ'její právní povahu dle § 3,13).
Ohledně rybníků jest pro úplnost uvésti ještě toto:
Zří z e n i ryb n í k a jeví se vždy c,:yo.<lri,<lí!o, vyžadující dle § '7. v(l<l?prá,:!,íh9kor~en.su, ježto rybníky co zařízení sloužící k hromadění a sběrn vody mají vliv buď na
přirozený odtok ,"od srážkových ke škodě dolního pozemkn
nebo na běh tekoucích vod a tudíž na vodní práva §§ 10.-12.
normovaná, nebo přímo na povahu, tok nebo výšku veřejné
vody. Z důvodu toho bylo ministerským nařízením z 14. února
1894 č. 45. ř. z. vysloveno, že jak založení, tak i zrušeni rybníků ve většině případů bude třeba považovati za vodní díla,
jichž zřízení podléhá vodoprávnímu povolení. Po'.'olenim ke
zřízení rybníka konstituováno jest pro žadatele nové subjektivní právo, které jest - opírajíc se o normu vodního zákona
- vod ním l' r á v em v technickém slova smyslu. Obsah
tohoto práva vyčerpává se však v oprávnění úřadem uděleném
k sbírání vod v úvahu přicházejících za účelem napájení rybníka a tím v působení na odtokové·nebo přítokové poměry
vod· stojících pod úřední ochranou.
Od tohoto veřejnoprávního oprávnění, založeného vodoprávním konsensem, jest však co do svého obsahu a co do
13) Srov. Budw. 9639 A ai I913.
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1 dlišné právo které přísluší držiteli
, vni sve pova Y zce a o
,
;
pr~nik k \'Odě uzavřené v rybníce. '];oto právo ne11l vereJne,
r~'brž ~le výslovného předpisu vodního zákona (§ 4· ~dst. 1.
ny
'k '''. § !O odst. 3. slovo "soukromy vlastatří o-runtoVllI O V l , a ·
." d '
"p
'"
k
ým vlastnictvím, Jehož pre met
'I ") jest s o u r o m
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d d
b ika pOJ'atá držitelem rybníka okupovaná
tvor! vo a o ry n
,
. "1'
a touto ok upacI' d o J' eho soukromé moC! pres a.
Y';

tránka J'eví se tudíž jen v právu k uzav-.
Vere]llOpraVnl s
--"vo'_'-'~._'--V'"~--~~'7'~-'"".I·""'"
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'
, "v technickém slova smyslu. Tohoto roz 1 u
d
co vO m pravo
"
b 'k
t' b~ přísně šetřiti, jedná-Ii se o poměr drzltele ·ry m, 'l;
~ e třetim osobám, jichž nárok na použÍvání vod,y ; ry~m~e
.avr'ene' mů~e spočívati jedině na s-oukliomopravIuffi utu_u.
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'b"
() v y
Proto spory z poměru takového vzniklé mUSl }11 ruzne ;e,
. M' -li takovy' spor za předmět právo drzlte1e rybmka
seny.
a
á 'ik
't' reso
k \':)-konu jemu úředné propůjčeného opr vnen ,nape 1,. , "
vypuštění rybníka, patři spor tento, ~o obo~ prava veřeJ~e~~,
tudíž před úřadvodoprávni. Jedna:h s; .vsak o ~tázku POUZl.váni vody v rybníce uzavřené, můze by tl tato otazka co sOU14
kromoprávni řešena tolikoo řádným soudem. )
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D SoukromÝmi vodami a to tekoucími jS2.~,_.qlL~&;Y~,!::~;!,.,,~. .
4:9dsLa,b, c, tudiž odtok~ !,ram~nů studá·
'
"""~k·")·_.o
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.o·
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"k·
" ne . vO d sraz ovy'ch' a odtoky vod v umelych .nadrzlCh za-v
dlže~ých. ~ez~l"ži_n.atom,. z,da ~dto~yty pO~yb~Jís.:,v,l<;?:~d~
pevném anebz<lapřesPilJ~m:ekgr1,lrtovrlk~vpl!nPPd Za d
"toj~v' v . technickém slova smyslu nelze povazovatl vo u ,z vo
výš'~ uvedených, která vsakuje se do půdy, která tudíz neni
včd uchopitelnou a nemůže býti předmětem soukromého vlastnictvi (arg. § 354. o. o. z.). Nelze souhlasiti s Peyrerem a
Žaludem, kteři za odtoky dle § 4. odst. ~. pov~žuji pouze tu
odtékající vodu z vod soukromých, k;era ;o!.ne (dIVoce) bez
určitéhc koryta po pozemku teče. Nazor JeJlch nen;á opory
obecne mluvy,
a n,'. y zněni zákonném , ani v pojmu odtoku .
" k
která tímto slovem zajisté zahrnuje odtoky at v pevnem 0-.
rytě neb volně. tekoucí.
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zmině~ých v§

14) S~.QV. Budw. 9565 A

aj

1913, 10948 A ai 19[5·
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Odtok tento zůstává '!5~,d.to.kell,1" dle § 4. odst. d. po tak
i dlouho, dokud v džCšoukromou neb veřejnou vodu se nevylil,
Itudíz s vodou tou (po př. tedy i s jiným odtokem) nesplynul,
itřebas by i přes více pozemků patřících různým
jg ru n t o v n í k ů m t e k I. Nekončí tudíž co odtok na hrani'cích prvého pozemku, kde povstal (ze země vyprýštil), či
jinými slovy řečeno, nepodržuje své povahy toku již dle
zákona soukromého, jen pokud nepřekročil hranic vlastnictví
pozemkového vlastníka onoho pozemku, na němž se voda,
z níž bere s,Jůj původ, nalézá. Teprve od místa, kde spojil se
odtok s vodou veřejnou neb s cizí vodou soukromou, přestává
býti odtokem na př. pramen dle § 4. odst. d. a sdílí vlastnost vody, do které vtekJ.15) Opačný názor, zastávaný Randou
i Pacem, vyvrácen byl správním soudem takto :16)
"Pod pojem odtoků § 4. odst. d. spadají i odtoky pnrozeným spádem svým volně plynoucí, vzešlé z vod atmosférických. Z doslovu § I!. na vody tyto se vztahujícího, zejména z odst. 2., kde zakazuje se vlastníku spodního pozemku
přirozený odpad těchto vod ke škodě horního pozemku zameziti, vyplývá nade vší pochybnost, že zákon sám v tomto
§u předpokládá, že voda ta př~s pozemky r ů z n Ý c h gruntovníků teče.
,..__ .. " .. - '.'

Zal'adění

tohoto § I!. v říšský zákon vodní ve 3. kapitole pod rubrikou, jež hlásá, že předpisy následující (tudíž
i § I r.) vztahují se na vody soukromé, dokazuje, že zákon
říšský odtoky vzpomenuté, i když již přišly na pozemek dolejší, za soukromé vody uznává. Proto nemožno jest vykládati.
§ 4· odst. d. tak, jakoby momentem, kdy odtok opustil držebnost prvního vlastníka, svoji vlastnost zákonem mu uznanou
jako voda soukromá ztrácel a pod předpis § 3. a tam vyslovenou praesumpci veřejnosti spadal. Nadpis 2. oddílu vodního zákona zemskébo (,,0 užívání vod") nesrovnává se ovšem
s rubrikou 3· kapitoly říšského zákona, avšak že § I I. V. Z. z.
jiný smysl a jiný význam nemá než týž § I r. zák. říšsk., jest
patrno nejen z toho, že jest slovným jeho recipováním, nýbrž
i z toho, že sám § Ir. říš sk. zákona výslovně cituje, jakož
i že mezi §§ 10. a 12., které oba nesporně jen o vodách
soukromých mluví, jest zařaděn."
15) STDV. Budw. I178! A aá 19 17.

i 16), Srov. Budw. 3019 A ai 1904, 5257 A ai 1907.
j /.,;.'
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Vody tyto (odtoky vod soukromých sub A~C výš~. u;e'h)
atří nejsou-li tomu na odpor prava od J1nych
d enyc
p.
"I
' k h
nabytá - držiteli pozemku, n: nemz pov,sta y, a:
ramC1m pozemkového vlastnictví téhoz grunt~vllIka ap,: e ~ h á,
zep pak do vlastnictví gruntovn~~a dole) š ',h o,
přes jehož pozemek tekou, po kudne s po Jl.l y se s J ln'y m~
s oukr om ými ne b ve řej n ým 1 .vo ~am I v po to k'.leh~z
- je-li vodou soukromou - vlastmcke poměry upravuJ~, nasledujíc! § 5. Tudíž až do bodu spojení se odto~u s ]lUO;U
vodou (event. s jiným odtokem) může se gruntovmk odvola,
vati na titul dle § 4. odst. d., pak jen na § 3.

patří soukromé vody! tekoucí. I
ohledně jedné části so~k;;;;nych

Komu

Otázka tato
vod tekoudch, od t o k ů vod uvedených v § 4. odst. a, b, c byla j,iž
zodpověděna při výkladu § 4. odst. 'd, v tom smyslu",,,,,!,...,,
pdtoky ty patří gruntovníkovi, na jehož .pozemku PKlVsIJit1y, .
zťtst~ou v jeho. soukromém vlastnictví až. k lllístu, kde
\Odtok opustí pozemkový majetek tohoto· g,:,nto~ík.,,:. ,
Vlastnictví další tratě tohoto od t o k u, Jakoz I Jl n y c h
s o uk ro mých vo d t e ko u cí c h stanoveno jest normoU
§ 5., který přijal zásadu v § 854. o. o' z. vyslovenou a prohlásil tekoucí vody soukromé za pří S111Š e n s t ví o zem k ů,
přes kterénebo-ffiíeiikterýrIli potok t~č~.
,
..... Z~sada tato o me z e n a jest pouze v tom směru, ze vlast,
nic tví dotyčného gruntovníka vyloučeno jest nabytýtrŮ právr
osoby třetí, která samozřejmě musí v případě sporu sve
zvláštní titule, za něž dlužno i vydrlíení počítati, prokázat!;
Není-li těchto zvláštních titulů, patří soukromá tekoucl
voda onomu gruntovníkovi, přes jehož pozemek teče .a t~
pochopitelně pouze na té trati, která shoduje se s hramceml
jeho pozemkového vlash,ictví, nikoli tudíž vodní tok nad nebo
pod dotyčným pozemkem.
Teče-li voda mezi pozemky různých gruntovrúků,jsou
všichni tito gruntovníci spoluvlastníky vodního toku, leč spoluvlastnictví to rozděleno jest mezi ně reálně tím způsobem,
že každému patří spoluvlastnictví pouze té tratě vodního toku,
která po celé délce své s pozemkem jeho hraničí. Se změnou
pozemkového vlastnictví mění se ovšem také zmíněné re:ilní
rozdělení spoluvlastnictví.

a

21

V některých připadech Dvšem nebude jistD, zda pDtDk
teae přes pDzemek jednohD gruntDvníka či mezi pozemky
gruntovníků sousedních. Zde bude třeba vyšetřiti přesně katastrální hranice obou pozemků a z výsledku šetření bude
. zjevno, spadá-li hraniční čára v Jmryto potoka (bez ohledu
na to, zda jest tomu neb Dnomu břehu blíže), či jde-li pouze
pD JednDffi břehu. V prvém případě jest nespomD, že pDtok
teče mezi Dběma pozemky, tudíž že jest ve spoluvlastnictví
obou gruntovníků, v případě druhém pak patří potok pouze
tomu: v jehož katastrálních hranicích teče.
'
Prohlášení vod soukromých za ~t'JÍek veřejný(§ 6.).
ť;'-'" /~- ;',

§ 6.

zmDcňuje

' -

!' -

.}~):i;'

ct;.é!;;, :.-

vládu, aby tekoucí vodý',,6ukromé, po kterýcH se může jezditi loďmi neb
užijíc
I Sl 365. o. D. Z'j- k tomu kDnci za statek veJjejný.
'. . . ··.··Tj~tanovenl toto jest normou ex pro p r i ač ní, .která
...... ';Iadě propůjčuje právo yxvJastnJ'ní vody soukromé pod podrnínkoUi??e voda jest splavná -l.že obecné dobro toho vyžaduje
(arg. §.!365. o. o: z.) a to zrl účelem, aby vodní tok dosud
soukromý stal se statl<em veřejným p'Coplavbiii()(frrii Iléhvory.
~··Nir.oí~na~J<:pmpdaci dle §6.·rná pouze vláda,nikoIitedy
jiná osoba fysická neb právní, jíž ovšem nelze upříti oprávnění, aby dožadovala se na vládě použití § 6. a tím zavdala;
podnět k dalšímu řízení. Leč zda vláda popudu toho uposlechne a normy § 6. použije, spočívá \'e volnéim: jejím

vory;'p;:C;;íiIáSlli' -

uvá~eni.17)

"

t"

Vyvlastniti lze zásadně každ{)u. vodu soukmm()u, tudíž
i odtok dle § 4. odst. d., leč'lI tohoto nebUk1espillěn požadav'ěksplavnosti. Přicházejí v úvahu tudíž jen vodotoky § 3.,
u nichž zákonná praesumpce v.eřejnosti vyvrá'čen':i-líylii'pro
kázáním soukmmého titulu. Předpokladem .e'Propriace této
jest ovšem splavnost dotyčného vodního tDku",{l,č nerOizhoduje,
f/bYla-li splavnost řeky dána již přírodou nebo později uměle
ffpřivoděna. ')
'~._--" .
,_0"

.

"

-",-

•

Předp;;klad obecného dobra §em 365. o. o. z. požadovaný,

třeba

zjistiti při expropriačnírn řízení, pro něž přísltl.šný jest
v 1. instanci zemský útad politický, v II. ministerstvo vnitra,
ježto expropriaoe tato vymyká se z rámce vodního zákona.
17) Srov. Budw.
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Za vyvlastněnou vodu. soukromou musí stát jako expropriant zaplatiti přiměřenou L~'Íchr"du. v '
,
Od prohlášení u.tčité vody za vereJnou pro plavbu lod~
a vorů (obecné užívání) nutno rozeznávati povolení pro určit~
osoby neb podniky (koncese) k používání ,vody, dosud k plavbe
používané. U dělení taIDové koncese řídl se dle norem §§ 17·
:~ 20. a řízení dle VL oddílu a přísluší do působnosti vodoprávních úřadů dle §§ 75· a 76.
Spodní voda.
Poznali jsme již dle právní jich povahy vody veřejné
a vody soukrom·é, normov.ané vodním z~onem!. HPr.Ů'.,~pIn?,st
jest ještě zmíniti se stručně o t. zv. "vode spodní , JeJlz. p;avní poměry zavdávají podnět k častým sporům sousedským.
. Spodní voda jest ta voda, která nalézá s~ pod pov r che m zem s kým. Ohledně charakteru spodru vody projevovány byly dlouho názory protichůdné, až praxe správního
soudu se takto ustálila:
Vodní zákon definuje pojem vody uvedením dvou jejích
kategorií a to vody veřejné a soukromé. Dle t0I;'>tO\ uveden~ho
zákonného kriteria ne může v šak s po dn I voda by t l
přidělena ani k jedné~ni k druhé skupině vod.
Pokud jedná se o kategorii vod veřejnýcH, počítá k rum
zákon řeky užívané k plavbě lodí nebo vorů, pak takJové řeky
k plavbě té nepoužívané, potoky, jezeta a ~stat;'í teko:"cÍneb stojaté vody, pokud dle zákona nebo z ne]akeho zvlastníoo titulu soukromého někomu nenáležejí.
Jest jasno, že spodní voda, která zajisté není řekou,
potokem neb jezererp:, mohla by náležeti jen meú "ostatní tekoucí neb stojaté \'Ody", uvedené v § 3. Že však tento zcela
povšechně míněný výraz nelze vztahovati na. vodu spodnÍ,
nýbrž že výraz ten zahrnuje v sobě jen vody povrchové, prostorově břehy ohraničené, vyplývá z úvahy, že spodní voda
jest naprostD rozdílná od vody, kterou zákon za :eřejný sta:e~
prohlašuje a na níž dovoluje obecné uŽíván~. Mllno t<; ne~ldr;
telná spodní voda vylučuje vzhledem k této sve vlastnostr pra\'lll
její opanování a jest otázkou, zda voda ve vrstvách zemských
pod povrchem uzavřená a vrstvami těmi se pohybující může
b~ti vůbec označena co voda tekoucí. Kdyby zákon byl zamýšlel pojati vodu spodní co součást vrstev nalézajících se
29

pod povrchem zemským, mezi vody veřejné, bylo by se tak
stalo výslovným ustanovením (jako u solního monopolu a
U vody patřící hornímu regálu) a to tím spíše, že jakákoliv
disposice spodní vodou jest vyloučena bez zásahu do soukromého vlastnictví k povrchu zemskému, ji kryjícímtu. Jaký
druh vod chtěl zákonodárce pojati ruezi veřejné vody, vysvítá;
uasně z § 15., který normuje obecné užívání na těchto vodách
a co obecné užívání jen takové uvádí, které jest myslitelno
na vodách povrchových. Mimo to prohlašují §§ 15. a 17.
výslovně břehy veřejné vody za předmět zvláštní ochrany.
K veřejným vodám nemůže býti tudíž spůdní voda připůčtena.
Leč nemůže býti ani zařaděna mezi vody sůukromé. Dle
zákonné kvalifikaoe soukromých vod mohly by pro kv,alifikJování spodní vody co soukromé přijíti v úVilhu jen vody
uvedené v § 4. lit. a) a cl. Ze však spodní voda jest
rozdílná od vod vyznačených v § 4. lit. a), vysvítá již ze
znění tohoto ustanovení, které počítá k těmto vodám pouze
vodu podzemní v pozemku uzavřenou a z něho se prý š t í c í.
Kvalifikace § 4. lit. c) hodí se však jen na takové vody,
které jsou uzavřeny v nádržích v nejširším slova toho smyslu.
Ze spodní vůda nemůže býti mezi vůďy sůůkromé ani dle
§ 5. půčítána" vyplývá z přirozeného významu slův § 5. a
z vysvětlení, které výše ohledně veřejných půtoků a řek bylo
uvedeno. Mimo to prohlašuje § 5. soukromé potoky a jiné
tekouCí vody za příslušenství těch pozemků, přes které nebo
mezi kterými tekou a tudíž napmsto nemůže se týkati vod,
které pod povrchem pozemků stojí nebo se tam pohybují.
Nemůže~li spodní voda 00 tak:ová býti považována ani
za vodu veřejnou, ani za soukromou \Ce smyslu vodníhO zákona, nemůže tak·é na této vodě, která netvoři
vůbec př.edmět vodního zákona, existovati pa-avo, vodn.ím zákonem chr.áněné. 18 )
Spůdní voda není tudíž vodou ani vdejnou, ani soukoo"
mou, nýbrž věc í, která rn:á svou samostatnou prá.vní iexi ~
stenci, ježto není v nerozlučném spojení s pozemkem. Tato
.,věc" nemů7Á! býti pova~ov'á!na za res omnium commuúis,
nýbrž za res nnllius, věc nič í, ježto - pokud pohybuje se
pod povrchem ve směru přírodou jí daném - nemů"e míti
vzhledem k nemožno$ti fysického opanování žádného vlastníka
18) Srov. Budw. 3419 A ai 1905.
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á vstoupí teprve do soukromého vlastnictví toho, k d Ol j i jaků
věc volnou (§ 381. O. O. z.) přivede okupací do své

mo c i. Teprve ta spodní voda, která byla v studnícn neb
rourách zachycena, okupov,ána, stivá se vodou soukromolti
dle § 4. lit. o) a co taIrová podléliá oď okamžiku okupace všem
ustanovením vQdního zákQna_
O k u pa c e s pOl dní VOl d y musí býti zásadně pů\Cažo
vána za úkQn podléhající norrnám obecnéhQ občanského zoikana a musí tudíž také dle tohoto zákQna býti poSUZQván
vzájemný' poměr víoe stran, které všechny Qdvolá\Oají se na
stejné soukromé pávo okupační, jim příslušející a vzhledem
k výkonu tohoto prá:va Qctnou se v'kQlisi zájníů.
Dle kompetenčníhů předpisu § 75. v. z. n ej s Ol u va d op r ",vn í úřad y povo 1 án y k rozhQdování o sporném rO(lsahu a obsahu práv sousedů na stejnou okupaci a dle obsahu
tohoto rozhQdnutí k stanůvení hranic Qkupačního práva pPO.jektantova.19)
Okupaci může dle § 381. O. Q. z. zásadně pravé s t i k a ž d ý, fakticky však jest Qkupace Qmezena možností
ůkupačního úkonu, čili jinými slovy řečeno, okupaci spodní
vody může provésti na svém poz·emku jen gruntQvník nebOl
ten, jenž Qd gruntovníka pr:wa k tomu derivativně nabyl.
Z právní povahy spůdní vody jako res nullius a z možnQsti kýmkQli proveditelné okupaoe této "ody plyne důležitý
důsledek, že vlastník soukrQmé stojaté neb tekQucí VQdy
(pra.menu neh vodníl>o toku) ne m á p r lil Ž á d II Ý n.i r Ol k
na t o, aby t a s pod n í vod lil, k t e rád 1e p řl rod n í c II
zákonů se pod povrchem zemským pohyhuje a
dQsud jeho pramenneb vodni tok napájela, zů
stala mu pro všechny člasy co nezt'enčený podzemní přítok zachován lil. 20 )
Nemůže tudíž gruntovník, který na svém pozemku zřídil
si studnu, zakázati svému sousedu zřízení studně nQvé, byť
i touto studní odňata byla studni dřívější všechna dQsud ji
napájející spodní voda. TQtéž platí o vlastníku telroucí soukromé vody, který nemůže se brániti okupaci spodní vódy
jiným gruntovníkem, jíž potok na pOdzemním přítQku jest
zkracován_ Tím méně pak ti,lúeří mají jen vodní užívací práva
19) Srov. Budw.' 6480 A ai 1909.
20) Srov. Budw. 6188 A ai 1908.
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na veřejném toku, mají právní nárok na to, aby voda v tomto
toku nikdy nedoznala zmenšení, zejména pak aby vodnímu
toku nebyly odebírány dosavadní přítoky spodní vody. Užívací
práva těmto stranám dle konsensu neb dle starého stavu
(§ 102.) příslušející vztahují se obsahově jen na to množství
vody, které se toho kterého času ve vodnim toku nalézá, ne·
obsahuji však žádné zapovídaci právo vůči okupaci spodní
vody, prováděné sousedním gruntovníkem dle práva jemu
příslušejícího."1)
,
Jest otázka, zda okupace spodní v,ody potřebuje vod op r á v n í h,o P o vol e n í. Pro vlastní okupaci spodní vody,
úkon to nepodléhající normám vodoprávním, nýbrž občansko
právním, jest otázku tuto zodpověděti záporně. Leč nelze zapomenouti toho, že okupovaná voda, jakmile byla v nádrži
zachycena, stává se dle § 4. lit. c) v,odou s,oukromou a tudílí
podléhajíci p"edpisům vodního zákona. Má-li tato voda býti
projektovaným dílem zdýmána a pak odváděna, vyžaduje projekt tento v,odoprávního konsensu dle § 17. odst. 2.2 2 )
Zajímavé jest toto rozhodnutí správního soudu: 23)
Také díla sloužící li zachycení spodní vody podléhají ,vodoprávnímu povolení, když projektovanou okupací spodní voidy
bylo by ohroženo to množství vody, kterého obec nepostradatelně k zásobení obyvatelstva potřebuje. K takovým zákonným normám, které omezují zásadně neobmezeno'U moc grunlovnikovu na spodní vodu za úče1em ochrany cizích práv aneb
ve veřejném zájmu, patří i ty předpisy vodního zákona,.
jimiž založen byl právní nárok obce, aby jí nebylo to množství
vody odvedeno, kterého obec sama pro své všeobecné účely
potřebuje. Tato zásada odůvodněna jest jak § 37., tak i § 20.
N mok obce, opírající se o tato dvě zákonná ustanovení, musí
býti uznán za "cizí právo" ve smyslu druhého odstavce § 17.
Vzhledem k romu jest vodoprávní úřad oprávuěn, aby k ochraně tohoto práva, resp. zájmu, učinil nutná opatření a stan,ovil,.
až kam muže jíti v,olná disposice gruntovníka spodní vodou,
aby nárok obce nebyl zkrácen. (Zda a pokud rozhodnutí t,oto·
odpovídá názoru správ. soudu na vodu spodní, jest sporno,)
21) Srov. Budw. 6480 A ai 1909·
22) Srov. Budw. 3439 A ai 19°5,
23) Srov. Budw. 6827 A ai 19"9·
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ODDlL ll.

o
§ 7. Plavba

užívání vod.
loďmi a vory. Převozy.

Pokud a jak se může vod veřei'nýcH ku pl~velÚ n~. vore,:~
a na lodícH užívdti, ust~novuíe se aklami tl smlouva.m~ v piYlčině toho učiněnými, léž tvláštlÚmi Md~ plavélÚ na vorech,
i/W lodícli, po řekách a kmálech ,2 jinými ivl2§tlÚmi zákon~
a nafízeními v lé příčině vy&mými.
Pfevozy soukromé, na k!terých se převáželÚ provozuje
způsobem ži';'nos'tensk ým~ zřizo'vali se mohou na vodách MIlkromých a veřeí'ných toliko s povolením úřadníma na vodách
platJnýcH i tehda, když se převážení neprovozuje zp:ůlsolJem
živnosteflSkým (§ 7. z:ákotilÚka říšsk,éh'o).
I. Plavba loďmi a v,ory jest druhem a to neJvýznačnějším obecného užívání veřejných toku. Zásadně oprávněn jest k tomuto uživáu~. veť;jného voct;'ího roku
k a ž d Ý jednotlivec a výkon tohoto uZIVánl upra~en Je~tv p01:ze
policejně. Nespočívá tudíž oprávnění k plavbe na ,,:r~'n;
propůjčovadm' aktu, jímž by bylo pro žadatele subJektlvul
právo konstituo\čáno.
Stejně jako plavba jest i obecným' užíváním (usus publicus) vy1oďování a nakládání zboží na splavných řekách
co součástka plavby. Úpmva jeho pHsll1ši úřadum! pověřen~
dozorem' nad plavbou. Předmětem vodoprávuího kionsensu run
ono státi se nemuž,e.
3
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. Pokud jde o obecné užívání, není vůbec žádný jednotlivec
nosItelem p r á v a, které by mu dodávalo postavení procesní
st;-an! v ?tázkách výkonu a policejní úpravy tohoto užívání,
nybrz nosItelem tohoto práva jest jen "publikum", t. j. obe.
ce~stvo,. jeho~ ~~jmy )ako vůbec zájmy veřej:né ~astupuje ze
SVe povmnostl urad .:am; Mohou býti tudíž námitky jednotlivcovy, pokud obsahuJI navrhy na nepřipuštění vůbec n b
.
b
'
'k
b"
eona
meze~1 proJe tu,
ytl pojímány jen jako petice na úřad
vzne~ena, aby ~ento upravuje ze své úřední povinnDsti usUs.
pn?l10uS "za zájem veřejný pokládal i ochr,anu zvláštníh~
prava
stezovatelova
a proto zamyšleny' vy'kon tohoto. vere]nC.lo
, . '1,
V~ ~,
k',
UZlVam za azal nebo ve Y
nrosněch
stXX~vatelO
b
il N e~
.t'
uv o mez.
JSOU ,tudlz .na, př. záje.~!ci v?roplavby legitimováni jako stran; k námltkam protI zadostl za povolení vGdního užívacího
~Ila voroylavbu udánlivě poškozujícího. Zájem jejich jrest úJmemJ.,vereJným, který náleží úřadu z úřední moci chr,ániti. l )
. , IZ ,dávno před platností nynějšího iákona vGdního byla
POCltiovana potřeba upraviti mocí státní nouz'l'ván'
,. ~
d k Ia
' .
t'
, I vereJn~
vo y ,'V~' vbě lodml, a ~ory. Ježto po většině dotýkala ge
tat~ [lcm doprav~ nekohka zemí, ujednávány byly; již oe!
pocátku 19· stGletl mezi sousedními zeměmi různé' akt
ko~venoe, kter,é ,"odním zákonem nebyly dGtčeny. Jen le~m:
mo~o zde uvestl akta o plavbě po Labi z 23. června 1821
(sbuka provinc. zák. z r. I8z2, IV. svazek č. 28 str 56)
a doplněk z '3· dubna 1844 (sbírka provinc. zák. 'z r ',84~
.
XXVII. svazek Č. 120, str. 24 6.).
),
praktickou
, d PrG
'.
, potřebu naši však dalek'o duo le'·t'·v.
Zl eJsI JSGU
pre plsy upravuJlcí plavbu loďmi a vory ve vnitrozemí,

°

•

'CM),

N

'

Jest to plavební řád ze dne 10. února 1854, Č. míst
'1 809 , z . z . č. 6. . (v je
. noz'§ I8. reclpován
.
jest dvorský dekret.
z 4· ledna '782), platný pm řeku Vltavu od V "'h B d
do Mělník'
.. "
,
ySSI 00 fU U
'.
a aleJI P f l t Q k y: Malši, Nežárku Lužnici BlamCI
OtaVll, Sá·
"
"
z:avu, M"Zl) Berounku a pro Malé
Labe ' v
; :ě~íku. Nařízením býv. místodržitelství ze dne '7. led::
94, C. 2II}4I, Z. Z. č. I! a nařízením: téhož m'ístodržitelství
2~ ,dne, 21. cervna '907, c. '77.09' z. z. Č. 52, vydána hy1a
~ěkt.
o provozován! vomnlavby
n·a Vltav'e a je.
'ch eravoustanovení
,
y
Jl
pptoclch (včetně Malého. Labe). PLavební řád pro
1)
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La b e od lVlělníka dolů stanoven
cZ 3. března 1894, Č. 39 ř. z.')

ministersk-ý"m nařízenírn

Z vÝše uveden)'\Ch plavebních řádů, z nichž onen pro
Vltavu a' její přítoky jest - mimGcnodem řečeno - velUli
:zastaralý a volající po důkladné revisi, vysvít", že dohled
nad zachDviváním policejních plavebních předpisů svěřen jest
za spolupůsGbení technických orgmů, event. ustanovených poříčních dowrců, četnictva, finanční strá~e, předstaVéenstva po-

btežní~h obcí politickým okresním úřadům. Těmto přísluší
též trestně stíhati pře s tup k y plavebních předpisů, polmd
snad nejedná se o delikt stíbaný trestním soudem. Leč pře·
stupky plavebního řádu nelze považovati za přestupky vodního zálwna, nýbrž za přestupky p o I i ce j ní, což výslovně
stanoveno dodatkem k Vltavskému řádu z 1. července 1890
,tn. Č. 57340, z. z. Č. 47. a plavebním řádem pro Lrahe z rokll
1894 (p{)Ukazem na ministerské nařízení z 30. září 1857 Č. 198 .
ř. z.). Z toho plyne, že pokuty připadají chudinskému fondu,
dále že odvolací lhůta z trestního nálezu jest třídenní a že
v poslední instanci povoláno jest k rozhodnutí minist. vnitra.
Ježto zákon výslovně uznává platnost nařízení, jimiž upvavena jest plavba loďmi a vory na řekách veřejných, aniž by
:rGzeznával mezi nařízeními již vydanými a těmi, která teprve
(samozřejmě v rámci vodního zákona) vydáina budou, jev i
se býti vláda zmocněna i pro futuro vydati cestou nařizGvad
změny neb doplňky plavebnícll řádů. Tak také vláda nahradila plavební řád pro Labe z 30. dubna 1846 ministerským
nařízením z 3. března 1894 Č. 39 ř. z.
Ještě třeba zmíniti se stručně o tom, že Vltavský plavební
d'ád z r. 1854 ukládi držitelům vodních děl různé povinnosti
." že z,ejména v § 18. nařizuje jim udržGvání jezních (voro"
vých) propustí. Ježto jedná se o specielní zákonné ustanovení,
tudíŽ.o právoplatný zá\\azek ponechaný § 7. v platnGsti, ne·
přichází při rekonstrukci talmvých jezních propustí v úvahu
,§ 44., nýbrž pouze ustanovení plavebního řádu. U snesení čes
kého sněmu z 12. října 1874 00 převzetí nákladů na taková

2) Ostatní starší i novější předpisy vztahující se na plavbu loďmi
a vozy ve vnitrozemí, zejména různé přístavní řády uvedeny jsou v komentáři Dra Žaluda "Das Wassergesetz fUr das Konigreich Bolunen, na
str. 77~78, na něž lze zde pouze ·poukázati.
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jezní propustě zemským fondem má charakter dobroV'Dln"ho'
plnění, které nemůže býti vymáh'áno před správníITŮ úřady.S)
II. K zřízení pfevozů (ať jedná se o převoz obecní, okresní
neb soukromý) jest tehdy třeba úředniho povolení, když jde

o

převozy

a) ve splavné řece vůbec (tedy bez ohledu na to,
:?ali převáženi se ,provozuje, resp. má býti provozováno po
zlvnostensku nebo Jen pro soukromou potřebu), Ovšem nesmí
se jednati jen o převážení příležitostné, libovolné, nýbrž o pře.,
voz pravidelný, Jestliže určitá osoba má připraven stile'
člun, třeba k bezplatnému dopravení osob (na př, hostů res~au,,~;~)
d;uhý bf.eh, jedná se o převoz pravidelný, potrebu]ICI úredmho povolenU)
Důvodem tohoto povolovadho nexu jest okiolnost, že pře
~ozem' překáží se, resp. může se pf,ekážeti plavbě a že za. tímučelem nutno povolení to vázati na určité podmínky, aby
obtěžováni plavby převozem bylo buď vyloučeno neb omezeno>
na,,~!ru nejmenší a aby bezpečnost osob převážených byla

':.a

Za]lstena;

b) v j in é, tudíž v nesplavné veřejné a soukromé řece'
teh'dy, když převoz má býti pro voz o v á n po ž i vn o.
st e n s ku (má-li sloužiti za pravidelný zdmj příjmů), Důvod
tohoto nařízení spočívá zajisté v péči o bezpečnost osob nebstatků převážených po živnostensku, tudíž zpravidla ve vět.
ším /~zsah~, ,Za živuo:tenský nutno považovati př,evoz i tehd y,_
kdyz Jen ClU osoby JSou povinny za přepravu platiti, zatím
co obyvatelé obce jsou od převozních poplatků O/Svobozeni._
Ze starších dob zůstala platná zejména e m f y t e u t i c k y
založená reální pr,iva převozni. Tato práva mohou
býti soukromo-právními smlouvaITŮ převáděna. Ale i zde ví'kon oprávnění (spolehlivý převozník, vhodné přístaviště tarify) podléhají dle § 102. dohledu a úpravě správních úřadŮ,
P~xe. bere ?hled na zřízené již převozy tím způsobem; ;,e neudeluJe nove lmnoese, kde dosavadní převozy místní potřebě
postačují.

Vydr~eni práva na živnostenský převoz, i když dokonáno bylo před platností ~odního zákona, jest vylouĎeno,
ježto i před r. 181i9 bylo živnostenské provozování převlOZtL
3) Srov. Budw. II326, ai 189ft

\ 'J
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Srov. Budw. 6966 A ,,;
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vázáno úředním povolením, takže staré převozy (je-~i jich
<>právnění popíráno) potřebují k důkazu své p~ávnd í, ekxlstence
prokázati se buď udělením privilegia uebo úre m oncese.
Ř i z e n í o p o vol e n í převozu provádí se dle VI. oddílu
dního zákona5 ) a samozřejmě jest třeba komisionelního
:~dnání dle § 84. Povolení může býti jako u každého jiného
J
"
~ o dl"
"
vodního
díla omezeno na urqtou
dobu, uO
v>o ruu a vazauo
podmínkami (§ 19·)'
Výhláška býv, místodržitelství z 16. října 1879, č. 54- 61 3
z. z. Č, 44, týkajíci se ministerského nařízení o nd ě 1 o ván.í
,;v'h
po vol e n í k vodním př,evozům a o seh
valOV~l pr,eVloznlc
poplatků, .obsahuje ve výňatka tato ustanovelll:
.
1. Povolení k zřízení převozů v řekách k plavbě používaných přísluší v I. instanci z:,mskému ,polit~cké~U ú~adu
(který se má předem dohodnoutI s zemskym fmancním r>edltelstvím, j-e-li na této říční trati státní převoz),
,
2. Dotýká-li se dílo patřící k převozu správních ob~odu
několika zemí, mají zemské politické úřady postupovat~ ve
srozumění nebo předložiti - nedohodnou-li se - záleŽltos.t
ministerstvn vnitra (při živnostenských převozech) neb mlsterstvn zemědělství (při převozech soukromých), které rozhoduje i tehdy, jedná-li se o převozy mezi tu- a cizoz·emsk,em.
3. Povolení má býti udělováno jen na 5 let a na stejnou:
<l.obu mají býti schvalovány převozní tarify. Mělo-li by býti
povolení uděleno na dobu delší, třeba záležitost předložiti ml,nisterstvu k rozhodnutí.
Povolení k přev.ozu žadateli udělené nelpí dle § 26. v, z.
na nemovitosti, není realním právem, nýbrž o s o b n í mJ ve~
řejnoprávním oprávněním.
.
Pro úplnost buďte zde uvedeny předpisy policejní
.Q provozování převozu (dle
žaluda):
A. Výnosem místodržitelství z 14. července 1855 č. 27028
hylo stanoveuo, že a) převozní tarify vypočtené dle různých
'Výšek vody a úředně schválené mají býti na obou ?řezi.ch
vyvěšeny; b) k určení výše vody a dle toho k stanove~, tan~u
mají býti s přibráním znalce vodních staveb a obecmho starosty zřízeny účelDé vodní kůly k patřičnému vyznačení různé
,,-odní výše; c) majitel převozu neh jeho pachtýř jsou ~odpo5) Srov. Budw. 10976 A ai 1915.
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vědni za dodržování převozního tarifu a za udržování vodního.
kůlu; d) obecní starosta má dozírati na přesné zachováviní
převozního tarifu a má býti u něho za tím účelem uschován
jeden výtisk úředně potvrzeného tarifu; e) Převozníkům jest
přijímání převozného co nejpřísněji zakázáno a má tento.
úkon obstarávati zvláštní 030ba na břehu. f) Převozním pomocníkům jest přísně zakázáno přev«žeti někoho v době, kdy
ledy se lámůu nebo ledová tříšť .jest v plném pohybu. Rovněž
mají vlastníci převozů o to pečovati, aby přístavní můstky
byly v náležitém stavu udržovány a poskytovaly plnou jistotu ..
. . B. O zákazu přeplňování přepravních lodí a prámů jedná
mlmsterské nařízení z 16. října 1876 č. 128 ř. z'., doplněné
a z.měněné ministerským nařízením z 25. července 1899 číslo,
122

ř,ÍŠ.

zák.

§ 8. Povinnosti

držitelů hřehŮ.

!Držitelé břehů JSOll p.ovinni, tu kde Se to posud dálo'
zdarn;a, i budollcně idarma snášeti, aby lodi a vory na mfstech
rod uradu k tomll ustanovených přistávaly a se uvatovalv.
:Udalo-li by se ku přistáwiní neb uvazování ládi a vozů "'·ě.
iaké části pozemku, jehož se posud k tomu neužívalo, mohou,
m to žá'dati 'náhrady.
Držitelé břeh!! jsou mimo to povinni zdarma dopouštěti,.
ab~ ~soby k policejnímu dohlí2ení vodnímu zřízené po břehu
'C~Odll." a lrpěti stezky k taháni lodi zřízené a mohou výjimkou
nuhrady žádati jen tehM:
a) když loto požadowlni se z!Jkládi na zvláštním důvodu
právním, nebo
b) když udržováni stetky takové již zřizené židA se na
nějaké části pozemku, které li tomu pdsud nebylo uživáno.
Jak lze nabýti pozemků, jichž potřeN kn přistávání a
uvazováni lodi a vorů ,fl ku zřizování nových stezek pobřež
nieh~ uvažováno bud' dle obecného práva oM!Jnského (§ 8 ..
zákoníka tišského).

i § 8. o~s~hlIje ~~~nnLob~~L drfucle..J?l;'l:!;tlLYAhl%:ltm
l.~ J>r~vozovall1playQy").0:rI11.1.""_yQr.y" zatím co o polvinnosteéh:
ténoZ"ji015řezrifho vlastníka v jiných směrech jednají §§ 43 ..
a následující.
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Držiteli pobřežního pozemku uloženy jsou §em 8. tyto
innosti: I. trpěti dosavadní' přístaviště lodí a vorů, 2. trpěti
pov
h y""
d
dosavadní voduí stezky, 3. trpěti chození po bre ;'- nC11lm~, 0zorčímu personálu. 4. Mimo to jest vlastník brehu povmen,
event. cestou expropriace, postoupiti k r o z š ~ ř ~ ní .. d o s ad n íc 15 přístavišť neb vodních stezek ty častl sveho pova
I
" ..
zemku, které nebyly dosud k tomuto úče u pouZlvany.
Zřizování n o v Ý ch přístavišť a nových voduích stezek
v ňato 'jest třetím odstavcem z ustanovení vodního zákona
..
..
bY
k ''a y ponecháno normám obecneho
prava o cans euo.
l. Pokud prvých dvou omezení soukromého vlastnict~~
držitele pobřežních pozemků se týče, dlužno stru~ně uvéstt:
Zákon v § 8. přijal stav, jaký byl ohledně přístavišť a
voduích stezek před platI}Qstí jeho, tudíž s t a v z r. 1869 z a
normU zákonnou a prohlásil, že pobřežní držitel jest
poviři'é"n-fěnto'''stav'' dále trpěti a to p r a v i d e.l n ě b e zp I a t n ě, vyjma že by za používání jeho pozemku za pří:ta
viště (přivazování vorů) byla již před r. 1869 poskytov,ana;
určitá úplata, aneb že by příslušel mu nárok na náhradu. za
užívání vodní stezky, opírající se o zvláštní titul právní. MImů
těchto případů, které budou se zajisté vyskytovati jen zcela
výjimečně, musí býti trpěno bezplatné používání pobř,ežníhOi
pozemku k přistávání lodí a přivazování vor.ů a. k vodní stezce.
určené pro tarení lodi proti proudu buď hdml neb' potahem.
Předpokladem ovšem jest, že jak pro pfíst.avi~tě, tak ~ro
stezku používáno jest míst dosavaduích, t. J. tech, kterych
k účelu tomu bylo již v r. 1869 používáno.
Y

2:.~r ž,.i.t.,"!:'"E..{).. 91V:.p~E_!:,P. ?~~. IE,~~Q})..e,~"!i,J'{)X":ž~;r~r.i
i':n vlastrlíl<':''!czl<é.1'<) .. ,PCl,b,r"z,rl;~()rP.';;'::;u pudy, nybrz 1 dfZl~ee
pozemklr k vlastnímu břehu prilehaJlClch, PY~kl:'d podley.st~re,h~
stavu z r. 1869 bylo těchto pozemků pouzlvano k pnstavanl
lodí a upevňování VorlI (tudíž i k posta'éení sloupů, na něž
plavidla se uvazují) aneb k vodní stezce.
Nezáleží na tom, zda starý stav z r. 1869 vzal svůj
!původ v dobách nepamětných aneb zda snad státem v 'd~hl~.é
době, rozhodně však před zmíněným rokem byl um,ele pnvoděn. Ježto stav přístavišť a vodní stezky nemusí býti úřadu
znám, jest věcí toho, kdo na stav ten se odvoláv,lÍj, aby, ho
prokázaL

..
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Mimo toto obmezení uloženo jest držiteli pobřežních
poze~Ů při vše c lť vo dá c h:~fjedná~~~U?',,~V"~Ě~j:9c~Y9d y
~lavn"--~)::.ne~~~~af~gn~,..líe.,,Q~~oitk.r9E'é .vody.
'<é_~!2j:l.t~} aby trpěl poclťůzku vodního dozorČího
p.ersonálu po pobřežnícH pozemcích a to zpravIdla bezplatně, leč že by prokázal existenci zvláštního
právního titulu na náhradu škody.

rl.

t#Ucl

III. Může se však' státi. že přístaviště již dávno používane /~
neb stejně stará vodní stezka musí býti z jakýchkoliv důvodů,
r o z šíře n y na tn 'část pozemku pobfežní!io, která dosud
účelu tomll nesloužila. Zpravidla stane se tak tehdy, když
dosavadní část přístaviště neb stezky byla ponenáhlu vodou
odplavena neb zanesena. V tomto případě propůjčuje zákOn
osobám vykonávajícím plavbu loďmi neb vory, r·esp. použÍvajícím existujícíclť vodních stezek a přístavišť n á r o k, aby
držitel pozemku pobfežního trpěl z a n á h rad u buď trval e
ne b pře c lť od n ě (dle OKolností) použití té části svého pozemku, kterého dosud nebylo k účelu tomu používáno, k ro zš í ř e n í přístaviště neb stezky na tyto části.
Podmínkou této expropriace jest - jako při každém podobném záKonem dovoleném zasahování do cizí sféry vlastnické
- aby bez tohoto rozšíření přístaviště neb stezky na pozemky
dosud k účelu tomu nepoužívané nebylo možno ,existujícího
pf!staviště neb vodní stezky dále používati.

I

N álťrada za tuto expmpriaci bude zpravidla hražena státem co representantem subjektu '.'eiíejného užívání a co vLastníKem splavné ř.eky, s.oukromou oS.obou (n. př. akCiovou společností) teh\:iy, když osoba ta převzala za'.'edení plavby na
určité řece. O přezk.oušení výše náhrady soudem platí ustanoveni § 87.
IV. Obaobný předpis § 8. v. z. obsahuje § 39. 1es n í h o
zák.ona ze dne 3. pr.osince 1852 Č. 250. ř.
který ukládá.
vlastníku pobfežníclť pozemků ležících podél v.od, po kterých
se dHví z lesadopmvruje (,;p1aví"), p.ovinnost trpěti, aby
dělníci, zaměstnaní při kácení dříví a při aopravě jeho vodou
směli vstoupiti na jeho pozemek. Vlastníku tohotopobřežuího
pozemku přísluší za to náhrada šk.ody, leč že by ten, komu
pd.vo plavení dříví přísluší, směl ze zvláštníhO právního titulu
tak činiti bezúplatně: Nárok na' nálťradu ŠKody musí býti

z.:
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nejpozději do 14 dnů po vyzvání lesního úřadu vydaném
na oznámení o sk.ončené dopmvě ohlášen, jÍ11!ak zanik",
(§ 40. les. zák.).
V. Pro úpmost třeba zmmiti se též na tomto místě
o pouHvání břehů těmi, kdož jsou k výkonu pr,áva
ryb.o 10 vu opr.ávněni. V tomto směru ustanovuje zákOn z 25·
dubna 188 Č. 58. ř. z. v §§ 5. a 6. toto:
§ 5." Rybářům a jich pomocníkům dovoleno jest pro rovení
ryb vstoupiti na ciz.! pozemky pobřežní a upevňovati cllytad
stroje na nicll, při čemž šetřiti mají přiměřené opatrn.osti.
k zabránění všelikých šk.od, jsouoe právi z náhrady za škodu
snad způs.obenou.
Toto zák.onné dovolení nevztahuje se k oněm pozemkům,
které jakožto pfislušenství obytných, h.ospodářských, t.ovárnícll
a podobných budov s nimi jsou ohra,eny, dále ne k ostatním
pozemkům, které VŮbec zdmi, mřížemi nebo jiným stál#n
opatřením uzavřeny jsou přístupu os.ob cizích.
§ 6. Když zápla"a odtéká, .osoba k rovu ryb opd~ěná!
smí loviti ryby také mimo svou rybní vodu ve vodách podle
ní na cizím pozemku shromážděných, šetříc při tom přiměř.ené
opatrnosti a prá"a jsouc za škody všeliké; naproti tomu
držitelé pozemkov.! jsou oprávněni přivlastniti si r)'lby, které
zůstaly na jich pozemku, když záplava byla odtekla. Držitelé!
p.ozemkovÍ nesmějí činiti opatření, jichž účelem jest zabrániti,
aby ryby do v;odního Koryta vrátiti se nemohly.

§ 9. Povinnost držitele

břehu při

nouzovém

přistání.

V případech nouze dovoleno ies/ přistáti ke kaŽ'limu
mis/u k tomu příhodnému a vyl02i1i na břeh náklad z vorů
a lodi, ano vysadW n.zň dle potřeby i vory a lodě sanzy, až
budou moci dále odieli; toliko má držitel břehu prú,vo, stala-li
se mu škoda ně;aM, žádati na m:~;etmku vorce neb lodí ndhrady přiměřené bez ú;my práva 'toho ma;etmka, pohledávati
té 'náhrady na někom ;iném n.azpět (§ 9. zúkon.íka říšskiéfw).
Jak v přeacházejícím § 8. byro vysvětlen.o, určil neb urču}e
úřad místa pro přistání plavidel. Není ovšem. vyl.oučeno, aby
i jednotlivému soukromníku, jsou-li splněny předpoklady § 365:
o. o. Z., úřad vykázal cestou expropriační přístaviště na po41

zemku, patřícím osobě třetí; jinak však soukromé osobě nepřísluší právo používati cizího pozemku k přistání vYJ ma
připadu nOUze.
Nouzí dle § 9. rozumíme takový stav plavidla, ať zavlněny'pffroanruaaIostí neb neopatrností, nedbalostí n:eb zlo:,olným činem kohokoli, ž,e by další pokračování v plavbě spoJeno bylo s nebezpečím buď pro plavidlo samo nebo pro
osoby neb věci na plavidle dopravované. Nouze trvá tak
dl:>uho, dokud nebezpečí ono nepominulo.
Nastal,li tudíž případ nouze (což posoudí na v1astn~
risiko vlastník, resp. řídič plavidla), má loďař (vorař) právo
na libovolném místě pobřežním, které k tomjU zdá
se mu vhodným, nejen přistáti, nýbrž, je-Ii toho třeba, vyložiti
na břeh náklad s lodí a vorů, ano vysaditi naň dle potřeby
i vory i lodě samy, dokud nebudou moci dále odj'eti. Držitel!
tohoto pobřežního pozemku jest povinen trpěti totů omezeni
své právní sféry a má pouze nárok žádati n á hra d u, byla-li
mu výše uvedeným přechodným použitím jeho pozemku při
voděna škoda.
Za náhradu škody ručí vždy půdnikatel plavby (majitel plavidla) bez ohledu na to, bylo-li nouzůvé phstání nutnů následkem živelní pohromy nebo n,ásledkem zaviněni plaveckého personálu nebo cizí osoby. Samozřejmě může
vlastník půbřežního pozemku, chce-li, důmáhati se soukromoprávně náhrady škůdy na tom', kdo přist3lní, event. škodu na
pozemku zavinil, leč zpravidla bude se držeti majitele p;Iavidla,
který ovšem má vždy sůukromůprávní regressní nárok na toho,
kdo škodu nedbalostíneb svévolně zavinil.
Zodpovědění otázky, u kterého úřadu má se držitel

půbřežního půzemku důmáhati náhrady škody na podnikateli
plavby, jest různé. Peyrer i Pace bez bližšího odůvodně'nf
doporuČl! jí pořad práva. S nimi souhlasí i Žalud, dle něhož
určí náhradu v případě sporu soud, ježto vodní zákon neobsahuje příslušné normy a nelze zde (nejednáť se o trestní
~kutek) půužíti adhaesníhů řízení a ježto kůnečně § 133 8 .
o. o. z. předpisuje žalobu co právní prostředek k odškddnění,
pokud jednání o náhradě škody není omezenů Ilja trestni
soud neb politický úřad. Naproti tomu Pražák a dle něhů
Pan tůček (Správní Obzor 1915) přiznává kůmpetenci k ur42

čení

povinnosti k náhradě škůdy dle § 9. vodopr,ávnímu
ú řad u, ježto podklad pro veřejnoprávní nárok tento spočÍ\ci
ve vodním zákoně a tudíž vodoprávní úřad ale § 75. v. z..
jest příslušný rozhodůvati o něm jako o záležitosti, týkiajíd:
se užívání vody normovaného vodním zákon-enl. Ježto voldnf
zákon nemá specielního ustanov'ení pro zjištění náhradního
nároku dle § 9. nutnů sáhllůuti k analůgii jiných expropriač
nich norem vodního zákona (§§ 38. a 87.). Dle nich rozhOdne
vodoprávní úřad '0 tOnI, zda nárok na n;í!hcadu vůbec platn~
existuje. V kladném případě vysloví pak povinnůst k náhradě a stanoví její výši. Nejsůu·li s toutů výší náhrady stcany
spolwjeny, můhou po vyčerpání správních Ínstancí dož,ádati
soud, aby výši náhrady definitivně určil.
Při

rozhodování o nároku na náhradu škody bude museti
vodoprávní úřad rozřešiti si praejudicielně otázku, zda jepn3;
se v daném případě skutečně '0 nouzové přistání dle § 9,
odůvodňující jeho kompetenci. Zodpoví-Ii si tuuo ůtázku negativně, musí prohlásiti svůu inkompetenci.
O tom, zdali jednalo se 'O "nouzi") lnůž-e rovněiž praerozhodůvati soud, jestliže vlastník půbřežního po·
zemku vznesl na půdnikatele plavby žalůbu pro rušenou držbu,
neb žalobu negatůrní a podnikatel plavby namítá, že šlo o
případ nouze, vyručující dle § 9. kompetenci fora soudního.,
judicielně

§

10. Užívání soukromé vody.

Ten, či jest voda soukromá, m'ůže jí dle vůle své lUl;
své a jiných užiti a spotřebovati,l) vy/ímajicpfip,ady,'
na zvlášlním iitrtlu právním se zak/mlající.
2. Uživdni vod 'tekoucích obmezeno jest dle ~ákona prdc.
vy jiných, ktdí mají právo k vodě; též příčinami veřejnými,
vzchdze;icími ze spojitosti vody a z 'nevyhnutelné potřeby jeif.
3· Zvláště nemůŽe žádný mujetlÚk soukromý užívati vody
Um způsobem, aby se tím na ájmu práv,a někoho jiného znečišťovala, nazpět tlačila a dzi pozemky zaplawila nebo zbalz'
mla (§ 10. zdkonnika říšského j.
I.

pldtfebě

1) Moravský zákon používá výrazu pouze "spotřebovati". Leč v pojmu
tom jest bezesporně zahrnuto i užívání vody (arg. a contr.- ad minus).

I. V prvém odstavci § 10. vyznačené právo vlastníka sou·
]<rom_L1:2dy, obsahující právo vody dle své vůle ku své
potřebě n~b ku potřebě jiných: užíti a s ;~-tř~b~';~tl i, kryje
se s pojmem vlastnictví, uvedeném v § 362. O. O. z.
Toto neobmezené právo vlastnické vztahuje se pouze
II a vo d u uza"řenQu, která nemá spojitosti s '0odam(jInýmI
(voda zachyce~áauzavřená vstudni, r"bníce a p.). Voda.
t"lo,-jak při výkladu § 4. bylo vysvětleno; jest v sótÍkromém
vlastnictví v tecJinickém slova smyslu, podléhajíc právé ne-~
dostatkem spojitosti s jinými vodami dokonalé a neobl1liezené
-disposici vlastníkově. (Na odtoky těchto uzavřených vod vztahuje se již druhý odstavec § lO., neobmezené vlastnické právo
podstatně

oklešťující.)

Důsledek

tohoto disposičního práva, které jen příkladně
jest v zákoně uvedeno v)Trazy "vodu užíti a spotř,ebúVlati"..
.avšak připouští jakoukoli fysickou disposici vlastníklavodou
uzavřenou, jest, že vlastník muže vodou tou dle své libosti
nakládati, ji jinam odvésti, zničiti neb spotřebovati, aniž by
k tomu potřeboval úliedního povolení. Z pojmu neobmezeného
soukromého vlastnictví pIyne dále, že vlastník může .vody
'užiti neb zužiti sám aneb její užití a event. i spotřebeni p ř ene cha t i osobě tlíetí ak t y sou k ro mo p rá vn ím i (prodej,
pacht). Samozřejmě, že soukromé vody, jsouce předm,ětem
soukromoprávní držby, jso'u předmětem i vydržení.
Voda. uzavřená tvoří tndíž předmět soukromého vlastnictví, resp. 50ukromé držby v ob č a n s k op r á v ním s m ys I u a musí tudíž veškera jednání třetich 'Ůs'Ůb, která jeví se
jako zásah: d'Ů tohoto soukroméhol práva, býti pojímálna jako
rušení s'Ůukroméh'Ů vlastnictví a s'Ůukromé držby. Proti takovým zásahům může se vlastník (držitel) vody uzavřené brániti
jen pro s tředky s'Ů k r'Ů m0l'rá vn hni,. tudHžal{)bou
11
'ňegatOrnÍ -Wobou pro' ruŠení držby,' Vodní zákon'šám netná
'Předpisů o óCh:ráně těchto soukromých práva tudíž dovolávální
se pomoci vodoprávního úřadu jest vzhledem k ustan'Ůvení
§ 75. vyl'Ůučeno. 2 )
Neobme,zené disposiční právo vlastuíka vody soukromé

a

Cm~ I ~o~~~~;~1í;~Né~~;ť~~íi~~f{piďl~íitk:~s!'Jéi~it:'"
2)
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o titull',opirajiciseopředJYisY;J)r~vaob,~sk~Il,,! ať }lž jedt'"á
'-šeokoupi, pronájem neb V'y!ir"žení. urČité sluzebIl'Ůst!. k v'Ůde.
. Nenfsporu o tom, že. v těch:to případech bude třeba uplatňo
vati s'Ůkr'Ůmoprávní tituly tyt'Ů P'Ii",d"rn pr~vnírn, i když snad
vodoprávní úřad interv·enoval při uzavření na,r'Ůvnání mezi
oběma stranami, ježt'Ů touto intervencí nemohla býti zal'Ůžena
kompetenoe v'Ůdoprávního úřadu ohledně všech otázek, vztahujících se na obsah narovnání a pror'Ůgatio fori, t. j. podrobeni
se stra.n· fbru samu 00 sobě nepříslušnému, jest správnímu ří·
ze!)} ,.neznámo.
;Fe Nejs'Ůu však zajisté vyloučeny i zvláštní právní titule,
oplrající se o e ..Il()~'Etl. veřejnoprávní (rejména vyvlastně:n()~
v kterýchžto případedl';;'"pta:tíío~tCtěcht'Ů titulů iHilT'i-óóbmezenooti soukroméh'Ů vlastnickéh'Ů práva k" v'Ůdě uzavřené
rozhoduje úřad vodoprávní.
II Pramen a jeho 'Ůdtok (p'Ůkud nalézá se na pozemku
gmntovníkové) jsou s'Ůukromým vlastnictvím gruntomíka a
podrobeny volné Í'eho disp'Ůsici. Toto dispqsiční právo
jest však obmezeno, když pramen dále sp<\je,
t. j. s tane-li se tekoud vodou, která v stálém korytě se
dále p'Ůhybuje, čili když z pramene výlučné disp'Ůsici grullitomíkově podrobeného stane se soukromá tekoucí V10da..
Voda tato není již v plném neobmezeném vlastnictví
v technit:kém slova smyslu, t. j. v plném vlastnictví s'Ůukro·
m'Ůprávním, jak definováno jest v § 354. o. 00. z. NemoŽllosU
opanovcati vlnku vodní dle zákona tíže dále spěchající a na·
l:iražovan'Ůu vlnkou jinou, n'Ůvě přicházející, vylučuje výhradn'Ůst panství jednotlivcova a působí, že u soukr'Ůmých tekoudch vod lze mluviti jen o t. zv. "vlastnictví vodním", jímž
jest r'Ůzuměti soubor jednotlivých oprávnění k využiti a spotřebování vody, předmět toh'Ůto t. zv, vlastnictví tvořící.

Za tekoucí soukromé vody mohou býti považovány jen
ty, které twřÍ s'Ůuvislý tok v přirozeném kory,tě
a :pro"'fUto"svoji"'vlfú;tílost""přip6uštěíí~šOtrčá:sné"'tižívauf"vodY···'
i jinými osobami než vlastníkem. S)
,
.
Na s'Ůukromé tekoucí vody vztahuje se druhý odstavec
který praví, že užív,ání vod tekoucích: 'Ůbmezen'Ů jest
!lle z~K.'Ůna (nach Massgabe des Gesetzes) právy'~

§

100.,

5) Srov. Budw. 5121 A ai 1907.

kteří mají právo k vodě, též příčinami veí-ejnými, vzcházejícími

ze spojitosti vody a z nevyhnutelné

potřeby

úřad. 5 )

jej!.

Tímto ustanovením vysloveno jest z á s.a dní ob mez e ll- í
,disposičního práva vlastníka soukromé tekoucí vody a ohledně
zpu so bu a mí ryto ho to ob mezen í poukazuje § 10.
na další ustanovení vodn~ho zákona.')

Z druhého odstavce § 10. nelze tudíž odvozo\Cati všeobecné zmocnění vodoprávních úřadů Je vydáv,~í předpisu, .
omezujících vlastníka soukromé vody tekoucí ve volné dispo- ,
sici za účelem chránění veřejného zájmu, pojmu to zajisté:
velmi elastickéno. Vždyť § 10. sám připouští obmezení jen
"dle zákona" (nach Massgabe des Gesetz'es) a tím nabývá!
rázu nikoli k<;)nkretní zákonné normy, nýbrž stej~ě jako
,§ 364. o. o. z. vyslovuje pouze zásadu obmez,ení, OdťlvoďněnéhCi
jak' vodními právy jiných, tak i ohledem na ~pojitost vody
a jej.í nepostradatelnost.
Provedení tohoto zásadního omezení

zůstaveno

jest dalším

.";' zákonh.tm"ustatliY"elí.Ító'lanj"·§§'·fo:,·,·'ttřefC·.oQs'favěc),· 'II:;'!''':,
; 16., 17. (druhý odstavec), 42:--ral'(í'líy'~6ifstav:ec);7·, 20., 35'"
1
fl'" pak všem předpisům, jednajícím o vodoprávní expropriaci,
III. Prvým /provedením zásady, vyslovené druhÝm od'staveem § lo/'jest odstav,ec třetí téhož §u, který vlastníkú
soukromé voBy zakazuje t ako v é je j í u ží v án í, k te ré
by vodu na újmu jiného oprávnénce z~ečišto
~alo aneb pusobilo vzdutí neb zapl,2vení ne'IJ
2b,alin ění ci zí ch P,D Ze m k ů.

Tímto. zákazem vice versa jest založeno subjektivní právo
lp~:<J,vlastníka cizích pozemků nen jiného vodního-opr{vněnce
žádati;' aoyvkistník soukromé tekoucí vodý'''ňejen''se zdržeL"
při u#vání vody všeho, co mohlo by zpusobiti její znečištění
nen zaplavení a zbahnění pozemk'u, nýbrž i ah'y odstrarri~
také všechna zařízení k užívání vody, kter,á mají neb míti
mohou zmJněné účinky (arg. § 72. slova "poškozený a ohrožený"). Toto subjektivní právo sousedovo musí býti považo'váno za ..s2i.~_ právo"ve,,~ll!.Y~lu § 17. ?dst. druhého, tudíž za
právo vodním "z1Jroileffi"chráněň';-',,'éií:e;:;;dnlFt:oz'ákona v 'ev,en,t.
sporu určovatelné. Je-li tudíž toto právo sporné neb je-li 1"04) Srov. Budw. 72IS A ai 1910.

škozováno, jest k rozhodnutí příslušný dle § 75· vodoprávní
Nonna třetího odstavce § 10. vztahuje se zcela všeobecně na soukromév()dy ...... to j..k .. tek?1.!<:í,tak)_~_t?j."~,,,ježto
i u těchiC;"ffii5Yěúastati případ skodlivého vzdutí a tím zabahnění neb zaplavení sousedního pozemku. Zákaz znečišťo,
vání bude ovšem: praktický jen u těch stojatých vod, které
mají odtok.
Zákaz' zn e č'i..'š,.,ť.o"x"ánJ soukromé vody vztahúje se nejen na sváděni"~dpadkúa nečistoty do "ody, nýbrž i skládálli.
o.pdpadkú"a'hnoji"áúa vlastní. půdě, kterým: mohou býti sou'sednÍ vody znečištěny. Pochopitelně jest výraz "znečišťování."
vykládati extensivně a subsumovati pod něj i ~'y"I()Yi;ig.í"",sha
zování kamenÍ, země,.pqp,ele a p. do vody, čímž se V10da kalí
'nebo. vzd~uvá.
Zakázáno jest talmvé _~<ii:m,~gJs()ukromé yocjy,lst!"ré,
poškozuj.epr:á'lat.ř~tíl:(),\ tudíž škodí búď cizím p.o~emků~
o.'zápláv.ou a zbahněním jich nebo ciz1m vodním užívaclm PBvúm, na př. zmenšením' pohonné síly vodní. NJení~li vzdutí
škodlivo, jest dovoleno. Napmti tomu zapl":y'?~·,á"Il~....3: . ~~:::li!!O
Vo.ánío. cizích .' pozemků ,nutno o.!,?vaŽ<:Jy"fi:vMX zaš~.().cIli.';éa
"'p;;;t~za . zakázané. Dle toho nesmí vlastník ani vodu dešťovou po svém p.ozemku tak rozváděti, aby z toho vzešlo pord'máčení gruntů sousedových.

Jedná-li vlastník (držitel) soukmmé V10dy pmti zákazu
třetíh.o odstavce § 1.0., dopouští se přesrupkudle.§ ..Zr. a jest
vedle trestních následků povinen .oUsffáilííi"SKodlivé zařízení
.a mimo to nalúaditi poškozenému šk'oclu (§ 7 2.).
K jakémukoli užívání soukromé vody tekoucí, resp. stojaté, které mohl.o by míti vliv na j.akost (znečišťováním),
výšku a tok (vzdouváním) veřejné vody aneb dotýkalo by, se
práv jiných, na vodním zákoně založených (tudíž i zbahňo
vání a zaplavovo.ání cizích pozemkú), třeba dle druhého od"tavee § 17. bezvýjimečně úředního povolení, které - bylo-li
vubec uděleno - může v zájmu ochrany .cizích práva. veřej
ného zájmu býti vázáno buď určitými podrriínkam;i neb ča
sově obmezeno (§ 19·)·

r;l Srov. Bud\.,.

9867 A ai 19 1 3.
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11. Zákaz svémocné změny volných toků vodních.

Majetník pozemka nemůže dle vůle své na újl1w pozemku:
dolejšího přirozený odtok vody po jeho pozemka lek:oJU:~
itnudy vodHr ~ ....
.
Ale ani majetník dolejšílio pozemku nemá práv,~ překic
zeti, aby voda laková 'n7 škoda pozemka h'orejš.iho přir:ozen~
Odtékala (§ 11. záko'n. říšského).
Každý gruntovník má pochopitelně zájem na tom, aby
svůj pozemek v ohledu hospodářském zlepšil, zmelioroval.,
zejména také tím, že odvrátil by od pozemku škodlivé účinkyj
srážkové vody po jeho pozemku volně plynoucí a na něm se
shromažďující. Leč. pozemek jeho sousedí s pozemkem jiného
gruntovníka, jehož zájem bývá se zájmem gruntovníka prvého
často zcela protic!1ůdný.
Aby<,sousedský poměr)v příčině srážkových vod zákol)
upravil, zakázal v § I I. vlastníku pozem'l'U každou s v ·é·
moc n o utnanipulaci srážkovou vodou na jehb-p;;;elnkli se
slíroma:tirli]ícC:';'pfes pozemek tentékoucCkterabyla' Dy'n a
újmu pozemku sousedovu. Dle toho jest každý vlast.
ník pozemku níže položeného oprávněn žádati za nezměněné
zachování přirozeného odtoku všech vod atmosférických i .ji.
ných, jež, nejsouce poutány na určité břehy, po povrchu se
volně pohybují a plynou svým spádem s pozemků výše po·
ložených na pozemky dolejší. Normou § I I. nezakázal snad
zákon jakoukoli melioraci půdy umělou úpravou odtolru vod
srážkovýc!1 ("ždyť sám melioraci tu jinde podporuje), nýbrž
zakázal jen~ěnll..~'é"'!'.'?E!:~~:>:) t. j. provedenou bez povolení
vodoprávního úřadu dle druhého oust. § 17.
Ustanovení § II. jest v úzké souvislosti s § ID. a jest
jen kOnkretním provedením zásady, vyslovené v druhém od·
stavci § 10., jímž obmezena jest volná disposice vlastníka:
soukromé vody, kterou srážková voda dle § 4., bod b) a 'dl
skutečně jest.
I § Ir. vztahuje se pouze na vo4z.1~~žko~~ (dešťové a sně·
!i hově) ~ii!l~.J<t~ré.tel<?~~()ln~,t,j,b e zt1.rčit~h o k?
lil)'.,t!~.E()~:.e~~~: Vodám souÍ<r?mým v pevnýchbfuzídi íé~
li koucím věnován' Jest další § 12./
II
Při r o z ,e n Ý m o dto k e tlí jest rozuměti takový vodní
tok, který přivoděn jest přirozeným terénem půdy, tudíž jejím
48

utvarem a sklonem. Při tom jest nerozhodno, zda voda plyne
zcela volně po pozemku, aneb vyhloubila·li si často se měnící
.stružku, pevnými břehy neohranlčenou. U stanovení § ~}.}le~:..
lze užíti tehdy,upraven,li odtok srážkových vod rukou hdskou:
takže vodám těm 'dán byl určitý (ať' dósavadIlí, ať jiný)
směr: Na umělý svod srážkové vody se tudíž
§ Ir. ne v z tah u j e. Bylo·li umělými svodnicemi srážkových
vod přivoděno zbahnění neb zaplavování sousedIlího gruntu,
má vlastník tohoto právní nárok dle třetího odstavce § 10.,
resp. druhého odstavce § 17., aby soused zanechal takového
užívání vody, které působí zbalúrění dolejšího pozemku, a aby
odstranil zařízení sloužící tomuto užívánU) Za umělý svod
dešťových vod neize však považo~ati ~<l'~ které půsoM
sice také částečně na přirozený odtok dešoové vody, leč jsou
naprosto nutným a při řádném obhospodařování role ob·
vyklým opatřením?)
v
Dokud dešťová voda nalézá se na pozemku gruntovnf)cov;e,
jest jeho vlastnictvím. (§ 4.) Nikdo nemůže mu zabraňo:';'ti
v tom, aby si vodu tu na svém pozemku zadržel. Jest
v,~ak
zakázáno z.měn i t i sv émlŮcně neb svémocně za b r,a;nl tl
přirozenému jejímu odtoku, pokud změna ta byla by na újr:ru
pozemku sousednímu. Nesmí tudiž zakládati strouhy,svo~,ce
a drény ani tehdy ne;k<:lybystážkóv.ávoda touto um;,.lol1
cestou svedena byla v místa, kam byla by sama stekla paro·
zeným svým spádem a útvarem půdy, a to z toho dů'\'odu, že
tímto způsobem může býti odtok i'ejí zrychlen n'1b tak upra·
ven, že sousední pozemek utrpěl by změnou tou újmy, které
by jinak nebyl doznal.
'.
Ka ždé u mé I é o d vede n í dešťové vody spozetnk;u

II

ln':

mě1Íi~ '·pi~hŤ~í~·'_s~av~"',~9·~~9~~#f:-:§_em.:,~i,I '.-;:

a''12aŽťfá ~tri~~: '~těrá

h'

dle"'toooto§u'vúvahu přichází, může uplatňovau svuLn~r~~:
aby odvádění srážkové vody dálo se nejinak a ne nepnZlllVe]l
než dosud. K umělému odvádění dešťové vody j'est 00 k "vod·
nimÍ:t'dílu "~~zapofřebruřěa:iiíhó poy01enLdle §§ 17· a 42., odst.
druhý. Kdo si povolení toho neopatří a změnu svémocně pro·
vede, dopouští se přestupku vodníhOvzák~n~; poš~z;,ný ne~
ohrožený může žádati navráoeni v predesly stav, lezto nem
povinen trpěti svémocně změněný odtok srážkové vody na
<' ,)},Sr-ov. Budw, 9965 A ai 1913.
1M'"

4

2) Srov. Budw. 1976 A ai 1903.
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ního úřadu dle § '7., 'Odst. druhý :a aby buď sDused k zmene
té přiv'Oli! aneb :aby cestDu expropriace dle § 28., 'Odst. a) byl
k služebnosti vedení vody výr'Ok~m úřadu donucen. Viz výklad§ 28.
Dle lmnstantní pra",e správního soudu lze pDužíti § I I.
jen tehdy, kdy~~ 'O b::poz emky (r<:>ř"jš; idS'I"i.ší)js,?U ,"
vě n o; álly, poGiTmu hDspodářs tví. Prax~""MDJest
'takloócli:'rvodněna:SlDvem "pDzemek" dle § I I. nelze rozúrnetI-:ka:~fd~~;~~~emovitost, nýbrž pouze takovou, která Jest vě~
nDvána lhilt!lře zemědělské. Obecná mluva dojista neoznačuje slovem "pDzemek" veřejné silniee a cesty, ani budDVY a
d,oory k nim patřící a také vodní zákDn sám v § 45· rozlišuje
"pozemky" 'Od "budDv" a "silnic" :a tedy tyto zřejmě slovem "pDzemky" nezahrnuje. Ježto pak § I I. zakazuje změnu
přirozeného odtDku vDd tekoucích po "pozemku" ke škpdií
jak "pozemku" doleního, tak i "pozemku" hoř'ejšiho :a tedy
předpokládá, že jak hořejší, tak i dDlejší "pDzemek" jsou
"pOZf-mky" v užš:Ím smyslu tohoto zákonného ustanovení, plyne
z toh.o, že použití předpisu § [I. jest vyloučeno, když i jen
jednDmu z pDzemků dotčených nedostává se povahy pozemku
vénovaného kultuře zemědělské.
Ježto kompetence úřadů pDlitických vztahuje se dle §7 5·
jen'Om na záldit'Osti, týkající se užívání a sváděni v'Od a bránění se vDdárn podle zákona vDdního, nená,leží do této kompetence Dny fDrmy uŽÍvání vod, které dDšly úpravy speciel'ními zákDny (silničními, železničními, sta~ebrúmi :a pod.).

svůj

pozemek, který pllSDbí neb mDhl by mu působiti šlmdu.3)
Všechny žalDby, týkající se změny přirozenéh'O 'Odtoku
srážkových v'Od ke škodě sousedního pozernku, patří dle § 75.
pr-ed "vodoprávní úřad, ježto mají za předmět "užívání vod"
vodním zákonem normované.
Zákon zal{jazuje sv~m?c~ou zm,ěnu,' _t~~íž zm~,nu,_,r}'~i~?cl~:nou
p'O S it i v 11 í m jedr;1.'iiymgrunůoYníkoyým tehcly, festllze
Z1neiúi.tapttSDbí újmupozemk:u s~us~dnímu.Z toho
'acOntr. plyne, že taková změna, byť i svém'Ocná, jest dovolena, není-li provázena 'Ohroženírn neb pDškDzením s'Ousednfiho
pozemku. OpačnéhD názoru jest Pantůček, který tvrdí, že majitel dDlního pozemkn může n{,rok clle § I I. i tenkráte uplatňovati, kdyby bylo jist'O, že 'Odvedení dešťové veldy 'Od jeho
p'Ozemku bylo mu na prospěch, ježto p'Ozemek jeh'O přílišnou
vláhou trpěl. Názor svúj odůvodňuje tím:, že výraz "újma"
v § I I. nutno vykládati ve smyslu populárním: že nemá se
na přirozených poměrech vDdních hDřejšíhD neb dolejšího po;zemku ničehD měniti, to jest nižádná záplava h'OřejšíhD pozemku způsDbDvati, ani dolejšímu vDda 'Odnímati bez 'Ohledu
na to, zda pDzemkn tomu způsobena byla materielní škoda či
nilmliv.
Názor tento nelze považovati za zcela Ddův'Odněný, ježto
takDvý striktní výklad vedl by častD k tvrdým důsledk;ům,
kdyby nebylo možno 'Odvrátiti šloodu, půsDbenDu srážkoV1ou
vDdou, změn'Ou (třeba sv6ntocnou) Ddlloku jejíhDI nepřivá
děla-li by zrněna ta ptažádné škiody pozemku sDusednímu.
Vždyť z ustanDvení § 72., jednajícího 'O odstranění svém'Ocn6
novDty plyne, že nárok na 'Odstranění její přísluší pouze PDšlmzenému neb ,ohroženému, tudíž tomu, komIU škDda z novDlty
té nastala neb nastati může.
Dle našeho názoru jest vykládati slovD újma § I I. nejen
ve smy,slu § 1293 o. D. Z. co škDdu materielní, nýbrž i CD ušlÍ1
zisk, který mDhl vlastník sousedníhDpozemku Dčekiávati, kdyb'lé
změna nebyla nastala.
Zákon zakazuje svémDcnDu změnu odtDku vod srážkDvých, leč nevylučuje již a prlori každDu disposici gruntDvníkDvu 'Ohledně tDhDtD DdtDku. Jest však třeba, aby gruntDvník opatřil si předem k provedení změny sVDleni vodoprá,v-3) Srov. Budw. 5°90 A ai 1907.
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VDd sob'ecníchce st a, silnic' nespadá, dopra.,
. IvomOčr"'úř"idu vodoprá:V~íG:h--'c__ '_~ý~~~ž _ .s~gl;():;;právAÝTch. Z usta-'uovení §§ 12. a 17. zákona z 12. srpna 1864 Č. 46. t. z., dále
z ustanovení §§ 28. a 35. zálmna z 3'1. k'v;ětna 1866 Č. 41. z,. z,.
jde na jevo, 'Oe jest povinn'Ostí úřadů silničních pečo\\ati o to,
aby 'Obecní silnioe a cesty stále v dobře sjízdném a neškodném stavu byly udržovány a tedy že jest povinností sjlnič
ních a nikoli vDdoprávníCh úliadů dbáti bohD, aby vDdysráž~
kové s cest vdejných odváděny byly nejen takovým způsobem,
aby tělesD silniční netrpélo ;a jízda byla bezpečna, nýbrž i aby
pozemky sDusední z_ té při6ny žádnému nebezpečí a žádným
!;kodám nebyly vydány.')

-

,,---

4) Srov. Bohusl. 2627 ai 1923.
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opatřeních

za

nebo

změnách těchto opatření,

které byly
spidem na tělese silničním se shromažďující nebo za účelem
zabránění tomuto shromažďování vody z okolí silnice jsou pří
slušny rozhodovati úřady silniční. Jedná se o zařízení, které
slouží udržení snbstanoe~~"srriilce~a- jeví se jako příslušenství stilnice. }estliže však současně také touto změnou odtoku shromažďující se srážkové vody do tekoucí vody vykonává se vliv dle
§ 17. anebo cízí pozemkové vlastnictví se poškozuje (§ 10./
odst. 3.), jsou vodoprávuí úřady dle § 75. o těchto otázk"i5b:
výlučně povolány rozhodovati.5 )
Rovuěž nejs';-íi~--vo~dopra:vní úřady oprávuěny rozhiodovati
ve sporech, majících za předmět odvrácení škoďy působené
sousedu dešťovou vodou, jejíž odtok změněn byl provedenor.!
stavbou. Pokud v takových případech nebude lze použíti pořadu práva (§§ 475. a 476. o. o. z.), příslušny budou k rozhodnutí sporu stavební úřady.
/
zřízeny

účelem odvádění

srážkové vody

přirozeným.

.1.:'

_ Nárok z § 11. plynoucí může uplatňo\Cati
n_y.2:~..:l~í2"
p o z e mk u, na jehož újmu změna neb zabránění odtokU- se
stalo. Oznámení kterékoli osoby o spáchání přestupku § 11.
muže ovšem zavdati podnět k trestnímu stíhání pachate1e z m'oci
úřední, leč udavateli, není·li vlastníkem ohroženého pozemku,
nepřísluší postavení procesní strany.
"'-""'~~_:"'~~"~'~=~.,,".,,__ ,,,,,-,,....
,,-,';;

'\

N árok opírající se o normu § I 1. je(t~!)::~f~!?J2'é;~.y~L, /
S ním ovšem může k'onkurovati i soukromoprávní žaloba pro
rušení, resp. osobování si služebnosti.

§§

12. - 14. Disposiční právo vlastníka vody v pevném
korytě

tekoucí.

§ 12. Voda, kterou majetník pozemku z vodstva soukro- '1
mého odvedl a jí nespotřeboval, b.udZž, prve než p[fijde na
pozemek cizí,vedťfna napřed do původního řečiSti, vyjma, ze '\
by se ;in ým odvedením vody lakové ostatním maletnUl/lm,
právo k vodě maifám škody nečinilo (§ 12. z:rikoníka říš.).
§ 13. Sppjili-li by se majetníci několika kusli břehu spolu
mez.uj!cích ke společnému užíváni nebo vedení vody, poklridaft

se pozemky jejich v této příčině naproti majetníkům jiným za
celek (§ 13. zákoníka říšskéhoJ.
.
,
..
§ 14. Jsou-li protější břehy tekoucí vody soukrome rozllc'ných majetníM a neni-li tu nif:tké jiné míry právní, ježto by
e prokázati mohla, tedy mají držitelé k.Ué 'str~ny brehu dle
~élky břehu, v jehož držení jsou, právo, užívati polOl!rice vody
okolo tekoud (§ 14. zákoníka říšsk;éhoJ..
.
1. Dle § 4. patří odtoky uzavřených vod, dokud neopustlly
ozemek _gruntovuíka, tomuto. Dospějí·li však na pozemek"
~ousedův, na němž spojí se s odtoky jinými neb jinou. sou·
kromou vodou, stanou se soukvomými teko·ucím' Vlodaml dl~
§ 5. a jsou příslušenstvím těch pozemků, přes které, nebo mezI
kterými tekou.
,V'
Dle § 10. odst. 1. může ten, komu soukroma voda patn,
jí "dle vůle své ku potřebě své a jiných užíti a spotřebo.~~:~;
vyjímajíc případy na zvláštním titulu právním se zakláidaJlcl.
Gruntovník však jest při t e k o u cí c h vodách - nehledě
k ustanovení § 10. odst. 2. a 3. - ve svém disposičnim práVlu
ještě potud omezen, poklid jest mu § 12. uloženo, aby vodu
soukromou, sved:enou z původního koryt~a na
libovolné místo jeho pozemku, pokud jí nespo·
třeboval. opět do původního koryta zpět sved~
dříve, než jeho pozemek opustí.
Ze znění § 12. plyne, že gruntovuík jest oprávněn vodu
soukromou, v pe v n Ý ch b řez í c h po pozemku jeho telroucí,
nejen užíti, svésti, nýbrž ji i s po t ř-e b o vat i (z-ejména za. vlažovánim luk nebo ve svém hospodářství). Jen na to nmož~
ství, které gruntovník nespotřeboval a které půda nepohltila,
má dolejší soused veřejnoprávní nárok a to na tom místě, kde
koryto původní ústilo na jeho pozemek.
Jestliže - tUdížgruntovník chtěl by zříditi. jakékoliv vodní
dílo, které dotýkalo by se tohoto veřejnoprávního l návoku sou·
sedova, potřebuje k tomu úředního svolení dle § 17. odst. 2. a zřídil-li by dílo bez pov01ení, dopustí se přestupku a bude
povinen k dožádání ohroženého neb poškozenéhol souseda svémocnou tuto novotu odstraniti. 1 )
Majiteli soukromé vody tekoucí jest dovoleno, aby vodu
ze soukromého potoka přes jeho pozemek tekoucí dále odv,edl.

5) Sr'9"f. Budw. 10447 A ai 1914.
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1) Srov. Budw. 6722 A ai 1909.
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Nesmí ji však vésti přes cizí pozemek na vzdálenějšÍ pozemek
vlastní, aby tam ji užil neb spotřeboval, ježto zákon výslovně
pravÍ, že voda má býti svedena do původního koryta dříve,
než dotkne se půdy cizLRovněž není dovoleno vlastníkn soukroffi'é vody te~oucí hromaditi svém'Dcně tuto na svém pozem~
ku v nádrži, ježto prohřešoval by se tím proti zásadě nepře
tržitosti a spojitosti toku vyslovené v,§ 10. odst. 2.; ~takové
shromažďování vody bylo by vodním dílem podléhajícínli
bezesporně dle druhého odstavce § 17. a dle ministerského
nařízení z 14. února 1894, Č. 45 ř. Z., úřednímu schválení.'
ObmezenÍ § 12., předpisující vlastníku tekoucí soukromé
vody, aby ji - pokud jí nespotřeboval - odvedl před opUště
nim svého pozemku do původního koryta, p I a t í j e n p 0tud, pokud ostatní oprávnění (dolejší sous·edé)
mají na vodě té hospodářský zájem. Kde takového
zájmu není, nevzniká' nešetřenÍtn zákonného obtuezenÍ újma
ostatních oprávněných a jest odlišný svod soukromé tekoucí
vody dovolen. Ježto však po většině lze předpokládati, že jinaké, než zákonem předepsané svedeni vody do původního
koryta mo h loby míti vliv na práva sousedů, opírající se
o ustanovení § 12., tudíž na "cizí práy.a" vodní, jest doporu6telno, aby gruntovník si k projektovanému dílu opatřil dle
§ 17. odstavec druhý úředního svolení.
Te6e-li potok z č á s tip ř e s pozemek gruntovníkův, z čá
s t i po d é I jeho pozemku, musí gruntovník, odvedl-li v prvé
části všechnu vodu z potoka na svůj pozemek, polovici nespotřebované vody v onom bodě, kde hranice protějšího, vlastníka začíná, do koryta svésti zpět (arg. § 14.).2)
Ir. Vlastníci I' o b řež n í c h s P o I Ume z ují ci chl' ozem k ů mohou si navzájem zmírniti obmezení plynoucí pro
u,ě z § 1'2. tím', že uzavruu vzájemnou úmluvu, kter-ou s ID II či
se ke společnému užívání a ve~dení vody. Účinek
této dobrovolné associace, jejíž vnitřní právní poměry řídí se
úmluvou soukromoprávní, jeví se na venek, t. j. vůči všení'
třetím tím způsobem, že sloučené pozemky považují se za
jeden celek a že tudíž voda z eoku kolem plynoucího odve'dená
nemusí býti dříve do původního koryta svedena, až na nejkrajnější čisti tohoto sloučenéhó celku.
2) Srov. Budw. 782 A ai 1902/
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o "spolumezujících" pozemcích muze býti samozřejmě
ien tehdy řec, kdyžpozemkyleží natémže břehu bezprostředně
i ~edle~ebe. P;'iemek na břehu protějším nemůŽ!e býti do asso~ dace' ·při~·zá.t, protože nemezuje s ostatními, jsa vodou od nich
odloučen. Mimo to zákon dov,oluje v § 13· sloučení pozemků
pouze pobřežních, takže připojení se pozemků vzdálenějších
k associaci, třebas by tyto pozemky s grunty pobřežními těsně
sousedily, jest vyloučeno.
III: Jsou-li protější břehy tekoucí soukromé vody mzlič
ných majetníků, čili teč e -1 i s o u k r orná vod a me z i pozemky různých grun tovníků, mají tito právo pouze
n a polo v i n u mno ž s tví vod y klolem tekoucí dle délky
břehu, pokud ovšem není mezi nimi jiného prokazatelného
právoplatného měřítka (na př. smlouva, služebnost, akt veřejnoprávní a p.).
Předpis § 14. jest jen ,pokračováním normy § 5· ("Potoky
a jiné tekoucí vody soukromé pokládány buďte, nepro~áže-li:
,e nic jiného, za příslušenství pozemků, po kterých nebo mezi
kterými tekou a to podle délky běhu každého pozemku.")
J a k dělba množství vody mezi pozemky těmito tel<oucí mi
býti provedena, zákon neustanovuje. Může se tak státi buď
dělením doby užívání (střídavé užíván:) aneb přímo dě~bou
množství vody. Nedohodnou-li se účastníci, rozhodne úřad.
Dělení dle střední linie toku může nastati u jiných užitkú
soukromé tekoucí vody, které nemají souvislosti s množstvÍln
tekooucí vOlh (jako písek, kámen, rostliny, bahno ap.). Užitkiy
ty patří majitelúm protějš\ch břeM dle délky břehu až do
středu vodního toku. (Srov. §§ 407., 854,-856. o. o. z.)

§ 15. Obecné používání vody vdejné.
Každému jest dovoleno, aby ve vodě veřejné mohl vody
způsobem obyče;ným, a klerým jiní od poddbného užívání se
nevyluču;,i, bez zvlášlní přípravy aživllli koupánim, pran;1m',
mytím, napitÍjením a čerpáním,!) pak dobýváním rosmn, 'bah/w,
země, Plisku, štěrku, kamení a ledu na míslech, r/..2 kterých hkov,," užívlÍní neb dobýv-áni neni zapovězeno, a to pokud lím
1) Na MQravě též k domáckQhospodářským úČelům.
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vody, ani bfehilm nebezpečenství nenétStává, ani.
práva někoho jiného se neporuší, ani ,ú/wmu škodil nezpů
soN, a pokud se šelfí policelních opatření.
Obecné užívání, "usus publicus" dodává prá~ě veřejným!
vodám ráz veřejnosti. Z povahy vody co elementu pro lidstVlO I
vpouzlvam
""
'h'
nepostradate l ne'ho pI yne, ze
vo d y ve vo dn'h
lC tOC1C,
. tvořicích veřejný statek, k potřebám obyčejného života a domácnosti, jevící se OD neškodné používání, jest každému dovoleno, pokud nevylučuje stejného používání osobami jinými
a pokud prováděno jest bez zvláštnich zařízení. Vždyť při
něm odebraná část vody neb součásti říčního koryta bývá
buď ilmed neb v nejbližší dol>ě nahražena.
S u b jek t tohoto práva k obecnému užívání označen jest
§ 287. o. o. Z., který právo takové propůjčuje všem "čLenům
státu
tudíž veškerému občanstvu, veřejnos ti, obsah
pak stanoven jest t a x a t i vně v § '5. v. z., k němuž dlnžno připočísti i § 7., jednající o plavbě loďmi a vory.
Oprávnění Jednotlivce k obecnému uŽív.ání veřejné vodYj!
vyplývá z e z á k o n a a nemusí, ba aninemLlže býti indivH
duelně úřady propůjčíováno. Úřady mají jen povinnost, výkonj
tohoto práva policejními pfedpisy upravovati a ve sporech!
i
vzniklých v příčině výkonu tohoto oprávnění rozhodow.ti.
Oprávnění jédnotlivce k pouzívání veřejné vody normované § '5. a ~amozřejmě neobmezené jen na pobřežníky do·
tyčuévody netvoří subjektivní právo jednotlivce (ani
snad obce) 2) na nezměnitelné udržení tonoto oprávněn'í, jak
konečně vyplývá z povahy obecného užívání a z výsLovného
předpisu zákona, jímž úfady jsou oprávněny kdykoli policejNími předpisy výkon jeho obmeziti. 3 ) Oprávnění to není tudíž
subjektivním právem občana neb určité ob'ce ohledně jejích
obyvatel, které mohlo by býti pořadem instančním uplatňo
váno. Právo toto přísluší souhrnu občanstva a k háj e fl i
práva zájmů tohoto povolán jest jedině úřad
sám.
Z toho plyne, že je-Ji množství vody, které bylo d03ud
obecnému uživání k disposici, určitým nově povoleným vodním dilem zmenšeno neb vůbec zahráno, nemá nikdo po:o
H

,

2) Srov. Budw.
3) ,Srov. Budw.
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odejmutí neb zkráoení obecného užívání právo. námitek neb
nárok na odškodnění, ježto oprávnění dosud vykoná;"anié nebylo žádným propůjčeným vodním požívacím práv;em, nýbrž
. bylo fakticky možno a zákonem dovoleno jen po c\ohu slrutečné
zásoby vody, která zbývá po uspokojení individuelně propůj
čených vodních práv požívacích. Oprávnění poskytnuté §em
'5. občanstvu musí ustoupiti jinému opatření úfadu, .který
při propůjčování individualního práva vodního postupuJe dle
volného svého uvážení a dle téhož uvážení rozhoduJe o ponechání neb obmez,ení obecného uŽív,ání.4)
O b s a h obecného užívání vypočtěn jes,t/v § 15·,~"'Jlyg._ě
a možno ho rozděliti na dvě skupiny a ~4,.na vlastní uiíván~
vody koup án ím, praní m, my tím, n'ap áj ením:, b rodéním; čerpáním a dobýván~m ledu ' ) a na získávántyedlejšíchužitk!L.vQdnkll" jež se jeví spíše co užitky říč
ního kóryta, které vzhledem k veřejnosti vody jest také zpravidla/veřejným statkem a to.; dob Ýv á n i r o s tl i n, ba hna;
země, písku a kam,eni./IC vý-počtu § 15. třeba připočísti
i plavbu loďmi a vory po veřejných řekách, tvořící jednu
z nejdůLežitějších složek obecného užívání. R o z šiř o va ti
obsah obecného užívání přes meze právě naznačené nelze,
ježto § '7. výsLovně prohlašuje, že k užívání vody jiným způ
sobem než v § 15. uvedeným, třeba jest předchozího úiíed·
ního povolení. Takové povoLení zakládá pak individuelní vodní
právo užívací.
Ježto však zájem jednoho může lehko kolidovati se zájmy druhého oprávněného a ježto dále neobmezené vykonávání tohoto obeqtého užívání mohlo by zasahO:vati mšivě i
. v zájem veřejný, !pgdrobilzákollVÝko()n_tolIoto,z~~!'<:lně dovo'leného ohecn.ého užíváni veřejné, vody _různýmo b m é zenTll
a to:
I. Užívání to nesmí př.esahovati meze obyčej
ného, t. j. běžného používání vody, jaké obvyklý život a
. pravidelné v·edení nospodářství s sebou nese.
2. Nesmí se díti zvláštními zařízeními nebo upotřebením zvláštních strojů a děl k tomu cíli zřízených (na pf.
čerpání vody pumpami, dobývání písku bagrem).
3: Nesmí jíti tak daleko, že by všichni ostatní ze stejného ;užívání byli vylučováni.
,,~) Srov.

Budw.

1257

A ai

1902.
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4. Nesmí se jím měn i t i smě r vod y, alll JeJl t o k
jakost, ani .0hroŽovati břehy (§ 17. a oontr.).
5. Nesmí porušovati cizích práv nebo působiti jiným ško d u.
Cizími právy rozuměti sluší všechna individuelní, tedy
zejména též vodní užívací práva, opírající se o ustanovení vodnlho zákona a pak práva, k vodě privilegii propůjčeni, která
§em 102. byla zachována v platnosti.
Z ustanovení § 102. jasně vysvítá, že ffiDhou i na veřej~
ných vodách existovati práva zvláštní, která vylučují obecné
užívánÍ. Ustanovení § 15. nesmí býti tak vykládÓono, že by
i proti těmto nabytým a v platnosti zachovalým právům mohly
činěny býti nároky na užitky vodní dle § 15., které tvoří obsah
těchto starých práv. 5 ) Správní úřady, třebas nebyly i kompet,entní definitivně rozhodovati o existenci těchto soukrol11)rch
oprávnění, přece mají aspoň praejudicielně zkoumati platnost těchto oprávnění a dle takto utvořeného úsudku zaříditi
potřebné v příčině -obecného uŽÍvání.
6. Nesmí se díti na mís tec h, jež zvláštními policejními
nařízeními byla z toho vyloučena (na př. koupání na zakázaných lnÍstech z dilvodll policie hezpečnostní a lnrav~ostní, zikaz čerpání vody z důvodů zdravotních a p.).
O přístupu k vodám veřejným za účelem výkonu obecného
užívání zákon nemi ustanovení. Nélze však pochybovati o tom, .
že majitel pobřežního pozemku, není.li tento zatížen služebností, není povinen dovoliti přístupu. k vodě po svém pozemku.
Kde vef.ejná prostranství neb cesty tvoří břeh veřejného toku
vodního, jest obecné užívání vody každému dovoleno; kide břeh
jest v soukromém vlastnictví, přísluší jen majiteli břehu a
těm osobám, kterým vlastník břehu dovolí neb jest povinen
na základě zvláštního titulu právního dovoliti použíti břehu.
Vykonávání obecného užívání v umělém pobočnélll rameni
říčním (mlýnském náhoně), který
§ 2. jestioVriěžvod611
veř,ejnou, jest zásadně také dovoleno. Leč praktický výkon tohoto práva bude zpravidla těžko provceditelný vzhledem k tomu, že přístup k vodě vede přes soukromý pozemek aneb
i když této překážky by nebylo, tedy z důvodu, že by výkonem obecného užívání (na př. dobýváním ledu, písku) byly
II

cHe
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buď břehy poŠkozeny neb individuelní vodní právo mlynáf.ovo

porušeno.
7-. Obecné užívání nesmí překračovati nařízení,
jež pro ně policejní moc vydala.
..
.
Státní správa může policejními předpisy upravilI obecne
užívání, ,může stanoviti míru jeho, .dobu dobýván;' může někter.á
místa - jak výše řečeno - vyloučiti buď výslovně. neb v tím;
ze _ propůjčí určité osobě individuelní právo požívacl, veľ~]ne
užívánI' vylučující. Není námitek proti tolUU, aby za účelem:
regulování výkonu obecného,užívání stanoveny a vybírány
byly mírné poplatky.
.
pře k r o č·e ním e z í 9becného užívánÍ, zákonem s výš-euvedenými obmezeními k<joždému příslušejícího, zakládá skutkovou podstatu Přey~;,}fu vodního zákona dle § 7 I.

§ 16. Obe~né užívání vody soukromé.
Každému dovoleno jest, aby v soukromých řekách a po'ioetch mohl užívati vody koupáním, praním. mytím, napá;en!m
a čerpllÍnim do nádob ručnich, pokud' takto učiniii lzoe nT
místech, na kterých pfistouplli k vodě dovoleno ;est. Správní
ářad můžeui'initi policejní opatření v příčině užívání tohoto.')
Zásada 'Obecného užívání soukromé vody, vyslovená spe~
cielně jen v českérn (nikoli též moravském a slezs~,ém) zá;
koně vodnÍln, spočívá na poměru vlastníka soukrome tekoucl:
vody k této vodě, neob~ahující neobmezené disposiční privo
nad vodou ve smyslu vlastnictví soukromoprávního. Tím, že
obeoenstvu dovoleno jest n. b. na místech veřejně přístupných
použíti podél tekoucí soukromé vody. ke. koupání, pran,í, my:~,
napájení a čerpání do nádob ručních Ca contr. obecneho UZIváni na toc\ch veřejných, kde čerpání dovoleno jest bez tohoW
obmezení), není nikterak dotčeno "vlastnické" právo majitele
vody; aniž mu tím přivoděna podstatná újma.
S u b jek tem tohoto obecného užívání na tekoucích vúdách soukromých jest opět každý; tudíž souhrn občanst,ca
jako v § 15., '0 b s a h pak tohoto nžívání jest proti § 15·
podstatně ob mez e n tÍ)11, že vlastní produkty vodní (jako
1) -Pouze v ,Čechách, moravský a slezský zákon tohoto ustanovení
postrádají.

písek, kámen, rostliny, bahno a led) vyhraženy jsou vlastníku
vody a mimo to, jak výše vytknuto, dovoleno jest čerpání
vody pouze do nádob ručních.
Ježto obecné užívání soukromých vod dovoleno jest pouze
na vodách t e k o u c í ch, netýká se rybníků. V ostatních smě·
rech platí ohledně tohoto užívání vše, co bylo řečeoo při vý-.
kladu § 15., zejména také, že výkonem jeho nesmí býti cizí
práva dotčena ,a škoda způsobena.
Podmínka, že obecné užívání na soukromých vodách tekoucích jest dovoleno jen na místech veřejně přístupných,
jest samozřejma a platí i pro obecné užívání vod veřejnýcl:i,
pokud snad pobřežní gruntovník nebyl by zvláštními právními
tituly zavázán trpěti přístup k vodě po svém pozemku. Byl-li
by tento předpoklad splněn i v případě § 16., nemohl by se
takto obtížený gruntovník odvolávati na normu všeobecnoo,
ježto specielní jeho závazek působí silněji.
I toto obecné užívání může býti policejními před
p i s y zvliště upraveno, omezeno, ba event. i vyloučeno.

§§ 17. -18.

Pod'eha vodoprávního povolení (konsensu).

§ 17. 1. Aby se mohlo užívati vody vefejné jiným, než
v § 15. uvedeným způsobem a aby se mohly zNditi aJu!b změ
niti pf:ístroje a díla, kterými povaha, tok aneb výška vody,
se zjinačuje, aneb břehům ntfbezpeči n!listáv.á:, jest potř8\bí,
aby političtí úMdové k tomu povoktni dáv.:lli pOWJle,ni.
2. Povolení loho jest také třeba, když užívání soukromých
vod se dotýká cizích práv line{J povahy, toku nebo výšky veřejné vody.
§ 18. K dílům vodnim, která zřizovati lze §17. jenom
s povolením příslušnéhO úřadu politického, náležejí zvláště
všeliká dlla, jimiž se voda naMni (hnací rstroje) a zdýmá
(stavidla).
Také k tomu, aby se něco změnilo v t"kovém dlle, jest
třeba žádati za předC'hozi povoleni příslušného úlj"du politického, pokud se změnou takovou ziinačuje tok, spád anebo
spolřeba vody.
U stanovení § I7. odůvodněno jest významem V10dy pro
veškeré tvorstvo. Stát, jemuž zajisté záleží na ochraně ve60

řejného zajmu, nemuze každé1pu jednotlivci ponechati volnou
disposici elementem tak důležitým, jako jest voda. V intencícl:i
státu jest, aby voda jednak dle možnosti zůstala přístupnou
co nejširšímu okruhu obyvatelstva, jednak aby nebyly obce
a osady vystaveny nedostatku vody lť účelům hašení neb pro
potřeby domácího hospodářství, naproti tomu však, aby vddy
byio co nejracionclněji a nejhospodárněji využito.
Mimo tento zájem veřejný nutí i jiná okolnost veřejnou;
správu lť tomu, aby ulívání vody nebylo ponechá,uo volnému
podnikání jednotlivcově, nýbrž aby vázáno bylo předchozím
úředním konsensem. Jest to nutnost úpravy kolise zájmů,
která vystupuje v příčině indivlduelního užív,ání vody ať
k účelu jakémukoliv v celé příkrosti do popředí. Kolise zájmů
vzniká nejen na tocích veřejných, nýbrž i soukromých, nejen
pokUd samotné existence práva užívání se týče, nýbrž i oh1edně
jeho výlmnu. Jest nesporno, že bylo-li by vodnímu podnikání
ponecháno volné pole působnosti, poměry na vO!dách byly by
za krátký čas neudržitelny a sousedský poměr jak vodních
podnikatelů mezi sebou, tak i k pobřežním gruntovníkum
volal by intensivně po zásahu státuí autority.

1. Z důvodů těchto vyslovil zákon v § 17. normu, že
ka žd é uživ án í vod y na řek ách ve ře j n ýc h, pře
sa.hující způsob užívání, než jak jest každému
§em 15. dovolen, potřebuje předchozího úřed.
nlho povolení, lze-li očekávati, že užívání to bude vykonávati vliv na veřejnou vodu (na povahu, tok neb její výšku)
aneb ohrožovati břehy.
Účelem tohoto ustanovení jest, aby řizením konsensu před
cházejícím, byla zjištěna jednak proveditelnost a národohospodářská odůvodriěnost projel<tu a zOa a jakým zpusobemby
se předešlo rušení veřejného zájmu a poškození cizích práv,
aneb alespoň jak toto rušení a ohrožení by se na nejmenší
míru obmezilo.
Úřad rozhoduje o podané žádosti, řidí se při udělování
konsensu svým volným uvážením, z čehož vyplývá, že
n i k d o ne má n á r o k u na to, aby mu určité užívací právo
k vodě bylo propůjčeno.
U dělením vodního užívacího práva na řekách veřejných
vzniká na rozdíl od oprávnění k obecnému užívání, každému
61.

dle § '5. v mezích zákona propůjčenéh~: s.~ b jekt} v~i '.
vod n í p r á v o projektanta, které - SpO:'V~J'C na, pre~pI
sech vodního zákona - jest povahy v e r e! n o p r a v n I a
zpravl'dl a, IIenI' -li vY'J'imečně na osobu uchazecovu obmezeno,
1Ile § 26. P r á v o věc n é.
.
.
Úředním povolením ku zřízení, konstituování subJektIvního vodního práva na tocích veřejných se tudíž právo t?/
zakládá a v úředním povolení spatřovati sluší a k t k o n s t.1tutivní.
i,/
Rozsah a obsah tohoto práva vymezen jest koncesí, která
může býti vázána určitými podmínkami nebo obmezen," na
určitou osobu neb na určitý pouze čas. (Více VIZ vyklad

§ 19·)

Ježto povolením úředním bylo pro žadatele nové právo
založeno, jest povinností státu, aby propůjčené práv~ účinně
před rušivým zasahováním se strany třetích ch rán II a zeJména aby při udělen,í nového o užívacího práv,: n:spekto,val
práv platně již nabytych. Z duvodu tohoto tez prede~san~
jest pro zřizování nových vodních práv řízení konse~sm, pn
němž dlužno vedle zájmů veřejných přihlížetI k eXIstenCI a
rozsahu práv již dříve propůjčených.
Státní správa propůjčujíc určité vodoprávní povolení 0n;e:
zuje ho na míru konsensem podrobně uvedenou a nem-h
míra ta udána, ·tedy pouze pro potřebu vodního díla,
jádřenou schváleným jeho zařízením. Ohledně ev.~t., prebytku veřejné vody, který vybývá po plném uspokoJem propůjčeného vodního práva, zůstává státní správě volná d,spo,
.sice k dalšímu propůjčování (§ 27.)·
Dle mnohých ustanovení vodního zákona, ,zejména však
,dle zásady vyslovené §em '7., mají býti veřejné vodotoky
nejen vzhl~dem na nepostradatelnost vody pr~ .život, ný~r~
i vzhledem na ohromný význam vody pro vetslllu odvetvl
lidské tvorby zachovány nezkráceny v útvaru a velikosti dané
jim přírodou. Touto zákonem praegnantně vyslovenou zásadou jsou prohlášeny faktické, přírodou samou utvořené poměry veřejných vodních toků za právní poměry a každá
úchylka od tohoto přírodního stavu vázána jest podmínkou
předchozího úředního konsensu.')

vy-

1) S1"QV. Bud\v. 6459 A ai 1909·
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II. Zákon však vyžaduje v druhém odstavci § '7· úřed
n í hop o v ol,,~_.Il í i pro II Ž í á n í ~ s o _ ll:.k :r.o_~rn_i,.~ h vod,
pokud by užívání to se dotýkalo ci'zích práv
a n e b p o vah y, t o k u ne b o výš k y ve ř e j n é vod y.
Vlastnictví k soukromým vodám .tekoucím ;není neobme.
zené. Toto vlastnictví nezakládá jakoíiíiřfé'~ěci oprávnění
vlastníka dle § 354. o. o. z. věcí tou dle své libovůle nakládati, nýbrž jest obmezeno výslovným předpisem § 10., odstavec druhý, jednak "právy jiných, kteří mají právo k vodě",
jednak "též příčinan1i veřejn),mi, vzcházejícími ze spojitosti
vody a z nevyhnutelné potřeby její".
Takovým specielním obmezením, vysloveným zásadně
výše uvedeným zákonným ustanovením, jest druhý odstavec
§ 17·
Tím jest vysloveno, že soukromý vlastník tekoucí vody,
nemůže učiniti samovolně žádné takové opatření, který.m by
bylo rušivě zasaženo v cizí vodní práva aneb ve zmíněné poměry veřejných vod, čili jinými slovy řečeno, neobmezenost
jeho vlastnictví přestává tam, kde b y jeh o d i s p O s i c e
soukromou vodou mohla poškoditi cizi vodní
p r á va. Z toho však nutně následuje, že taková disposice
vlastníka soukromými vodami, tvořícími jeho vlastnictví není
již právem vlastníkov)'m, nýbrž že oprávnění k ni může dosíci
jen povolením úředním. 2 )
O projektu rozhoduje vodoprávní úřad rovněž dle svého
volného uvážel1Í a exist,enci vodního práva dosvlědčuJe vodro·právním konsensem .
Ohledně povahy tohoto vodoprávního konsensu, týkajícíh~ se vzniku vodního užívacího práva na vodě soukromé,
jest spor. Jedni spatřují v konsensu tom vždy pouze akt
deklaratorní, jímž zvláštní oprávnění k užívání vody soukromé
se rie-iřizuje:", n)rbrž jen osvědčuje, že právo toto, vyvěrající
již z vlastnictví žadatelova k vodě soukromé, není v rozporu
se zájlny veřejnými a neporušuje cizích práv, kdežto drUZÍ,
opírajíce se o výsostné postavení státu vůči všem vodám)
spatřují i ve vodoprávním konsensu ohledně vod soukromých
akt konstitutivní, prá\'o k určitému užívání vody vlastníkovi
. propŮjČ1.ljíCí:
.~

v

2) Srov. Budw. 1-0247 A ai 1914.
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Názor prvý jest správný potud, pokud projektovaným
dílem není zasažen ani ohrožen zájem veřejný, uvedený v druhém odstavci § '7., zejména zůstane-li nadále dosavadní povaha, tok a výška veřejné vody udržena a cizí práva nebudou
dotčena. V tomto případě skutečně nevyslovuje vodoprávní
úřad povolení k projektovanému užívání, nýbrž uznává pouze, že projekt jest v ohledu veřejném přípustný a jest tndíž
jeho výrok považovati za akt ryze dek I a r a t o r n í, konstatující, že není zde případu, kdy vlastník podléhá veřejnopráv
nímu obmezení ve smyslu § 364. o. o. z.3)
Naproti tomu však, vykonává,li aneb může-li vykonávati
projektované dílo určitý vliv na vody veřejné neb na cizí
práva, vodním zákonem normovaná, a tudíž pod ochra~ou
vodoprávních úřadů stojící, propůjčuje úřad skutečné povolení
ovšem jen v tom smyslu, že dovoluje za určitých podmínek a
za určitých kautel zasahování do sféry veřejného zájmu neb
do okruhu cizích práv vodních. V tomto případě lze tudíž
vším právem mluviti o úředním aktu k o n S t i t u t i v ním.
III. Zákon prohlašuje, že předchozímu úřednímn konsensu podrobeno jest každé už í v á p.i vod y, přesahující
meze obecného užívání dle § '5.
.
Výrazem "užívání vody" nelze rozuměti pouze vykořis
tění vlastností a sil vodních, nýbrž nutno ho r o z š í ř i t i
na jakoukoli disposici vodou, která nejeví se výkonem oprávnění k obecnému užívání a která by vykonávala
neb mohla vykonávati účinky v zákoně blíže vyznačené.
Z toho plyne, že za "užívání vody" ve smyslu § 17. nelze
p'Ovaž'Ovati tolik'O užívání v obyčejném slO\~a smyslu, nýbrž
že dlužno ho rozšířiti i na svádění vody a práce 'Ochranné.
Názor ten podporuje ~nelen-Cifová.rir§17;·'vtexťti.§·42., nýbrŽ'
i znění § 75., vymezující konlpetenci politických co vodoprávních úřadů na záležitostí týkající se užívání, svádění a hrazdění vody dle vodního zákona.
f'
Dle toho nutno podrobiti požadavku úředního schválení :
\ j",k-ákgli_ yg<!I1Ldíla ._?E,y()dňu jÍcía odvodňujÍd, dálestavby
\.IJ()])řežnÍitakové, které zřÍzeny-byúmajinad normální výší
vody, jen kdyžpfi"velké vodě mohou vykonávati nepříznivý
vliv na výši, tok a směr vodního toku. 4) Rovněž předchozího
3)

Srov. Budw,

7199 A ai

1910.

konsensu potfebují stavby t1:l0st~~,_fl: l~vek, překážejíce svymi
pilíři volnému toku resp. pohybu ledů a inimo to pravideln<'l
zužujíce koryto vodní.

Zákon nerozeznává, zda užívání vody projektuje žadatel
k vybudování nového \Oodního díla uŽÍ\cacÍho,
aneb ida užívání toto v širším slova smyslu jest jen důsledkem
jiného jeho výkonu, k němuž jest oprávněn (na př. stavba
domu na břehu řeky) aneb dokonce zda zřízení to (rekonstrukce jezu) jest zákonnou jeho povinností. Ve všech těchto
případeéh jest třeba úředního povolení, mohou-li býti projektem privoděny účinky zákonem předvídané.
výhradněc:jen

IV. Všimněme si nyní blíže účinků takového UZlvání vody, pro něž zákon předpisuje úřední povolení.
Zákon sice v obou odstavcích § 17. rozlišuje užívání vod
a soukromých a různě stylisuje účinky vodního
díla, které zakládají konsensnÍ povinnost, leč srovnáme-li
blíže obě stylisace, vidíme, že jedná se vlastně o předpis týž,
jinými slovy vyjádřený. Zákon nezmiňuje se na př. o ochraně cizích práv vodních v odstavci prvém, leč ochrana tato
zahrnuta jest již ve snaze, zabrániti účinkům vodního díla
v prvých čtyrech směrech) jilniž jedině cizí pr.ávo na veřejné
vodě existující může býti ve výkonu svém dotčeno. Nemůže
býti však sporu o tom, že ochrana cizích práv obsahuje
i ochranu vod veřejných, takže lze vyznačiti účinky vodního
užívání, pro něž třeba jest účelného povolení, jednotně takto:
'. a) vliv na povahu, b) tok, c) výši veřejné vody, d)
vliv na bezp'ečnost břehu vody veřejné fa e) pos I é z· e v I i v na c i z Í p r á v a.
veřejných

Zda projektované dílo bude pravděpodobně aneb aspoň
m ů ž e jeviti se (arg. § 72. "poškozený a ohrožený") účinky
výše sub a-d vyznačenými, závisí od skutkových okolností,
které úřad s přibráním znalce musí vyšetřiti. Jest jisto, že
na př. podniky, které nepoužívají přímo hybné síly vody
k pohonu strojů, nýbrž k odvádění odpadků továrních, právě
tak, jako vyústění městské kanalisace do vody veřejné, budou potřebovati předchozího úředního svolení, ježto svým
zařízením vykonávají nepříznivý účinek na kvalitu vody. Stej-

4) Srov. Budw. 9868 A ai 1913.
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ně tomu tak bude u podniků, které vpouštějí do veřejného
toku vodu sice čistou, však v změněné temperatuře.
Na tok a výši vody vykonávají vliv všechna ta umělá
zařízení, která odvádějí vodu z veřejného toku nebo ji do
něho přivádějí, tudíž všechna díla zavodňovací a odvodňovací,
dále jezy, stavidla, hnací stroje, veškery stavby v korytě vodním neb do vody vyčnívající event. i nad vodou neb na
břehu zřízené, které mohly by míti při vyšší vodě vliv na směr
neb výši tekoucí vody, rovněž stavby mostů, lávek a p., konečně rybníky, jak specielně stanoveno bylo ministerským.
nařízením z I4. února 1894 Č. 45. ř. z.
Na bezpečnost břehu mohou působiti zejména zdýmadla
(stavidla) neb nepřímo stavby ve vodě zřízené, kterými směr
vody a odchod ledu se mění způsobem břehu nebezpečným.
V zhledem k vylíčenému jest tudíž jasné ustanovení § 18.
vyslovující, že k dílům vodním, která zřizovati lze § 17. j e. no m s p o vol e ním pří s I u š n é h o ú řad u p o I i t i c k ého, n á lež e jí z v I á š tě všeliká díla, jimiž se voda nahání
(hnací stroje) a zdýmá (stavidla)")
Jest jen spor o to, zda hnací stroje a zdýmadla (jezy,
rybníky, stavidla) podléhají vždy předchozímu úřednímu povolení, i když nevykonávají vlivu v § 17. naznačeného, aneb
zda potřebují konsensu jen tehdy, lze-li.u nich tyto účinky
s pravděpodobností předvídati.
Lze zajisté přisvědčiti názoru prvému, vyžadujícímu bezpodmínečný předchozí vodoprávní konsens a to jednak z dů
vodu faktického, ježto snad bezvýjimečně každý hnací stroj
tvoří určitou překážku vodě, kterou tato svým spádem musí
přemoci a tudíž na tok vody působí a převážný počet zdýmadel jest s to působiti nepříznivě na cizí vodní práva, na
výši a tok vodni. Nehledě ani k tomuto faktickému důvodu,
který činí spornou otázku tuto bezpředmětnou, zdá se slovné
znění § .I 8. svědčiti tomu, že z v 1 á š t ě vše 1 i k á d fl a hna c Í
'a zdýmadla zřizovati lze jen s povolením příslušného úřadu
,politického. (Opačného názoru jest Pace i Pantůček.)
O vlivu projektovaného díla na cizí práva, resp. o právech
těchto třeba pro důležitost a obsáhlost materie vyhraditi odstavec zvláštní.

5) Zu den Wasserwerkcn, deren Errichtung der Bewil1igung ....
bedarf, geh6ren i n s b e s o n der e Triebwerke und Stauanlagen.
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V. Pokud týká se cizfch práv" která nově zřizovaným vodním užívacím dílem mphou býti dotčena, jest rozeznávati dvě
jejich kategorie, a tq'/vodní práva v technickém slova smyslu
a',ostatní (soukromá)' práva. Prvními jest rozuměti ta, která
povstala dle předpisu vodního zákona a jichž obsah jest také
vodním zákonem normovánao 'jichž existenci a rozsahu
mají rozhodovati dle § 75. vodoprávní úřady. Do druhé kate- .,."
gorie patří všechna ona práva, jichž titul .!lespo,čIY;3.,:a .Il~l<:t~;
rém předpisu Vo.<lníIJ.O zákona, nýbrž která opírají se pouze
o titulsOllkrOilloprá"n! (na př. služebnost, vlastnictví).

J,"

>.

O těchto s o u k r o m Ý ch p r á ve c h v případě sporu, t. j.
o jich existenci, rozsahu a vztahu k druhé strallénemoh?u
rozhodovati vodoprávní úřady, nýbrž, jedině, ,řádný, soud.
Ovšem že musí i vodoprávní úřad iáujatistanovisko k 'tvrzenému spornému právu soukromému, když a pokud jeví se
zodpovědění určité soukromoprávní otázky bezpodmínečně
nutným jako praejudid
jiné otázky, náležející do kompetence
_ __ __ ,
vodoprávního úřaClu. Na př. jest třeba praejudicielně zodpověděti otázku, zda a pokud určité práva soukromé (na př. služebnost) existuje, aby mohla býti řešena otázka vodoprávní,
zdanutna jest jeho expropriace dle § 28. Dospěje-Ii vodo~
právní úřad při zkoušení této praejudicielní otázky k pře
svědčení, že výkon žádaného vodního práva nedotýká se
tvrzeného, leč žadatelem neuznávaného práva soukromého,
může povolení vodoprávní bez zvláštních podmínek a vyvlastnění vysloviti. Protivníku zůstává však vždy vyhraženo, aby
uplatňoval soudní cestou existenci, obsah a rozsah svého
soukromého práva. Bude-li rozsudek soudní odlišný od prae. judicielního výroku vodoprávního úřadu, může protivník domáhati se obnovy vodoprávního řízen!.6)
-~" ~.'--,_

,e'~.J

Přihlížíme-li však k ustanovením §§ 8., ID., 14., 44·, 45.,
uznávajícím závaznost likvidních titulů soukromoprávních a
posléze k § 88., vyslovujícím, že k r o z s o u z e n í námitek
na soukromém právu se zakládajících vyhražen jest pořad
práva, musíme uznati, že vodoprávní úřad, rozhoduje o pří
pustnosti a event. obmezení nově projektovaného díla vodního, musí přihlížeti rovněž k právům soukromým, avšak
pouze tehdy, json·li li kv i dní, t. j. uznává-li je žadatel 00
6)

5'

Srov. Budw. 7654 A ai

I9IO.
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strana protivná aneb jsou-li právoplatnými úředními listinami
prokázána (na pf. rooosudek, zápis v pozemkových knihách
a p.).7) Pouze tudíž na sporná práva soukromá netřeba
bráti při udělování konsensu (vyjma výše zmměné řešení
praejudicielní) zřetele, nýbrž jest dle S 88. rozhodnouti, zda
proti podniknutí není z příčin veřejných závady a k rozsouzení námitek (protivníkem neuznávaných) na soukromoprávním podkladě spočívajících vyhraditi pořad práva.
/ '
Pokud vod n í c h p r á v v technickém slova smyslu, tu, 'dí.Ž P r á v vod n í)ll z á k o n e m z a I o žen Ý cha jím ch r á- •
II ě n Ý c h se týče, 'musí k nim vodoprávní úřad ovšem vždy při
udělování konsensu přihlížeti. Vodní tato práva mohou býti"
opět dvojího druhu: buď s poč í v a jí n a v Ý s lov n é m
pře dpisn vodního zákona (na př. práva'iopírající se o normu třetího odstavce § 10., o S II., rz.)'/.aneb založena jsou,
zvláštním konstitutivním aktem vodopr~vního úřadu, tudíž!
pro p ů j č e n á vod n í už í v a cf p r á v á bez ohledu na to,!
zda jedná se o díla zřízená již za platnosti vodního zákona!
I
neb o t. zv. starý stav dle § r02.
!
Podotknouti ještě třeba, že pod cizími vodními právy)
rozuměti sluší nejen ta, která vztahují se na tekoucí soukro-i
mou vodu, nýbrž i taková, která existují na těch veřejných!
vodách, do nichž vlévá se soukromá voda, o jejíž užívání set
jedná. B)
VI. K získání užívacího práva vodního, jehož účinky
imohou se jeviti způsobem v S r 7. uvedeným, jest._ti'",lJ"lÍř~cl
:,níhopoyolení. Jest však zodpověděti otázku, zda povolení
t-';-nemllž~ biti snad nahraženo delším faktickým výkonem
vodního udržovacího práva, t. j. vydržením.
Jestliže S 3. v doslovu praví, že stanovení pojmu veřej
ných vod §S z. a 3. netýká se nařízení obecného práva občanského, jimiž držba se ochraňuje, nemůže z toho býti
odvozováno, že pouhý výkon vodního užívacího práva sám
mohl by právo to založiti, nýbrž toliko, že, pokud na veřej
ných 'vodách jsou poměry, které mají býti posuzovány dle
zásad soukromoprávních, přísluší jim ochrana držby o. o. z.
Vodní užívací právo, jako odvádění vody k účelům prumyslovým neb zemědělským byla již všeobecným mlynářským

řádem

z 1. prosince 1814 vazana výslovným povolením při
slušného úřadu. Každé tudíž pouze fakticky vykonávané a
úředním konstitutivním aktem nekryté vodní užívací právo
jest vykonáno neoprávněně a tudíž seb e deI š í jeho v ýkOll nem'ůže založiti subjektivní veřejn ..é p.r.'á.v.1Q
užívací. 9)
VIL Ú ř e cl n fh o p o vol e ní je s t tře b a z a výš e u v edenýc h přeclpoklaclů nejen k zřízení, nýJ:}rž i ke
každé zm8n~/díla, které může vykonávati vliv v § r7.' naznačený. Po(j:zřÍzením díla sluší rozuměti i rekonstrukci jeho,
pod 'změnou' pak i zrušpií díla.
"
Zří z e ním vodnílÍ6 díla jest považovati prvé jeho zbudqvání, rek o n str u k c í pak obnovení, znovu vybudování
díla již zaniklého.
Velmi často pude v konkr,étním případě sporno, zda
. jedná se OpollhquzIIlěnu, r"sp.oudrženíexistujícíhodíi~;l'i
ojeho nové vybudování. O qprayě existujícího ještě díla může
býti jen tehdy řeči, když ďflovzhledem k svému stavu a své
jakosti může býti považováno za skutečně existující, t. j.
když ze samotného objektu mohou býti se vší určitostí stanoveny nejen účel a zařízení, nýbrž i dimense díla. Není-li
tomu tak, pak nemůže býti dotyčné dílo považováno za existující a nemohou býti pokládány ty práce, které mají takové
dílo probuditi k životu a učiniti je zpúsohilým provozu, za
opravll a1ld.rž9yánL.díla, které vzhledem k předpisu § 17.
z'ápfedpokladů tam uvedených potřebuje stejně vodoprávního
povolení jako první zřízení takového díla. IO )
Rozeznávállíml!zip"u h o uúp.ra vj),! "c.z měn o I I vodníhoclfla ná jedné stranb re k o nstr
cí
straIledruhe
ma dalekosáhlý výim"mv JOrnsměru,že při změně ýQi:1íii!ió
díla neuděluje se vodoprávní~ úřadem nové vodní užívací
právo (viz doleji), kdežto při rekonstrukci díla, jehož zánikem i vodní užívaCÍ právo s ním nerozlučuě dle S z6. spojené zaniklo, musí býti vodní právo užívací nově konstituováno.
Zřízení novéllo díla, pokud potlleby konsensu se týče,
rovná se každá změna stávajícího díla. Leč přece
jest zde podstatný r o zdí I niezi novým zřízením a pouhou

uk na

7) O likviditě soukromoprávních titulů srovnej výklad § 44. lla str. 163.
8) Srov. Bud,\,. 7215' A ai 1910.
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9) Srov. Budw. 6101 A ai 1908.
10) Srov. Budw. 8653 A ai 1912.
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zlněnou díla v otázce, co tvoří předmět· vodoprávního řízení
a vodoprávního konsensu.
Při povolování nového díla ve veřejné vodě neobsahuje
konseris pouze povolení ke zřízení potřebných strojů a zaří~
zení, nýbrž též povolení k určitému užívání vody, t. j. propůjčení vodního užívacího práva.
. Tomu však není vždy při schvalování projektované změ
ny díla již zřízeného, ježto ve většině případů jest změna
projektována v rámci a hranicích práva žadateli již právoplatně propůjčeného, tudíž existujícího. Přesahuje-Ii projekto-·
vaná změna' tento rámec, nutno ji ohledně žádaného plus
považovati za podnik nový.
Nehledě ani k tomu, že žadatel za nové vodní užívací
právo nemá subjektivního nároku na jeho propůjčení, kdežto
projektant pouhé změny jest. Již dr!.i.telem určitého vod~ího
práva, jeví se rozdíl ten neJzrevelneJl v obsahu podmmek,
jimiž konsens může býti obmezen.
Jedná-Ii se o změnu zřízeného již díla bez současného
propůjčení obsažnějšího vodního práva užívacího, jest vodoprávní úřad povolán pouze ke zkoušení, zda změnou tou nebude přivoděn nepříznivý vliv na jakost, běh a výši vody.
na bezpečnost břehů a cizí práva právoplatně již existující.
Jedná-Ii se však o propůjčení nového užívacího práva, musí
úřad. uvážiti i všechny ostatní poměry a veřejné zájmy, které
při vodoprávním konstitutivním aktu v úvahu přicházejí
(§§ 79., 88., 94.). Z toho plyne, že v tomto případě ponecháno
jest volnému uvážení úřadu, zda může býti vodní právo vůbec
neb jen za určitých podmínek a .záruk uděleno.
Při povolování pouhé změny, která má býti provedena
v rámci právoplatně již uděleného vodního zákona, mohou se
podmínky konsensu vztahovati jen na ochranu veřejných zájmů a. cizích práv, uvedených v § 17., nikdy však nemůže býti
ke konsensu připojena podmínka, kterou vlastní vodní užívací právo bylo by ve svém rozsahu dotčeno neb obmezeno. l l)
Je-Ii dílo měněno, přestavováno, zanikají všechny ony.
podmínky k'onsensu, které pojily se k starému dílu, zanik'á
též ona.část původního vodoprávního konsensu, která. platila
schválení díla a zůstává zachováno z původního rozhodnutí
11)
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jen v něm obsažené propůjčení užívání neb odběru vody.
Z toho ale plyne, že při vodoprávním projednávání a rozho.dování o povolení změny vodního díla musí úřad považovati
za danou pouze existenci, obsah a rozsah propůjčeného vodního užívacího práva a nesmí tudíž spatřovati v nich předmět
své konstitutivní činnosti, že však' naproti tomu oť;ízka schva·
Jení n o v ě projektovaného díla patří v obor jeho schvalovací
činnosti stejnou měrou, jako by se nejednalo o dílo dříve
již existující, nýbrž zcela nově zřizované. 12 )
Změna

díla, k jehož zřízení bylo třeba dle §§ 17. a 18.
povolení, vyžaduje vždy konsensu, aniž by bylo
třeba zkoumati, zda změněné dílo bude vykonávati ji n Ý v li v
na jakost, výši neb běh vody ve veřejných tocích aneb na
.cizí práva, než dílo původní. Plyne to z úvahy, že konsensem
dle § I7. vázáno jest každé zařízení vodní, které zmíněný
účinek jeví neb jeviti může. Zejména však hude třeba vždycky
tÍředního povolení k'e změně hnacího stmje, ježto účinek to:hoto stroje na vodní tok' bude se dle rozličného motoru též
rozličně pmje\'ovati,13)
úředního

Má-li býti na místě d~sa,vladníchd "o uděl z ř Cze np
11 o védílo jedno, jést pm toto nové .zříz~ni. třeba .. l!-0v~hio
propůjčení vo.dního užívaahopráva 'i tehdy, Když nmožstv[
vody, které nové dílo potřebuje, jest menší než spotřeba,
.obou děl dosavadních'. Toto nově pmpůjčené práva muže
býti omezeno i podmínkami, kterým starší práv.a vodní podrobena nebyla.
Neboť o pouHé změně, bezvýznamné pro další trvánf
vodního užívacího pd."a, mohla by býti jen tehdařeč. .
!<dyby .byly vyměněny. jen jednotlivé ...technické součásti díla
součástmi novymi" (rii př. vodní kolo turbinou), zatím co
.ostatiifčasfC'uí1,,'zůstaly by tytéž. Tomu však není tehdy,
když dvě stará díla (na př. dva původní jezy) se zruší a nov.é
dílo (nový jez) má býti zřízeno, Které jak polohou, tak i technickou úpravou se podstatně od dosavadníclť liší. Zánikem
starších vodních děl zanikla i vodní práva na dílech těch
lpíci a bude-li nový proj.ekt schválen, bude tím projektantu

12) Srov. Budw. 9966 A ai 1913_
15)"Srov. Budw. 10069 A ai 1914.
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uděleno nové vodní právo, které s oběma zaniklými původ
ními není v, žádné právní souvislosti.l\)
Za změnu ve smyslu § 17.:,nelze, po va žova ti z mě n II
Ú čel u, kterému vodní hnacístioj sloúžr(na př. turbina po_
h'áněla d()sudm1~n, příště elektrárnu) vyjma přípaď;že b)'
původní propůjčení vodního práva bylo býval()prólfuzatelněr
'omezeno' pouze na určitý hospodářský účel. V tomto případě
udáním se účele odpadla by také výslovná .podmínka kon.-scnsu připojená a právo vodili, jen pro určitý účel propůj
čené, by zaniklo odpadnutím tohoto účele. 15 ) Není-li takové'
výslovné výminky, jest věcí oprávněnce, aby si sám určil hospodářský účel, pro který ohce propůjčeuého vodního práva
vyúžíti.16)
. Po:;léze zbývá ještě p'Ůdotkn'Ůuti, :že za změnu vodního
díla ve smyslu § 17- sluší považovati: i zrušení tol1oto
dH,a, ježto jest nespomo, že nový stav \pOzl:'Ušení--dHa) bUde
roroí1něji půs'Ůbiti na veřejné zájmy a na práva cizí, než když
dílo vodní bylo v činnosti. Povolení kie zrušení vodního díla:
nezakládá samozřejmě vodní užívací právo a udělen'Ů býti
musí, ježt'Ů "odní zikiOn neobsah'uje ustanovení, že vodní dílo
jedhou povolené také pro "ěčné časy musí býti zachováno_
Pov'Ůlení kie zrušení vodního díla bude 'Ůvšem třeba vázati"
podmír,kami, které by zaručovaly, že budoucí stav nebude pr<>
veřejný zájem a pro cizí práv'Ů nepříznivější, než byl ten, kdy;
vodní dílo bylo pov'Ůl'Ůváno.

§ 19. Konsenslú listina.
Politický úřad ,ustanov! v listině, v níž povolelii uděli.
koUk vody, kde a jali !í lze užívati. lest-li toho dle zvlášťnfch
okclnost! potřebl, mohou se ustunoviti výminky, které obecné
užívání vody pffhOdně poMdajf a pojišf,uŤÍ, 'také lze povoleni
,udlll!i toliko na obmezenÝ čas anel} ,2ft do odvoláni.
Při výkladu předch'ázejících' dvou paragrafů byl'Ů pod':obl"ě vysvětleno, kdy jest potř,eba úředního povolení ke
zř$zeni a "změně vodního díla a bylo též uvedeno, že vodní
užhacÍIfřávo ve veřejnýcH vodách vždy, v soukromých tehUy,

-"-,

l~{Sro;.

:'i;-Í5)
16)
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když dotýká se určitých veřejných zájmů aneb cízích prá.v,
mMe býti založeno výhradně k:onstitutivním, akte'!ř úřadtl , tak
""aným v ~ d o p r á ';1íJm:KO n sen sem (nikoli snad vzájťmmoú . úmliiv';u súča~tněnýcl1 stran). Oprávněný oobývá
aktem tím subjektivního užívacíh'Ů práva, které zevně osvěcl·
čenc jest povol'Ůvací listinou, koncesním dekretem.
Obsah koncesní listiny jest pak pro oprávněného, tak
i jH(' strany druhé, rovněž pak: i pro úliad rozhodného významu, ježt'Ů jím stanoven jest rozsah i obsah práv i povirm'Ůstí toho, jemuž oprávnění bylo propůjčeno. Jest tudHi
zřejmo. že obsal1 konoesní listiny, neb zkrátka řečeno kiOnsensu, musí býti jasný a m'u s i pře sn·ě o hran ičo va ti'
pro p ů j č e n é p r á v o, aby sporům často velmi nákladným
bylo vyvarováno.
Dle § 19. tvoří obsah pov'Ůlovací listiny určení, ~:'..~ •
vody_(tw:lížmíX\l ,propůjqenéh() 'Užívání), k:de (mís to) a
k jakému' účelu (způsobu užívání) bylo vodní pr,á-vo
propůjčen'Ů. Mimo to jest §em tím vysloven souhlas se stanovením určitýcl1 pod m í n e k: povolení, k:de tohó zvláštní
poměry vyžadují a posléze uvedeno, že povolení může býti
udělen'Ů tak:é jen na obmezený čas neb do odvolán.L
Všeobecně třeba předem upozorniti na to, že § 19. nařízuje, jakým způsobem mají anebo také mohou bý,ti povolovací listiny zřizovány, naprosto však nevysl'ŮViUje určitou
praesumpci pw t'Ů, k:dyž koncesní listina jest neúplná a nutno
z jinýcl1 m'Ůmentll, zejména pak z'e zařízení vodního díla usu:zovati na wzsah propůjčeného oprávněn!. O tom promluveno
bude až při výkladu § 27.
1. V povolovací listině třeba podr'Ůbně uvésti, mí ru, p r.op ůj č en éhopr áv!, k vodě a to p'Ůkud děl zavodiíovra'dich
nehO'dvod&ovacích vŠií-Šín1 slova smyslu se týče, mn'ŮžstV',ím
vody v~ vteřm'ŮyÝoh litrech, přiostatních,z~lU1éna pak hna~ích' StrojíCh kombiÍlad množství vody a spádu, vyjádřenM
v k:oňských silach.Při pr'Ůměnlivém stavu vody jest stan'Ůviti
míru propůjčené v'Ůdy dle středního jejího stavu.
Z ustanovení §§ 19., 20. a 27. vysvítá, že pr'Ů míru vodního, užívání jsou rozhodny jednak dimense zařízení vodního
dila, jednak potřeba vodního díla a že v poohyboosti má
73
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platiti za pravidlo, že vodní užívací právo koresponduje s potřebou podniku.
Aby koncesní listinou přesně stanovená míra vodního
užívání byla také skutečně dodržována, mohou vodopr"vní
úřady k och'raně existujících již vodnílch práv naříditi) ta,
. kov·é kontrolní zařízení, které by znemožňovalo překročiti 'po"
"Volenou míru aneb aspoň umožňlova,lo nejen úřadu, n)'brlŽi 'každému interesentu kdykoliv a bez obtíží kontrolovati, zda
vody užíváno jest v míře Jronsensem stanovené.')
Je-Ii míra propůjčené vody př.esně stanovena normálním.
znamením dle § 23., jest popis normalisační pojati do konsensu.
II. Pokud mís t n í h o vy mez e n í propůjčeného vodního
práva, representovaného určitým ~odním dílem se týče, jest
třeba uvésti v konsensn přesně místo, kde dílo bude zřízeno.
Nutno 'jest tótiejen vzhledem ke kolidujícím zájmům j:iných
.vodních oprávněnců, nýbrž i vzhledem k zákonné povinnosti
žadatelově k opravě a udržování vodního díla a event. ··i určité:
části používaného veřejného toku.
JednHi se o vodní právo k zemědělskému zavÓdňoÝ.ání,.
třeba přesně uvésti nejen čísla parcelní, nýbrž i výměru pozemků, pro které právo to bylo propůjčeno.
III. Že i způsob, účel povol.enéh'o díla musí býti.
Jronsensu vyznačen, j·est samozřejmo. Bude třeba udati, zda
vodní užívací právo propůjčeno bylo na př. k úóelům zavodňovacím neb pohonným. Hospodářské určení účele pohonného.
díla ponecháno jest'zpmvidla libovůli žadatelově, chce-1i na
př. zřiditi na propůjčené mu vodě mlýn nebo pilu. Leč není
vyloučeno, aby žadatel byl omezen pouze na určité hospo.
dářské využitkovmí vodní síly, zejména tehdy, byla·li mezi
několika konkurenty na tutéž vodní sílu dána přeill",st jednOmU vzhledem k většímu národohospodářské11liU významu.
jeho projektu (§ 94.). V tomto. případě vázán jen konsens
resolutivní výminkou, že platnost jeho pomine, bude-li účel
(lila, pro který vý.slovně a výh'radně bylo vodní práVlO ptapůjčeno, z'měněn.
.
Podrobnosti ad 1.-III. budou po většině patrny již z obsahu ,a přiloh podané' žádosti za udělení vodoprávního lwn,.

\ 7)
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sensu a lze se - aspoň v podrobnostech - v povolovací listině místo podrobného popisu odvolati na plmy a žádost;
. přiložené, jež schváleny, tvoří podstatnou součást vodoprávního povolení.
IV. Podm,i'nky konsensu. Zákon v § '9. zmocňuje vodoprávní úřad, aby povolení své tam, kde toho zvláštní OKol·
nosti vyžadují, vázal výminkami, které obecné užív,mí vody,
příhodně pořádají a pojišťují. "Obecným užíváním" (der allcremeine Wassergebrauch) lze rozuměti nejen užívání obecné
~ užším slova smysla normované §§ '5. a 16., nýbrž i užív,m(
vody vykonávané individuelním oprávněncem na zikladě povolení jemu dle § '7. uděleného.
Politické úřady jsou při používmí vodního zákona bezesporně povolány k tomu, aby hájily veřejné zijmy a to nejen
s hlediska poměrů přítomných, nýbrž i těch, jež pravděpo·

dobně v dohledné době se utviři. Mají o to pečovati, aby při
propůjčování nového vodního oprávnění nebyla dle § 17· I1ejen cizí práva vodní dotčena, nýbrž aby vyvarov!mo se bylo
všech škodlivých účinků projektovaného díla na veřejné zájmy, za něž považovati netřeba pouze ochranu plavby a možné
aspoň udržení veř,ejného užívání, ani p·oule povahu, výšku,
tok a břehy veřejné vody, nýbrž i jiné zájmy veřejné, zejména zdravotní, komunik,ační, nirodohospodářské a jiné.
Ve výkonu této své zákonné péče jsou oprávněny tomu,
kdo zamýšli používati vody způsobem uvedené v,eřejné zájmy ohrožujícím, toto používání buď vůbec zakázati aneb
aspoň stanoviti takové podmínky koncensu, které dle technicky odůvodněného názoru jsou s to, hrozící po~k!ozov,m~
~meziti na míru nejmenší, patrně neškodnou. Rozhodne-li se
úřad v konkrétním případě, že v zájmu podporováni průmyslu
(což také jest zájem veřejný) dá na př. přes hrozící znečisťo
vání veř,ejné vody povolení k tomuto uŽÍVlání, leč současně
viže své povolení podmínkami, které zdají se mu býti účel
nými pro zabránění poškozování ostatních veřejných zijmů,
plyne z toho, že náklad spojený se splněním ulOžených podmínek musí hraditi projektant dila.
Zpusob tohoto zajištění bude samozřejmě v různých případech
různý; zásadně však není ani vyloučena podmínka, že na ná75

klad projektantův prováděnJa bude občasná úřední kontrola
výkbnu jeho užívacího práva.")
Vodoprávní úřad jest ovšem dle zásady vyslo\'ené § 19.
oprávněn, určiti modality a vázati své povolení určitými pod.
mínkami. Může však při stanovení podmínek postupovati z moci úřední a dle volného uvážení
j~nvpotnd, po~;I )de .0 oc~:anu takových práv neb zájmů,
Jlchz zastupovam Jest Jeho urední povinností, jinak ale musí
se. držeti v hran!~ích ná~rh~ a žádostí, předneseuých strana-',
ml k tomu legltlmovanynu. Nesmí jíti ultra petitum.U
Mimo to může vodoprávní úřad vzhledem k s\'é kompetenci"
vymezené § 75· stanoviti jen takové podminky, které slouží
k ochraně veřejných zájmu vodním zákonem normoVlaných
neb k ochraně subjekt~vních práv vodních. 3 )
. Podmínky konsensu přlpojené mohou býti ne j r ů z n ě j_
š i h o o b s a h u a záležeti v nařízeních čistě technických jako
v obmezenÍ žadatele v ohledu právním.
Byla-li, mezi ~rojektantem a jiným interesentem uzavl\e:na
pn vodopr.avním rízení důhoďa, odklizujíci smírnou cestou
ků!isi vzájemných' zájmů, nutno důhůdu tutů, neodpůruje-li
zá]mum veřejným, pojati oelým 'Obsahem do povůlůvací listiny
ců podmínkh konoensnÍ.
Není vylou6enů, aby úřad uděluje koncesi si vymínil že
~ půzdější důbě stanůveny budou podrobné a e\'entu~lně
I d~lš: vpodmínky, nelze·li z předloženého projektu posouditi,
Jak~ ucmky bude nové dHo vykonávati na cizí práva a na
veřejný z"jem.
Naprostů jest však nepřipnstno, jak Peyrer mylně uvádí
aby ~ojato bylo dů konsensu ustanovení konvenční pokut;
a ůdskodného určité osobě pro připad, že projektantem při
vý'konu ~~dníhů uží,:a,:íh?prá~a nebude šet~eno určitých podm:n~k, ]ezto "sarr;ozreJmym nasledkem protikonsensního jednanl - . tudlz prestupku. vodního zákona _ jest trestn03~
tohoto ČInu a povinnost k náhradě i k odstranění svémocné
novoty.
Naproti tomu nelze rovněž pojati do konsensu podmínku,
že žadatel vzdává se kiaždého uiroku na náhradu škody, která.
by mu vzešla z kolise s vodním právem jiného. 4 )
V'

2) Srov. Budw. 12747 ai 18 99.
3) Srov. Budw. 6480 A ai 1909.
4) Srov. Budw. 1.°169 A ai 19 14.

Podmínky, připojené konsensu prvou instancí, mohou
býti ce s t o u i n s ta n ční podstatně změněny a v lleprospěch
žadatelův ztíženy. Neboť úřední půvolení k zřízení určit~ho
vodního užívacího práva llení dle své povahy prostým pro'hlášellÍm, že proti jeho výkůnu není se stanoviska veřejného
námitek, nýbrž pravým povolením, právo vodní konstituujídm. Takový akt však není tak dlouho právůplatn~ a nezaldád31
tak dlouhů určité subjektivní právů, dokud jest v chodu opravné řízenÍ. Dů té doby jsou tudíž vyšší úřady, jichž pomoci
kterákolI procesní strana se důvůlávala, oprávněny, přezkou
šeti půvolení v celém jeho 'Obsahu i rozsahu. Z tůho plyne
nejen jich oprávnění k pouhému potvrzení nebo odepř'enií
povolení, nýbrž i k řešení otázky, zda zájmy veřejné.ca nejen
tedy petit odvůlatelův) nevyžadují snad vázání. povolení na
podmínky event. i odlišné a 'přísn~jší, než jaké stanůvíla instance nižší. Ba není ani vyloučeuo, aby vyšší instan;ce z moci
úřední, sezná-Ii toho v zájmu veřejném potřebu, obrnezila platnost vodoprávního konsensu pouze na určitou důbu. 5 )
V. U dělen í po vů len í na o.b mezenou do bu a
do odvoláni.
'
Důvody národohospodářské

nutí často úřad k tomu, aby
povolení ke zřízení určitéhů vůdního díla bez ča
sového obmezení,na věčné časy, nýbrž na,opak ",by propůjčil
vůdní užívací právo na určitou řadu let, během níž bude podnikatel s tů vytěžiti z podniku investovaný do něj kapitál a
po jejímž uplynutí bude vodní síla opět k disposici státn~
správě. Omezení povolení vodůprávního na určitý čas odú. voduěno jest zájmem veř,ejným, aby podnikem často národbhospodářsky málů významným nebyla na trvalo zabrána určitá
síla vodní na újmu budoucím a pravděpodobným podnikum významu většíhů, které, chtěly-li by přece síly té použíti, musely
by sáhnouti za předpokladu zákůnných podminek k ná)<i1adné
expropriaci.
neuděloval

Nelze 'Ovšem, ač zásadně i to jest připustno, omezovati
trvání podniku na tak krátkůu dob\J, která by neodpůvídala
nákladům na zřízení díla yynaJůŽleným. Z pravidla stanoV'ena
bývává doba 30-60 let, po jejímž uplynutí může Ovšem majitel tohoto podniku - ovšem jaků nový projektant bez zvláštE»
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Srov. Budw. 57-19 A ai 1908.
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ního prioritního práva - žádati za opětovné propůjčení téhož
neb částečně změněného vodního práva užívacího.
Nemůže-II s jistotou býti při vodoprávním řízení zjištěno,
~da projektované vodní dilo, pro jehož povo'lení jínak sp1něny:
JSou zákonné předpoklady, nebude snad poziději cizím právům
neb veřejným zájmům škodlivo, může býti povolení udě
leno do odvolání. Při tom zpravidla vyhra~eno bývá ohm'
žené,;,~ in;eres~n~ (držiteli :izíh~ vodního práva) právo, aby
pozdeJ!, az projevIly by se skodhvé účinky nyní schváleného
díla na jeho subjektivní právo, prokázal poš1roz,ení toto u vodoprávního úřadu a žádal za vyďáJní úředního nálezu, jímž udě:
le~é vodoprá-:ní povolení se odvolává. ByÍo-li o,dvolání vymměno v zájmu strany veřejného interesu, netřeba ovšem
pro úřad popudu z kterékoli strany a úřad z moci ú!řednn
vysloví, že. resolutivní ,Podmínka l:>yla splněna a že tudíž povolení zamká_
,
. Je-Ii ,Povolení uděleno pouze do odvolání, třeba v zájmu
projektantově v koncesním dekretu pře sně v y z n ač i tip řI
,pa dy, kdy lze odvolání konsensu vysloviti. 'Není vyloučeno
aby výhrada odvolání vztahovala se pouze na část nOVéě zři:
zovaného díla, je-Ii nesporno, že ostatní část díla nebude
škodu pusobiti. Zpravidla, bývá-li výhrada odvolání pojata
do koncesní listíny k žádosti olťroženého cizího ínteresenta
bývá mezi projektantem a ohroióeným interesentem p~dem pti
řízení vodoprávním sjednána dohoda, dle níž se tento interesent zavazuje zaplatiti projektantu určité odškodné, bude-U
se domáhati odvolání konsensu. Odškodné to nesmí se však
vztahovati na cenu vodního užívání, kt'eré není předmi\tem
obchodu, nýbrž jen na nálJradu výloh prol<Jazate1ně na dílo
vynaložených po srážce ceny zbylého matedálu. Jínak - nezaváže-li se k odškodnému osoba. třetí neb pojata:li výhrada,
odvolání do konsensu v zájmu veřejném, platí zásada, že
odvolání konsensu stane se bez náhrady.
Zákon') neobsahuje žádné normy v tom směru kdv
vodoprávní konsens má býti udělen pouze na obm~zeno~
tl) Ministerstvo -árby stanoyilo v instrukci vydané dne

1. srpna I9lQ
vodop.rávním úřadům, aby vodoprávní konsensy udělovány byly;
vzdy Jen na určitou Dbmezenou dobu a to na t.:ik dlouhou, v niž s pravdě
podo~Iiostí mohl by -býti investovaný kapitál řádně amortisován nikdy však
ti soukromnfků déle než na 60 let, u zemí, okresů a ,obci- ne 'déle 90 let.

č~ 24~30.
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dobu nebo do odvolání. Spočívá tudíž ve vol n é m u v á žen í
ú řad u, aby zvolil si alternativu tu neb onu aneb konsens
v ,tomto směru vůbec neobmezoval.7)
VI. Konsens vodoprávní, jenž zpravidla zakládá věc n é
subjektivní právo, Ipíci na nemovitosti (§ 26.), m Ů Ž e být i
t a k é ob mez e n p o u z e n a o s o b u ž a dat e lov u.
§ 19. ustanovuje, že politický úřad může vázati své povolení, vyžadují-li toho zvláštní okolnosti, podmínkami. § 26.
zmiňuje se výslovně o případu, že vodoprávní povolení bylo
obmezenó na osobu žadatelovu. Mimo to nikomu nepřísluší
právní nárok na udělení povolení. Z toho plyne, že obmezení
konsensu na osobu žadatelovu jest i tehdy možné, jestliže
k výkonu propůjčeného vodního práva potřeba jest zvláštních
děl vodních. 8 )

§ 20. Míra propůjčeného vodního práva.
Když piolitic'kému úřaCÚl jest vyměřiti, kolik vody UZlvati se mů2e, hleď se jednak k pot~ebě, ucha.zeóově, jedna.k
k zbývajíci vodě, jíiNo - mařic zření k tomu, že vod,a hned!
vyšší, Nned nižší - v2dycky ,užívoJti lze_ Vody té rtem'lÍ< ni/My
tolik být vyměřeno, aby dbám a osddám mil1hlo se nedostávati vody, když vzejde oheň, aneb 'když ji oby,v,a.telé potřebují v domácim' hospodářství.
Politické úřady mají žadateli o vodním právu jemu propůjčeném vyhotoviti povolovací listinu, která má vykazovati
náležitosti § 19. Mezi těmito také uvedena je~t ,mi r~pro
. půjčenéhovodníhClpráva. Jak tato míra, ono množství vody,
. kter{ dává se žadateli k určité disposici, má býti stanovena,
normuje § 20., uvádějíci, že lze vodní právo propůjčiti na
tolik, kolik vyžaduje potřeba žadatelova a pouze tehdy, je-li
tu vůbec nějaký přebytek vodní.
I. Pokud prvé normy se týče, jeví se tato důsledkem námdohospodářské zásady vodního zákoná, dle níž má vorly, býti
co nejracionelněji vYllžito, aby zamezeno bylo jejímu plýtvání'
a aby co nejvíce účelu mohlo býti dosaženo. P o tf e b a d í1 a
žadatelova bude patrna z plánů a technického jich dopro7) Srov. Budw. 12720 ai 1899.
10) Srov. Budw. 7543 A ai 1910.
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vod~, takže zjištění
projektované
právoplatného titulu
nové povolení pouze
podnik potřebuje.

Jesthže

její jeví se spIse otázkou technickou.
vodní dilo má již k disposici na základě
určité množství vody, možno mu uděliti
na doplněk toho množství, kolik celkem

, :1.

Propůjčiti I:e .maximálně tolik vo~y,l<:~l~k.jí má
statm správa k volne dIspOSIcI. Nelze tudíž udělovati nového
vodního práva, jestliže užívací právo k celému množství vod
p řl s I uší již p r á v o p I a t n ě oprávněnci jinému, který ko:'
sensem získ~1 na ~~opůj~e.né množství vody pevné subjektivní.
právo, ktereho. muze by tl pouze ve výjimečných případech
cestou expropnace zbaven. Zda bylo by lze získati přebytek
vOdyvtím, že by majitel zřízeného, leč sešlého a nehospo~
dárne upraveného dila uvedl toto do náležitého stavu nutno
na tomto místě poukázati k výkladu § 94 .. /
.,

Přebytek vody třeba stanoviti k s fřfd a v é m u s t a v u
vod y (" Wasseriiberschuss, welcher mit/ Riicksicht auf den
wechselnden Wasserstand zur weiteren Beniitzung verfiigbar ist").

S názorem Žaludovým, že vodního přebytku není potud
dok,!d ~b~cné už~vání (§§ 15. a 16.) není zajištěno, nelze sou:
hlasltJ, jezto - jak v § 15. bylo uvedeno - nikomu nepří
sluší subjektivní právo na toto (neztenčené) obecní užívání
a úřadu jest ponecháno, aby uvážil všechny směrodatné okolnosti ~ dle ~~:h. voln,ě. rozhod,l, zda lze určité užívací právo
k vode propUjCltl, byt I obecne užívání obmezovalo neb zcela
yylučovalo.

Vyjma toho. případu, že by dříve povoleným neb starým
(§ !Oz.) dilem byla všechna voda zabrána, tudíž že by zde
n~bylo sku~ečného ~řebytku vody, jímž mohla by státní správa
dIsponovatI, omezuje zákon možnost povolení v tom směru
že pr.opůjčuje obcím a osadám zvláštní ochran~
pro tIp očí n á n í je. dno t I i v c e, jím ž b y o b c e a o s a d y
byly připraveny o vodu nezbytně potřebnou
k hašení a k potřebám domáciho hospodářství.
Předem třeba upozorniti na to, že, ač vodní zákon šetření
tét~ o~hrany úřadům při propůjčování nových vodních práv
na:lz.uje a vyhražuje zúčastněným o b ci m p r á von á mi t e k,
citl-h se nešetřením tohoto předpisu poškozenými, přec - na80

bude-li takový konsens, při jehož udělení nebylo šetřeno
předpisu § 20., právní moci nemůže býti ani z moci úřední
ani k dožádání obce dodatečně zrušen neb změněn, nýbrž
obci zbývá pak jedině cesta expropriační (§ 37.), aby opatřila
si vodu pro zmíněné účele nutnou.
Zásada, že nesmí býti obci neb osadě odňata ona míra
vody, které pro své účele potřebuje, plyne již z ustanovení
§ 37. Neboť, jestliže zákon prohlašuje ukojeni potřeby vodní
obce neb osady za záležitost tak důležitou, že dovoluje k dosažení tohoto účelu i vyvlastnění soukromých vod i vodních
užívacích práv, nemůže pochopitelně připustiti, aby obec
(osada), jejíž potřeba vody jest t. č. kryta, byla zbavena
této vody pro svoji potřebu nezbytné tím, že by buď jednotlivci nebo i jiné obci bylo vodní právo k této vodě propůjčeno. l )

Pot ř e b a ob ce ( osady) musí býti tudíž řád n ě vyš e tře n a. Leč z ustanovení § 20. neplyne, že obec má právo
dožadovati se zabezpečení své potřeby i pro daleké časy,
budoucí, kdy snad potřeba ta se podstatně zvětší. Neboť
§§ 19. a 20. mají na zřeteli pouze přítomné poměry spotřební
a pak ty, jaké se dl e p řir o z eného vývin u v do hledn é
dob ě dostavÍ. Jinak bylo by ve velmi mnohých případech
každé odlišné využití vody znemožněno, což jistě nebylo
v intencích zákona. 2)
Zákon ustanovuje, že nesmí býti nikdy tolik vody žadateli propůjčeno, aby obce (osady) byly vysazeny nebezpečí
nedostatku 'vody k hašení a k potřebám domácíh'o
ho s pod á ř s tvÍ. Vzhledem k ustanovení § 36., které mezi
hospodářskými účely uvádí mimo jiné specielně "pití, vaření, mytí a napájení", nemůže býti pochybnosti o tom, že
§ 20. musí býti použit nejen pokud se jedná o kvantitu,
nýbrž i o kvalitu vody. Nesmí tudíž nově pO'loleným pr.á.vem Užívacím vzniknouti obcím a osadám nebezpečí, že budou novým podnikem připraveny o upotřebitelnou vodu
(vzhledem k je'í jakosti), které potřebují pro domácnost a
hospodářství. S )

1) Srov. Budw. 1003 A ai 1902.
2) Srov. Budw. 2231. A ai 1903, 61'08 A ai 1908.
S) Srov. Budw. 2812 A ai 1904.
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§ 21. Udržování děl v řádném stavu a výkon práva
vzhledem k jiným oprávněncŮDl.
'Povolené stroJe a díla má dditel v takovém způsobu
zříditi a zach:ovávati, '2by voda a leď mohly bez překái&y
odtékati, aby loveni ryb aneb liné ,užitky 'blez' potřeliy, ne·
byly obtě~ovány aneb zkracov,ány l!l aljy se vOdou nep!ýtVl.lo.
l(dyl!y 'ten, komu na tom záleží, prok:azal, že nařtzení
tohJoto se nešetři, má polttick!ý úřad k Jeho žádosti nafid!6i.
aby do přiměfe'luf lh'ůty, 'nedostatek! ~e nctpravlt, 12 kdybY,
byla lhůla prošk, bez účink'u, má to sám op!ltřiti n!l škodu
nedbalců.

Vodoprávním konsensem obdržel žadatel subjektivní právo k llrčitému užívání vQdy a bylo též konsensem tím stanoveno jak v ohledu technickém, tak i právním, jak dílo
má zříditi a jak při výkonu propůjčeného mu práva PQstupovati, aby veřejné zájmy ohroženy nebyly a aby vyvarováno
se bylo pošk!ozov,ání cizích, dříve nabytých vodních práv.
Úřad vodoprávní jest §em 97. povolán k tomu, aby po
zbudování díla při řízení kolaudačním se přesvědčil, zda dílo
vodní provedeno bylo přesně dle schváleného projektu a zda
při zřizování jeho šetřeno bylo podmínek konsensem stanovených.

Leč .E~?::::I~::í~dílll,.~le~schváleného . . projekt,:, ,a . . dle.p~d
mí~~~~~'?Il~eIl~':'Il~yy~"m~y;ís~. povinnost toho , . j em~žv()dní
iiH"acíp~ávo . byl() pr()půjčeno. Zákon zcel<ilogicky vaz e
s"p' ra em 'p o v i n n o s t a ukládá držiteli vodního díla, aby
řádně. propůjče l1é právovykonáva!. a dilo .udržoval.
~"'-'~p',;j~;:lld; ž .~ vá ní . <!íl11 · ;bsah~j~~;šk~ry ;ráce, smě
řující k tonhi, aoy'Vo'dní'dilo"bylo vždy ve stavu účelu vyhovujícím a vůbec bylo ve stavu, jak bylo původně povoleno, resp. zřízeno; rozměr práce toho kterého času nutné
. k dosažení řádného stavu není zákonem obmezen a nevyro~=:!v,á se .ted~ u~r~ováním i,e~om tQ}i~,"by zachQv:'í..~".~i:1
~tava]lcI stro], nybrz 1 obnovem JednotlIvých části. žetcipr~v;Y
zbořené součástky vodního díla náleží k udržování v d;)i)ié;r;
stavu, nelze pochybovati. Ostatně míra poškození vodního
dila nemá na povinnost udržovací žádného vlivu.')

v

1) SrO\r. Bohusl. 3172 ai 1924.
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Jest třeba upozorniti na to, že §§ 43. a 44· obsahují
ustanovení o povinnosti majitele vodního dila, slou.Žídho vedení vody a obraně proti vodě, nad jejímž řádným
phlěním dohliží ú~adz, moci úřední a z~nedbání jeii, stíhál'''<!['''
,có přestupek vodmho zakona dle § 71. MImo tuto povmnost,
udržovati dila v dobrém stavu, jejíž nešetření zakládá podstatu přestupku vodního zákona, ukládá zákon v § Zl. držiteli dila, aby povolené stroje a dila v takovém stavu udržoval,
.aby výkonem svého práva zbytečně nepoškozoval jiných subjektivních' práv na tomže toku dříve nabytých a vyhražuje
ohroženým neb poškozeným právo, aby se u úřadu dovolávali
pomoci k odstranění škodlivé bezúčelné závady. (Úřad tudíž
v případě § 21. nevystupuje z mocí úřední, nýbrž jen na dožádání stran; nejednáť se o officiosní přestupek vod. zákona
-- viz níže.)
přesná

Jest pravda, že konsellS a ,po~l11ínky jehotv()řÍjednotIlý d~~,,_;
celek, takže nabyl.li "í'iiednCtento akt právní moci, nabyl tím;' "
1 Oprávněný nenaříkatelný subjektivní nárok nejen na pro- .,?I'>;'"i
půjčené mu právo užívací, nýbrž i na to, že provede-li
dilo své za přesného šetření podmínek konsensem stanove·
ných - nebude moci býti ani úřadem, ani na popud těch,
'kteří snad dilem jeho jsou poškozováni, nucen, zařízení svá
přestavovati.

Vodní zákon sice všeobecně dovoluje, aby každý vodní
oprávněnec plně vykonával a využil propůjčeného mu práva,
leč také žádá. jestliže koncesní listina neobsahuje snad od·
chylného ustanovení, aby v yu žitJkQn..St ituovanéJ:).,o
vodního práva měTC; ~véjrranicejednak v účelu,
pro 'který bylo konstitnóváno, jednak veslu šn ém z ře t eli
na jiné vodní oprávněnce, jimž nemá býti stejně účelné vykonávání jejich práv bezúčelně neb dokonce zlomyslně stě
žováno. Této zásadnl. myšlence odpovídá předpis § 271, který
v pochybnostech o obsahu a míře vodního užívacího práva
staví jen potřebu podniku a tím ustanovuje, že výkon práva
nemá jíti přes orlu míru, která při r a c i o II 'e I II í 'ffi provozu
podniku umožňuje dosažení účelu, Téže idei děkuje za svůj
původ i.§ 2L, který, ukládá mlajiteli každého povole. ného díla, aby v rámci svých schválených zaříz,ení udržoval a provozoval své vodní právo tak,
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aby zbyt~čně, tudíž bez vlastní potřeby ciZí
práva a cizí zájmy nepoškozoval a nezkracoval,
Stejná zákonná intence, aby totiž harmonickým a nikoli
egoistickým uplatňováním individuelních práv, nýbrž vzá:
j~mnou součinností odpovídající společnému dobru všeclt
oprávněnců bylo vodních sil využito, vyjádřena jest jasně
v § 94., dle něhož úřad v případech tam uvedených má
spornou ú~~t j'ed~otlivých držitelů vodních děl na využití
vody upraviti s.e zretelem na národohospodářské ohledy l
Ze všech těchto ustanovení plyne závěr, že držitel vodního
díla není neobmezen při výkonu svého oprávnevnl' a ve n
_
II d' . h rb •
. z eroz
o u!.e}e ~ I ovUle o druhu a způsobu výkonu tohoto práva,
nýb;z ze zi!-kon. sá~ stanoví.~ranice pro výkon těchto (jpní,v,:ěnl: Tyto ~ramce, JSou. d.án y, Jednak tímf!že nesmí při výkonu
svéh~ vo~mho. prava Jíti dale, než doyoluje účel je):to díla
a, vyzadule raclOnelní provoz podniku, jednak tímfr1Že tímto
vykonem nesmí nastati žádné plýtvání vodou a žádné bezdůvodné, t. j. při racionelním provozu jeho podniku nikoli
b.ezpodmínečně nutné obtěžování ostatních oprávněncŮ. Tímto
ob~ezevní~ .i sou stanoveny hranice mezi jeho oprávněním a
opravnenlilll ' "sousedťl
a tím určena i vzáJ'emná
' f'
,
,
pr á
VllI sera
h
a vro.zsa vzaJemnych práv a.povinností. Držitelé sousedních
del JSou oprávněni žádati, aby hrariice tato v případě sporu
byla příslušn~I? úřadem stanovena. Z)
. Bude tudlz lze dle § 21. přiměti majitele vodního díla
k ,,;o,:,u, 1l~r,vo~llz1)ytečně nezdým~l buď tím, že náhon bez
vazn"e př~Č!ny zatarasí neb'neclstTneb bezúčelně mnoho vody;
spot~ebuJe:, ~terou, do~ejš! díla nemohou hospodářsky a racionelne VyUZ1tI. Z tehoz duvodu lze žádati na držiteli sběrných
~ybn.!~,:, aby rybník}l ty vypouštěl pouze takovým zpušó'bem'
ab?, bez potřeby nebyli majitelé dolejších vodních děl v;
svem provozu obtěžováni neb zkracováni. Stejně' lze žádati
na mlynáři, aby, zbavuje-li svou odpadní stoku ledu nevp0,uštěl do tekoucí vody ledové kry, které by škodily' ml _
náh dolejšímu a p.
y
.Povi~nost majitele díla dle § 21. vztahuje se jen na ta~"'.".~,udr~?vánÍ a provozování díla, které jest ,,"ram'eTudě:
!t!.n<:.h o . ' nili\r(jdopráV hlhOpóv olen I mož;;'é.Móže
tudíž býti přidržen k tomu,aby dílo dle podmínek konsensu

zřídil, udržoval a při provozu dle možnosti (pokud není mu
to na škodu) zájmů druhých oprávněnců šetřil, nelze mu
však nařizovati, aby dílo zřídil dle pokroku techniky tím
způsobem, aby menš.ím množstvím vody dosáhl na svém díle
stejného účele a tím získanou vodu pro ostatní zájemníky
uvolnil. (Viz též výklad § 94.)

Jestliže zákon mluví o závadách, jichž odstranění může
býti žádáno, týká se to takového jednání neb opomenuti
držitele díla, které odporuje povinnosti k bezzávadnému zří
zení a údržování povoleného díla, tudíž jen tehdy, když držitel
b uď s v émo cn ě uch ýli I se o d s cnvál,,'iiéli'o planu
anebo dlló dle konsensu zřízené neudržuj ti v stavu, jak
zákon vyžaduje. Jestliže však není v konkrétním případě ani
uchylky od povoleného projektu, ani zanedbání v udržování díla, neposkytuje § 21. podklad pro zlepšení stavu, který
snad poškozuje druhé oprávněnce. Držitel vodního díla, zbudovaného a udržovaného dle konsensu a zákona, múže býti
jen za určitých v zákoně uvedených předpokladů (§ 22.)
k tomu přidržen, aby spolupůsobil k odstranění škod, resp.
příčiny škody konsentovaným jeho dílem působených a to
ještě nikoli svým nákladem.3)
Povinnost držitele dila k jeho udržování obsahuje tudíž
povinnost, a~y odstranil povstalé závady, t. j. uvedl dílo ve
stav, jaký byl povolovací listinou stanoven a v rámci povolení díla toho používal, aby zbytečně cizím oprávněncům
škody nepůsobil. Z důvodu toho lze každému majiteli vodního
díla přiznati právo, aby vzdal se dalšího výkonu svého oprávnění a aby opustil dílo pro výkon tohoto oprávněni určené, avšak jen pod t o u pod mí n k o u, že u v e d e
je v takový stav, který by cizi zájmy a s·amozreJmě i veřejné dobro neohrožoval. Že k zrušení díla třeba jest úředniho povolení, bylo vysvětleno již
při § 17.
Z ustanoveni § 21. vysvítá, že vlastník díla není oprávněn,
aby své dílo (na př. jez)/vydal/beze všeho/rozpadnutí. Dle
§ 364. o:> o. z. jest výkon vlastnického práva možný jen potud,
pokud jím nezasahá se ani do práv třetilro, ani nepřekročují
se obmezení, předepsaná specielnimi zákony k ndrženi a

2) Srov. Budw. 9639 A ai 19 13.
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S) Srov. Budw. 7572 A ai 1910.
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podpoře obecného dobra. Takové obmezení obsaženo jest
v § 21., který zavaznje držitele díla k udržování jeho v takovém stavu, který vylučoval by bezúčelné poškozování ostatních vodních oprávněnctl. 4 )

. ,',
Patří-li k dílu zdýmadlo, nezaniká zánikem provozovny
. (mlýna); resp. upuštěním od jejího provozu povinnost vlastníkova k dalšímu udržování stávajícího zdýmadla, ježto třeba
vodnfprávo mlýna zaniklo, přeoe i jez jeví se dUem spočívají
cím na '.'odoprávním konsensu, na které vztahují se předpisy
!l§ Zl. a 44. Jez ovšem není třeba věčně udržovati , ale zrušení jeho vyžaduje vždy co změna díla úředního povolení.
Toto povolení nelze zásadně odmítnouti, leč může býti uděleno
jen s respektováním (s vyhražením podmínek) veřejného zájmu
a cizkh práv.5 )
Pouhé rozhodnutí se toho, kdo k veřejnoprávnímu plnění
jest povinen, že nechce více toto plnění konati, nemůže zajisté tvořiti důvod pro osv'Ůbození 'Od tížící jej pO'linnosti.
Pouhé prohlášení majitele vodního díla, že chce se zHci vlastnictví jeho, neosvoboznje majitele od povinnosti jemu voidním
zákonem uložené k udržování dotyčného díla, ježto der e Jikee věci nemůže se státi účinnou vzhledem na veřejno
právní břemena s její držbou spojená. Vlastník věci může
sice rozhodovati o svých vlastnických právech, nikoli též o povinnostech s nimi spoj,ených a nesmí tndíž provésti právní
jednání - jinak v jeho moci spočívající - kterým porušen
by byl okruh jeho veřejnoprávních povinností. Dle toho musí
vlastník jezu přes své prohlášení, že chce se vlastnictví jen
vzdáti, pokud jedná se o otázku plnění udržovací povinnost?
vodoprávní, jemu C'Ů vlastnílm ulo1iené, i na dále býti považován za držitele jezu a to tak dlouho, dokud vlastnictví jezu
snad nepřejde na třetího, kterého by pak povinnost tato
stíhala. 5 ) ,
Povinnost udržovati vodní díla v řádném stavu a provozovati je způsobem cizí práva zbytečně nepošl<lOzujícím vztahuje
se samozřejmě i na díla vzniklá před platn'Ů'sTlvodl
ňllí:;crZáIWna;-protože §emloz. vysl'Ůvena byla p()uzepraesnmpce legálního vzniku "starého stavu", kdežto na výkon
4) :Sroy. Budw. 2308 A ai 1904.
5) Srov. Budw. 11343 A ai 1916.
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těchto

starých práv, tudíž i na udržování a používá;ní děl
s právy těmi spojených, platí ustanov·ení vodního zákona.
Stejně tak vztahuje se povinnost sem 21. normo\Caná nejen
na díla zřízená na tocích vefejných, nýbrž i na ta, jež existují
na vodě soukromé .
Jak již výše nazna6eno, nezakládá nešetření předpisu_
§ 21. podstatu pře s tu p k u vodního zákona, stíhaného poli·
tickým úřadem z m'Ůci Mední. Jak jasně ze znění drnllého
odstavce, téhož §n vyplývá a jak rovněZ zřejmo jest i z umístění této normy před § 22., podmíněna j.est intervence úřadu
pouze dožádáním toho, kdo nešetřením příkazu § 2L byl ve
svých subjektivníCh právech pošk'Ůzen. Intervence tato nesměřuje rovněž k p'Ůtrestání obviněného, nýbrž pouze k do·
nucení jeho, aby závadn odstranil. Tím liší se norma § 2l.
od předpisu § 43. a 44., jichž nešetření zakláďá delikt z úřední
moci stíhaný. Z rozdílu toho plyne dMežitá konsekv,ence, že
při projednáválú sporné otázky dle § Zl. nelze v adhaesním
řízení - jelikož není zde trestního řízení - vysloviti povinl1lOst
podlehnuvšího protivníka k náhradě škody. Ve většině pří
padů však lze s'Ůnčasně použíti ustanovení § 21. i 44·, takže
výše zmíněný rozdíl prakticky se nepmjevf.
Úřad zakroČllje tudíž pouze k,dožádání toho,,,komu
na tom záleží", jemuž pak ná1eží i pr'Ůkázati, že nebyl()· před
. pisu'§ '21. šetřeno a. tím že byl stě1íovatel bez potřeby ohrožen
neb pošlmzen.
Tím:, komu na to záleŽÍ, či účastníkem rozuměti sluší toho,
lwmu na témže v'Ůdním toku přísluší vodni užI.vací práV1Q"
které jest neb mohlo by býti překážkami v odtoku ,., :vody,
nebo ledu neb plýtváním vody poškozeno, aneb oprávněn\
k rybolovu neb (starými privileji) k jiným vodním užitkům,
jsou-li u výkonu svého práva zbytečně obtěžov,áni.

Jest tedy ponecháno účastníkům, aby se dovolávali pomoci
úřadu. O náhradě event. škody ježto nejedná se o věc
trestní - jest p'Ůvolán rozhod'Ůvati jedině soud.
'1"1 ura
~ d pn
~. roku'
,.,,,
' , za t1m
uceIeffi' st .a:nrovene"m"
,ze pfved U znapisu § 21. nebylo majitelem dUa šetřeno a že obtěžování
neb zkraoování cizích práv dálo se jím bez potřeby, nařidí
majiteli, aby závadu v určité lhůtě 'Odstranil. Neuposlechne-li,
dá úřad odstraniti závadu na náklad nedbalcův a mi 'mo to
7'
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mťlže zavésti trestní řízení pro neuposlechnutí svého spedelni~? ~ařízenÍ, tudíž pro přestupek vodoprávní, v němž event.
muze

10 náhradě

škody rozhodnouti (§ 7 2 .).

§ 22. Odstranění příčiny škodlivých účinků schváleného
stavidla.')
'Můite-u záplava, zpátečnl vodou zpi'tso{jená, zb,ahněnl '7Mb
jakáliou škoda stflvidlem, n2 zálil'.ldě povolení zfízeným osobám /in ým ,učiněná, tím býti vyVflTOVdlZlfl, i!e dUo vodu hr~,2díc{
se .~nli!í aneb jinak změnl, 'lUl př. zřízenfm spodnfcli odtoků,
amz by ;~o bylo na újmu hnflcf síle stroje, jehož se týče,
musí drzdel díla 'dovoliti, aby 'se pfiměfené změny učinily
aneb musí změny ly sám předsevzíti, a to vi!dy nfl útmty
kdo 2a změnu Mdai.
,
Nestala_li se dobrovolná úmluva, vyřkne soudce která
zvlúšbú náhrada by sn2d po pl'Úv,unáldel2 držiteíi dít2
• Ž
pn cem
vezmiž se zřetel k poměru dosavadnílio a příštfho'
nákladu na c'hovánf dít2.
Bylo-li vodní dílo dle schváleného projektu provedeno
(§ 21.), nemuže býti držitel jeho nucen k tomu, aby dodatečně
provedl svým nákladem další staV'ební úpravy svého díla ve
prospěcl1 druhých zájemníku, nebyla-li mu určitá podmínka
v tom: směru konsensem stanovena.

'- Právoplatuým ,vodoprávním konsensem, kterým byla
stavba v proJe~tovaneho vodního díla povolena, nastala pra
uchazece povmnost, aby schválený projekt provedl přesně dle
obsa~u konse~su. J:~tli"e povinnosti této vyhověl, nabývá nárok, ze - vYjma pnpady v zákoně taxativně uvedené _ nebud,: v držení díla tohoto nikým rušen a že bude chráněn
proh námitkám a protestum zájenrníků, kteří se dtí existencí
nebo provozem díla povoleného a dle schválen'éi;o projektu
proved,eného ohrožováni neb poškozeni.

~ákOl~ tudíž staví se na stanovisko pří sn é och ran y
sUbJekt1vních práv vodních. Dle toho J'e-li vysve _
t
v
cl''!
'
reno, ce
I o odpovídá pfesně scl1válenému projektu, nemůže
.
1) Ježto na Moravě a ve Slezsku není obdobného ustanovení jako
V

Ijest § 89. čes, vod. zákona, lze v zemích těch použíti p ou z e II ~ r m
§ ,22. -pro odstranění škodlivých účinků vodního díla. Stylisace mora:'
skehQ a slezského zákona jest trochu odchylná, leč významu téhož.

býti zásadně jeho držitel nuoen k provedení dalších úprav
ve prospěch stěžujícího si zájemníka, i když tento teprve dodatečně (po schválení projektu) dospěje k přesvědóení, že
dílo to mu škod!.2),
'
Leč zákon přeoe hledí zmírniti svoji tvrdost tím, že dovoluje v § 22., když vodním díLem (spec. stavidlem) způsobo
váno jest zaplavování neb zbahnění cizích pozemků aneb i jiná
škoda, aby poškozený za přiměřenou náhradu majiteli díla
poskytnutou a na svlij náklad dožadoval se odstranění příčiny
škody majitelem díla, aneb sám přičinu této škbdy odstranil,
ovšem pod tou podmínkou, že výkonnost díla nebude touto
úpravou dotčerua,
Zákon zmiňuje se v § 22. pouze o zdýmadlech (stavidlech) a nebylo-li by v.• českém vodním zákioně jiného ustanovení (Morava a Slezsko nemají skutečně jiné normy), kte
rým obdobná povinnost majitele díla jest stanovena, bylo by
lze použíti § 22. pouze na stavidla, t. j. na ta vodní zařízení,
jimiž se voda bezprostředně vzdouvá a nikoli již na pL na
náhon, jímž vzdutá voda jest odváděna. Tak tomu jest u vodního zákona moravského a slezského, které obsahují jediné
ustanovení obsahem svým rovnající se obsahu § 22. českého
zákona vodního. Leč tento český zákon vodní snažil se zmírniti tvrdé ustanovení § 22. ještě dalším doplňkem a to v § 89.,
v němž sice nedovoluje také dodatéčnou změnu díla dle schváleného projektu provedeného a tudíž také nezasahá do nabytého práva subjektivního, avšak chrání zájemníky dílem
tím ohrožené v tom směru, že jim propujčuj-e nárok na peněžité odškodné, jestliže bylo dílo schváleno na základě takových skutlmvých předpokladu, které později ukázaly se mylnými. V tomto § 89. propujčuje intereseritům nárok ten proti
majitelům jakéhokoliv škodu pusobícího vodního díla a ježto
v něm jest i uveden § 22., jehož obsah a disposice vztaženy
jsou na všechna tato díla, rozšířen byl okruh působnosti § 22.
přes hranioe v druhých dvou zemích mu vymezené.
v

Lze tudíž (v Cechách) § 22. použíti na vše c hna díla,
škodu pusobící, pokud byla řádným lťonstitutivním
aktem úředním založena. Praesumpce vodoprávního
konsensu platí i pro "staré stavy", díla to před platností vod2)
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ního zákona zřízená a ve svém stavu z r. 1870 co legální
chráněná (§ 102.). Samozřejmě nelze § 22. pouHti tehdy,
jestliže držitel díla nezřídil toto a neudržuje je Ve stavn podmínkám konsensu vyhovujíCÍm, nýbrž v tomto případě přijde
k platnosti předpis §§ 21. a 44. a držitel bude ať již k návrh~ ohroženého neb poškozeného, ať již z moci úřední při
držen' k tomu, aby na svůj náklad dílo své u\Cedl ve sta:v
k~~sen:e~ nařízený a ,schválený. Rovněž nebude třeba pouHt;
vy]lmeOleho ustanovenr § 22. tehdy, když zaplavování zbahňo
vání pozemků neb jiná škoda nastala tím, že majiteÍ díla nesplnil svou zákonnou povinnost mu § 44. uloženou a nečištěním náhonů neb děl škodu cizímu majetku způsobil.
Ze v případě, jedná-li se o dílo úřadem neschválené
které škodu působí neb cizí zájmy ohmžuje, nepřijde rovněŽ
§ 22. v úvahu, nepotřebuje dalšího výkladu. Vždyť držitel
neschváleného díla, tudíž "svémocné novoty" nezískal faktic~ý:n provedením ~íla řádného subjektivního práva, nýbrž
prave naopak dopustIl se trestného činu a musí - nehledě
k event. trestu - k žádosti poškozeného neb ohroženého
novotn bez pDmoci kohokoliv sám odstraniti a mimo to po_
škozenému poskytnDuti náhradu za ŠkDdu novotou tou mli
způsobenou (§ 72.).
Posléze třeba zmíniti se o bom, že § 22. má za účel
odstraniti příčinu škody, působené vodními díly dle konsensu
zřízenými, tudíž zaviněn·é překážkami umělými. O zá~
p~~vách: zbahněních a jiných škodách, které přirozenými pře
k~zkaml, na př. poměry půdními povstávají a sVDdnicemi přes
CIZí pozemky mají býti odstraněny, jedná § 28. a dále ustanovení III. oddílu vodního zákona.
Nezáleží na tom, j a k á š k o d a neb 'Ohrožení dílem vodnim pro cizí zájmy vznikla, zda tudíž dotčena jsou cizí vodní
práva neb cizí pozemky neb eventuelně i bezpečnost osoby.
Bezpodmínečně však jest třeba, aby škoda byla v k a u s á I ní
s poj i t o s t i s existencí díla škodu působícího neb s jeho
prorozem. Nelze tudíž § 22. použíti tehdy, přivoděna-li byla
škoda přírodní událostí (povodní), pokud škoda ta nebyla
uspíšena neb zvětšena právě oním dílem. Škodou v právním
slova smyslu nelze nazvati újmu, kterou utrpí zájemník tím,
že cestou expropnace byl ve svém právu ve prospěch držitele
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díla obmezen, neboť za újmu mlO obdržel odškodné a tudíž jest
s držitelem díla vyrovnán.
Další podmínkou § 22. jest, aby pří čin II š k od y bylo
lz e o d str an i tip ro ved en i m takov ýc h tech.n i cký ch úprav na díle, aby toto ve svém výkonu neutrpělo újmy, když tedy na př. jest možno pmvésti takovou změnu na díle, aby př.ebytek vodní, kteréhD oprávněný
nepotřebuje, byl při velké vodě beze škody odveden. Jak výše
řečeno, chrání zákon nabytá práva a dovoluje tudíž takové
změny, 'které právo propůjčené nezkracuji.
Pokud obsahu § 22. se tý'če, jest upozorniti na to, že
zákon má na mysli toliko odstranění příčiny škodu
c i z í ln z á i m ů m z a v i ň II jí c í, tudíž opatření i 11 na t li r a,
nikdy však nějakou peněžitou náhradu za škodu již utrpěnou.
Přikazuje totiž držiteli díla, aby dle s v é v () lb Y buď potřebnou úpra\Ču svého díla sám na náklad žadatelův provedl
aneb mu dovolil úpravu m, ,ovšem opět na vlastní náklad
žadatelův, provésti.
K dožádání poškozeného provede vodoprávní úřad místní
šetřeni, k němuž přibere znalce a obě strany a zjistí, zda
škoda dílem tím jest skutečně zaviněna a zda lze příčinu škody
odstraniti bez podstatného omezení práva majitele vodníhc>
díla. V kladném případě vyřkne úřad povinnost majitde dila
k tomu, aby buď úpravu v rozsahu úředně stano\Čeném sám
provedl aneb žadateli provésti nechal, při černI vyhradí .se
mu přiměřená lhůta k volbě té neb oné alternatlvy, JakmIle
rozhodnutí toto nabylo právní moci, nelze beze všeho při
kročiti k provedení stanovené úpravy, nýbrž dlužno předem
žádati vodoprávní úřad za schváleni projektované změny podle § 17.
Majitel upravovaného díla vodního má n á r o k na n,in rad u vůči žadateli a to dvojího druhu: :a) Provedl-li žádanou
úpravn ve vlastní režii, jest žadatel povinen nahraditi mu
vynaložený náklad na stavbu a to dle zásad civilně. právních
dle § 1014 o. o. z. V případě SpDru rozhodne v této otázce
soud.
b) Vzešla-li majiteli dHa škoda tím, že prováděním stavby
byl nucen po nějaký čas provoz svého díla přerušiti anebo
povstanou-li mu tím větší náklady udržovací neb provozovaci,
event. i znehodnocení díla, má nárok na odškodné. O existenci
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tohoto nároku a o subjektu k plnění povinnému rozhodne v 0do? ~ á vní úřad, který současně určí p rovi'so rně i vý š i
~ d s ko d n ého. Nejsou-li strany s výší touto spokojeny, jest
]lm vyhražen pořad práva_ ECompetence vodoprávního úřadu
v, tomto směru odůvodněna jest jednak německým textem
zakona ("ii ber di e H ii lle der dem Werkbesitzer etwa rechtlich gebiihrenden besonderen Entschadignng... entscheidet
,.das Gericht") jednak úvahou, ;,e zásah v subjektivní právo
drZltele vodního díla dle § 22. jest expropriací v širším sLova
smyslu, na níž analogicky lze použíti obdobných ustanoveni
vodního zákona a to §§ 38. a 87. (Tak soudí Pace a Pantůček, ostatní jsou pro lwmpetenci soudní.)
.

§§ '2g. - '25. Cejchy, nonnální znamení.
§ 23. Při všech hnacích strolich a stavidlech má se poznamenati rUl náklad držitelů těch strojil a stavidel p.rosti'edkem cejchil (kolů, znamení normállÚch, je~oměrů) aneb Iinýc1i stálých znamelÚ, jaká může býti htavni dovolená záplava nejvyšši, a má-li kdo povinnost, vodu v určité výšce
chovati, také lak může býti voda nejnižš,í.

T dto poznamenáni má se státi, pokud se týče h'nacích
stroj" a stavidel, které zřizeny budou dle toho zákonu hned
při zřízeni jich, pokud se pak (ýče strojů takových
zři
zen ých, kterým se cejchu nedostává, do dvou let, počítajíc
o~e dne, kdy ten zákon piatnosti nabude. Cejeh má býti
ZrtZen a zachov.án od těch, jichž se to týče, na mlsU, kde jej
lze snadno pozordvati, a kam ti, jimž na tom záleží, mají
snadný pftstup, má býti dělán přísně podle pravidel uměnl,
a~o ta~, aby pokud možná nemohl býti ani pomšen úmyslně,
am zkazen č,asem aneb náhodou.

ííž

§ 24. Jakmile vody přes výšku cejchem vyměřenou při
bývá, má držitel stavidla otevře"nfm vrat sptzvních a vůbec
odkllzenfm všech pfekážek napomáhaJti k tomu, aby vod'1volně odtékala tak dlouho, až opětnrI mjru normální cejchem
vyz'načenou spudne.

Kdyby držitel stavidla toho zirInedbzt, mohou ti, kterým
nebezp,di neb škodu nastává, vyhražujíce sobě, že budou po92

hledávati náhrudll za škodu, Mdati, aby nústní úřad policejnf t )
na škodu a útraty nedbalého držitele opatření učinil, by voda
mohla odtékati.
§ 25. Jakou formu ce;chy míti maj' a j.1kých opatrnosti
šetřiti ;est, když se zuráže;l,llstanovují naffzení.
Již při výkladu § '9. bylo blíže vysvětleno, že při každém
povoleni vodního užívacího díla musí listina koncesní obsahovati ustanovení o tom, kolik vody se Žadateli propůjčuje.
Jak míra tato stanoviti se má, určuje § 20., přikazuje, aby
při výměře té hleděno bylo jednak k potř,ebě fudatelově.
jednak k volnému přebytku vodnímu, který jest k disposici.
Obdržel-li žadatel vodoprávní povolení, opravňující ho
k používání určitéhb množství vody, jest tl'eba zvláštním opatřením zajistiti, aby vody na šlwdu jiných oprávněnců neb na
újmu veřejného zájmu nepoužíval více, než mu propůjčeno,
rovněž však aby nebyl nucen druhými účastníky přidělené mu
množství ,"ody k své újmě zkracovati. Jest tudíž v zájmu
oboustranném, aby přesná povolená výměra vody byla znatelně
.a trvale při povoleném díle vodním vyznačena.
Z důvodu toho nařizuje vodní zákon v § 23., že veškery
hnací stroje a zdýmadla musí býti opatřeny trvalými normálními .. znameními, cejchy, jimiž určena by byla dílu povoleni
výše vody, ať již jedni se o zajištění nejvýše neb nej,níže
přípustné výše vody.
Normální znamení, cejch, neoznačuje tudíž množství vody,
určitému dílu právně propůjčené, nýbrž p o u z e d o vol e n é
její vzdutí.
Normální taková znamení nejsou novotou, zav;edenou vod. ním zákonem, nýbrž byla zřimvána již dle mlýnského řádu
oz 1. prosince I8I4 a to buď co znaménlm dovo1ené záplavy,
zřizované přimo u hladiny vodní a ukazující přímo, zda voda
není nad povolený normál nadržena, aneb jako zajišťovací
kůly, udávající pouze fixní body pro nivelisování a měření
nepřímé.

Vodním zákonem a prováděcím mini s te rský m na ří
ze ním z 30. září I872 Č. 53. z. z. forma a zasazování normálních znamení byly jednotně upraveny.

---1) Moravský zákon 'obsahuje zde vložku: "a v
ního policejniho
úřad
"

úřadu,

příp.adě liknavosti místaneb vztahuje-li se ohrožení na více -osad, politický
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23· obsahuje tři normy:
1. vyslovuje z á s a dní p o v i n n o s t všech hnacích strojů
a zdýmadel (stavidel), pro něž předepsána byla obligatorně'
§em 18. nutnost úředního povolení, aby při těchto vodních
dílech zřízeny byly cejchy a to vždy na náklad držitele těchto
děl bez ohledu na to; zda cejch sloužiti má k ochraně zájmů
držitelových neb osob třetích.
Povinnost k zHzení cejchu platí zcela všeobecně pro každé
zdýmací dílo, ať toto slouží zájmu zemědělství, živnosti, rybářství, plavení dříví a p. v přirozených neb urniělých tocíclÍ
vodních, pokud vůbec nutno jest vyznačiti dovolený nejvyšší
neb nejnižší stav vody.
Povinnost tato vztahuje se nejen na díla nově zřizovaná
a nově upravovaná, kde již při povolení má býti míra propůjčeného oprávnění vyšetfena a má býti popis normalisačni
do vodoprávního konsensu pojat, nýbrž i na díla v době
vydání vodního zákona již existující, pro jichž dodatečné normalisování předepsána byla lhůta do konoe r. 1873. Při takovýchto dílech, kde po většině nebude se bnď dostávati koncesní listiny vůbec, aneb listina tato nebude obsahovati bližších
určení o množství vody podniku propůjčeném, bude pro stanovení této míry rozhodna kapacita zdýmacích a odvodních zařízení, ježto dle II 24· má držitel díla právo na tolik
vody, kolik stavidlem (jezem) bude vzduto a kolik bude mocL
býti přilehlým náhonem odvedeno. Samozřejmě, že bude tf,eba
při "sázení normálního znatnení" provésti vodoprávní řízení,
o čemž promluveno bude později.
Nonllalisování starých děl bude nyní jen zcela výjimečné,
kde ať z důvodů jakýchkoli nonnalisace ta dosud provedena
nebyla. Pro normalisování děl nových bude rozhodno znění
a výměr povolovací listiny.
2. Pouze stručně vysloveno jest v § 23., j a kým z p ů s ob e m má být i ce j c h zří z e n a to na místě, kde jej lze
snadno úřadem i zájenmíky pozorovati a tak, aby ne m o h I
býti s na dno po fU Š en ani únlyslně, ani časenl neb n3.~
hodou (ledem, tříští, s~ržením břehů a p.). Mimo to před·
pisuje zákon, že cejch má býti zřízen dle "pravidel umění.".
Bližší ustanovení o for m ě cejchu obsahuje výše uve·
dené ministerské nařízení z r. 1872, které v strnčném výňatkll
stanoví toto:
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Přípustná výše vody určitému dílu povolená zajištěna,
nonnalisov.ina buď dvojím způsobem a to aj vlastním cejchem

a b) fixním bodem.
a) C e j ch třeba založiti na určeném místě tak, aby b e zpro s tf e dně vody se dotýkal, aby .00kamžit~ moOhl~ ~ýt,~
kýmkoli zjištěno, zda voda nepř,esahu)e noOrmu. Pozustav<t
buď (kde je to možno) z ko",ové 50 cm dlouhé desky neh
skoby zapuštěné doO pobřežní skály neb stavby aneb z vyryté
brizdy v téže stěně. K desce (brázdě) připojí se koOlmá stupnice naznačující výšku nad nebo pod noOrmálem. Nelze-li tohoto způsobu užíti, zarazí se přímo na břehu u vody dřevěný
kůl s kovo\Oou deskou na horním konci jeho tak upevněnoOu,
aby deska byla v stejné výši jako povolené vzdutÍ. Kůl se
až poO desku zabetonuje neb zasype kamením a nad desku:
umísti se stupnioe. Kde nelze kůl zaraziti, možno postavlU"
kamenný sloup neb litou trubku stejně zabe~pečené, a deskoO~
neb plošinou opatřené. Není-li ani toto ce)chovám provedtitelné neb bylo-li by nepoměrně drahé, neb kde nadáování
voOdy máloO se týká veřejných zájmů neb cizkh práv, může
se cejch vyznačiti brázdoOu neb plochou deskoOu na sloupech
jezu neb na jiných částech strojů.
Na cejchu buď udán letopoOčet a začáteční písmena majitele díla.
Při jezích přepadových, při nichž výše voOdy není regulovatelná a závisí jedině na přítoku, má býti cejch umístěn
v téže výši, jako koruna (hřeben) jezu. Při jezích ",:aty,
splavy neb spodní spoOuští opatřených buď povrch cejchu
. ul1Ústěn v té výši vody, při jejímž překročení musí se vrata
neb spouště oOtevřÍti. Totéž platí 00 rybnících.
b) Aby byla naprosto zabezpečena správná a nezměni
telná poloha cejchu a současně aby byla kontroloOvána správná
výše všech důležitých dílů hnacích strojů a zdýmadel, přede;
psáno jest vyznačení fixního (pevného) bodu, ktery
neurčnje výškn vody neb částí dila přímo, nýbrž pouze smvnávadm méřením, ni vel i 80 V án í m.'
Fixní bod jest vyznačiti na blízku hnacího stroje neh
zdýmadla na místě, kde břeh jest chráněn před stržením
nebo podemletím a kde nivelisace jehb, cejchů a všech dMežitějších dílů stroje (hřebene jezu, prahů k nádržím a ke
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kozám, k' stržím a výpustím, vantroků atd.) dá se prov6stl
snadno a pokud možná z jednoho toliko suanovisk'a.

Za stálé body lze použíti skal neb kvádrových sDaveb~
na nichž fixní bod vyznačí se rýhou a trojúhelníkem, vrcho.
lem na ní postaveným z. Není·li takovýcli objek'tů na blízku,
třeba umístiti oejchový kůl s plochou destičkou, jejímž stře.
dem zapuštěn jest do kůlu silný hřeb, jehož vrchol tV10ří
bod kontrolní.

" Jsou·li stavidla a hnací stroje méně než 600 m od sebe
vzdáleny a nivelisace obou z téhož místa není obtížná, stačí
jeden fixní bod pro obě díla, jinak třeba zříditi body dva.
3· Pokud posDavení cejchn se týče, nutno upozorniti na
to, že postavení to jest aktem veřejnoprávním, k němuž v ž d v
je s t tře ba in te r ven ce úřad u a že rudíž souk'rorm:pd.vní úmluvou účastníků nemůže býti cejch zřízen.
Za umístění ("posazení") cejchu jest oprávněn žádati
jak držitel díla, tak kterýkoli zájemník, jemuž záleží na tom,
aby poměry vodoprávní určitého díla byly aspoň, poknd dovoleného vzdutí v·ody se týče, pevně a pod veřejnou kontrolu
postaveny aneb normalisování nařídí úřad vodoprávní ex officio a to buď tam, kde zjistí, že při starých dílech dosud po-žadavku zákonnému nebylo učiněno zadost, buď po právoplatnosti vodoprávního konsensu, nežádá-li za zřízení cejchu
ž-ádný účastník.
Jest jisto, že cejch může se nepřímo dotýkati cizích práv
tím, že byl-li by nesprávně zasazen, bylo by event. cizí právo
poškozeno. Z důvodu toho jest třeba při umísťování oejchu
pro v és t i vodo p r.á vn í ří zen í dle VI. oddílu vodního
zákona; k němuž vedle znalce mají se pozvati všichlli známí
zájemníci a mimo to nutno veřejnou vyhláŠKOU na řízení .to
upozorniti s poznámkou praekluse námitek' při řízení neuplatněných. Nebude-li při řízení podáno se žádné strany (tudíž
ani ne od majitele normovaného díla) námitek proti normované výši vodní event. proti místu a furmě cejchu, postačí
sepsání normalisačního protokoln,. po jehož opisu dodá se
jak držiteli díla, tak zájemníkům řízení se účastnivším a
l10rmalisace zapíše se do vodní knihy a protokol (resp. ově
ření' jeho opis) založí se do sbírKY listin. Byly-li či11ěny
proti způsobu a míře normalisování Kýmkoli k tomu opr,iv-

něným

námitky, nutno o námitkách těch rozhodnouti výmě
rem, který podléhá opravným prostředkům.
Při méně důležitých vodních dílech může úřad vodoprávní
poukázati starostu, aby byl zarážení cejchu přítomen. Starosta
sepíše o jednání stručný zápis, který předloží V1Odoprá(vnímu
úřadu. Ve většině případů, zejména při díleclť většfch neba
tam, kde lze očekávati námitky, neb kde míra cejchu jest
sporna, nejista, provede řízení úřad sám s pfilbráním technického ~nalce.
4. Byl-li cejch zřízen, s to j í po d och ranou ve ř e jn o sti. Jak výše ře6eno, mi býti cejch' zřízen na místě,
každému zájemníku snadno přístupném a nevysazeném nebezpečí svévolného neb náhodného poškození.
Majitelé děl, při nichž cejchy jsou zřízeny, mají povinnost,
aby každé, jakýmkoli způsobem povstalé pošlmzení neb posunutí cejchu oznámili vodoprávnímu úřadu a bO do 8 dnu.
po tom, kdy se o tom dověděli. Stejnou povinnost má starosta obecní, který mimo to v případech neodkladných má
sim při nastalém porušení cejchn provisorně bez průtahů
opatřiti, čeho z příčin veřejné bezpečnosti jest třeba (§ 98.)
a podati 'O opatřeních těch zprávu vndoprávnímu úřadu, který
definitivní opatř,ení zařídí.

5. Cejch zřízen byl k tomu účelu, aby mohlo jím býti
kontrolov,mo, zda držitel dila zachovává při prnvozu pnvolenou mu míru vzdutí vody. Jakmile tudíž jest na cejchu patrno, že voda vysooupila následkem silnějšího přítoku neb následkem uzavření stavidel nad normál,
. jestp'Ovinen držitel ihned 'Otevříti stavidla a propustě, aby
vodu přivedl v normální výši. To ovšem m'Ožno jenom tehdy,
když u vodního díla (rybníka, jezu) jsou zřízeny propustě,
splavy, vrata. Při jezu panze přepadovém (nepřihlížíme-li k pohyblivým nástavcům na jez s p'O\Colením úřadu snad umístěným, které při vyšším stavu vody nntno sklopiti), nemůže
držitel díla ničeh'O činiti, 'Ostatně v tomoo případě určuje cejch
pouze dovolenou výši jezu a zamezuje pouze svévolné zvyšováni jezu.
U rčnje-li cejch nejnižší přípustn'Ou výši vody a ukáže-li
se, ·že voda klesla pod norrnál, musí držitel díla stavidla
uzavříti, aby voda opět do výše oejchem určené stoupla.
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Zanedbáni této povinnosti (držitel díla ručí i za
-své lidi dle § '3' 5. o. o. z.) má za následek, že
a) zijemníci, kterým nesprávnou výší vody vzniká ne·'
bezpečí, mohou žádati, aby místní úřad policejní na
škodu a útraty nedbalého držitele nutné opatření učinil,
aby dle olmlností zjednán byl buď volný průchod vodě neb
aby naopak odtok byl zastaven. (Dodatek moravského zákona jest pleonasmem, ježto právo vodoprávního úřadu k ·nut·
nému zakročení vyplývá již z § 97., normujícího vrchní dozor
'vodoprávního úřadu nad díly v o d n í m i . ) ' .
b) Držitel díla dopouští se přestupku dle § 71. stí·
-haného vodoprávním úřadem z moci úřední;
c) úřad může v adhaesním říz·ení trestním rozhodnouti
'0 nárocích poškozených na n á hra d u škod y.
Nebylo-li
trestní řízení zav:edeno aneb není-li ta neb ona strana s výrokem ,'odoprávniho úřadu o náhradě škody spokojena, vyhražen jest pro řešení této otázky pořad práva soukromého.

§ 26. Reální povaha práva vodního.
Práva užfválÚ vody, kterýeh listina, povoleni ú/adu 0&82hulid, 'neobmezu;e Imenovitě na toho, komu povoleni svědčí.
,precháze;í lna každého liného držitele s/role čili dil2 proJJozovadho aneb k nemovitosti, k nimž se povoleni vztahuje.
Nefináče než s přisJJědčelÚm úřadu povolení propů;ču;í
elho mohou práva taková od původního díla provo;Jov2cího
)zeb od původní nemovitosti býti oddělena a pi',eneŠl!ifUl na
jinq dílo neb na linou nemovitost.
Vodní zákon v § 26. děJí vodní užívací práva, konsensem' úředním založená, na dv.ě skupiny a to práva věcná;
na díle neb nemovitosti lpící a s nimi osud jich sdílející la
na p r á va o s o b n i omezená pouze na osobu prvního nabyvatele.
Osobní povaha vodních užívacích práv platí pouze výjimečně, je-li výslovně vodní práV10 ve vodoprávním konsensllJ
vázáno na osobu žadatelovu. Ve všech jiných případech, tudíž
zejména také v po c hy bno s te c h platí pravidlo, že propůjčené vodní právo jest právem reálním, od osoby dočasného
držitele vodního díla neodvislým.
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Dle znění zákona mohlo by se zdáti, že reální vlastnos~
vodních užívacích práv propújčena jest pouze těm právúm,
které byly nabyty za platnosti vodního zákona. Leč názor
tento nebyl by správný. Reální povaha vodního práva pia t í
i pro d ila po vs ta 1 á před r. 1870. Nehledě ani k tomu,
že již dle dřívějších norem (mlynářský řád z r. 1814, vodni
stavební normil z r. 1830) byla vodní prá\Ca vždy jen na
určitý způsob užívání vázána a s určitým dílem neb nemovitostí spjata, tudíž byla rovněž věcné povahy, vyslovena byla
§ 102. pouze praesumpce jich řádného vzniku, zatím co "pokud výkonu práv těchto se týče - vztaženy normy vodního zákona i na díla stará. Mimo to lze poukázati na právní
zásadu všeobecně platnou, že každá událost a skutečnost,
každé jednání neb opomenutí ve svém právním vztahu mají
býti posuzovány dle práva, za jehož platnosti se staly, že
tudíž mají takové právní účinky, jaké právě platné právo
normuje.1) Otázka tato bývala dosti často sporna při zániku
práva vodního následkem zániku vodního díla nastalého,
o čemž promluveno bude níže.
Jest tudíž zpravidla vodní užívací právo právem věcným
a p řl sl ušen s tv ím dila neb nem o v Ho s t i, p~o něž
bylo propůjčeno, tudíž přfslušenstvím soukromého vlastnictví,
jehož osud sdílí a s nimž společně jest předmětem soukromoprávního obchodu. Tím ovšem nepozbývá své veřejnoprávn~
povahy; přechází pouze co accessorium dila neb nemovitosti
na nového nabyvatele, při čern'ž poměr tohoto naby,\čate1e
k předchůdci jest rázu čistě soukromoprávního.
.
Vzhledem k reální své vlastnosti mohou tudíž býti i vodni
užívací práva vložena na základě vodoprávního konsensu do
pozemkové knihy 00 příslušenství nemovitosti neb díla (§ 9·
knihovního zákona ze dne 25. června 1871 Č. 95. ř. z.), ač
pro právní svůj vznik, trvání a rozsah' nena.b}·~ají tímto vkla~
dem žádných výhod proti právům vodním v knihy pozemkové
nezaneseným.
Jak častokráte bylo již poznamenáno, korespondují s propůjčenými vodními užívacími právy i různé po v inno s t i,
zakládající se buď na výslovném předpisu zákona (§§ 21.,
23., 33., 44., 72. atd.) :aneb na podmínkách vodoprávního
konsensu (§ 19.)' Jest jisto, že lpí-li právo na vodním díle
1) Srov, Budw. 6561 ai 1892.
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neb nemovitosti s díl e jít u t o r e á 1 n í v 1 a s t n o s t i b ř em e n a s práve:n tímto spojená a přech~ejí ,~udíž ~~z d~lší
cesse na pozdějšího nabyvatele. Proto tez pnkazy ured11l a
rozhodnutí, týkající se vodního dila, objektu nemohou ztratiti
na svém významu změnou osoby.
Od těchto reáluich závazků a břemen nutno dobře lišiti·
o s o b n í z á vaz k y dočasného držitele vodního dila, které
ovšem na nástupce nepřecházejí. Budou to hlavně obligationes ex delicto, následky trestního činu, za něž správn\
soud pokládá i povinnost k odstranění svémocn,ě. zří~el:é no"
voty (§ 72.), s kterýmžto názorem nelze bezvy]lmecne souhlasiti. (Viz výklad § 72., závěr.)
Vodní práva užívací jsou zpravidla právy vě.cnýl:ri, i když
nejsou zanesena 00 příslušenství dila neb nemovltostl do k11lh
pozemkových. Podstatuou souč~:tí těchto v?dnich práv tsou.
mnohdy s 1uže b n o s t i na clZlch pozemclch ve ~r~spec,~
těchto práv ať již dohodou stran neb cestou exproprJJacní znzené. Jak ~ podstaty těchto služebností vyplývá, jsou tato
břemena povahy věcné, lpí na služebném pozemku bez ohledu
na změnu nastalou v osobě držitele tohoto pozemku neb vodního dila a existují právně i tehdy, nebyla-li co břemeno
v knihách pozemkových zaznamenána.
Druhý odstavec § 26. výslovně předpisuje, že má-li býti
vodní právo na určitém dílu neb nemovitosti lpící pře n eseno na jiné dílo neb na jinou nemovi tost, jest
třeba k přenesení tomu úředního povolení. N~rn:::
tato jest jen výslovným zdůrazněním zásady vyslovene lIZ
§ 17., dle níž ke každé změně vodního dila, která mohl" b!
jeviti účinky v § I7. uvedené, třeba jest úředního povole11l.
Na rozdíl však od pouhé změny, přestavby stávajícího vodního díla, při níž vodní právo dílu propůjčené zůstává v podstatě nedotčeno a netvoří předmět úředního rozhodování, bude
změna stanoviště díla míti vždy v zápětí zánik dosavadního
práva užívacího (následkem zrušení díla p~:o~ího) ,a před
mětem vodoprávního konsensu bude propujčeI1l noveho uŽÍvadho práva spolu i se schválením projektovaného díla. ŘÍ
zení o té'to změně stanoviště vodního dila neliší se od vodoprávního řízení zavedeného za účelem kOnstituování díla
nového.
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Logickým důsledkem reálné povahy vodního užívacího
práva jest, že p r á v o toto zahiká se zánikem vodlÚho díla.
Intencí vodního zákona jest podporovati racioneluí a národohospodiřsky odůvodněné využití vodních sil a vody samé.
Intence tato jest předpokladem každéhO vodoprivníhok'onsensu, ježto již při zkoumání projektu má úřad dle § 78.
bod c. přihlížeti k tomu, zda projekt jeví se v ohledu nirodohospodiřském pmspěšný. Jestliže bylo vodní užívací právo
propůjčeno určitému dílu, leč později zaniklo, ztratila výše
zmíněná intence zákona svůj cíl a vodní právo vázalo by
bezúčelně cenné sily vodní a bylo by přeKážkou využití těchže
sil interesenty jinými. Tím však, že §em 26. vyslovena byla
rdlní vlastnost vodního práva, s p j a to bylo p r.á v o to to
s d j] e m, resp. nemovitostí, pm něž bylo propůjčeno, sdílí
s uimi jich: osud a tudíž také se zánikem vodního díla. neb
.nemovitosti zaniká. 2 )
Se zánikem vodního díla, jehož důsledkem jest i zánik'
vodního práva s dílem tím spojeného, nelze stotožňovati
nevykonávání vodního práva na díle řádně existujícím.
Nevykonávání to nezakládá, i když delší dobu trvá, důvod'
aby dotyčné vodní právo bylo prohlášeno za zaniklé. Ze
skutečnosti, že zřízené vodní dílo bylo ponecháno po určitý
čas neužívané, nemůže b)rti odvozováno na v li 1i, v zdá t i se
vodního priva. Ve vodním zákoně není ustanov.ení, které by
prohlašovalo za důvod ziniku nevykonávání vodního užh,acího práva po určitou dobu a rovněž nelze v nevykonávání
tom spatřovati konkludentní jednání vzhledem k zásadám
§§ I459. a 863. o. o. z., z nichž bylo by .nutn$ odvokli:tji
vůli oprávněného, že se svého práva vzdává. Taková vůle
vzdáni se nemůže býti zejména tam předpokládána, kde ji
oprávněný výslovně a důrazně popírá. S )
Zda ž i v no sten s ko - po li c·e j ní schválení provozovny
delším neužíváním dle § 33. živ. řádu zaniklo, jest pro zánik
vOdního práva s provozovnou tou spojeného nemzhodno. Vždyť
v tomto připadě může majitel provozovny opatřiti si schválení
nové dle III. hlavy živnostenského řádu, aniž by musel žá2) Srov. Budw. 10683 A ai 1910.
S) Srov. Budw. 11383 A ai 1916.
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dati za nové propůjčení \'odního práva, jestliže vodní dilo
mezitím nepozbylo způsobilosti k výkonu.4 )
Pouze tedy zánik vodního díla má za následek zánik!
vodního oprávnění. Leč zbývá zodpověděti otázku, kdy
možnoO považovati voOdní díloO za zaniklé.
Za existující může býti vodní díloO pokládáno se stanoviska vodoprávního po tu dobu, co vodní jeho zařízení, t\'oříd
integrující a pro vodní užívání podstatnou součást VoOdního
díla, jest v takovém stavu, že umožňuje výkon propůjčeného
vodního práva. 5 ) Není-li této možnoOsti, zaniká vodní práro"
nedostatkem předpokladu svého právního trvání. Váže·li § 26.
vodní právo k vodnímu dílu, předpokládá př·edevším, že vodní
dílo vůbec existuje aspoOň v tak!ovém stavu, .aby výkoOnu práva
bylo schoOpno. Tento předpoOklad není splněn tehdy, když voOdní
zařízení, kterým u výkonu voOdníhoO práva měla býti VoOdní
síla neb voda sama použita 1'''0 účele VoOdního díla (na př.
ptivodový náhon k mlýnu, oOdvoOdoOvý- oOd mlýna, jez, vantroOky
a p.) zcela zaniklo aneb tn,ale by10 do takového stavu při
vedeno, ž·e hybná síla voOdy, resp. roda sama nemůže býti
více využita. 6 ) .
Na zániku vodního práva dle § 26. jest nerozhodno,
od kt e ré do by dílo více nestává, jak á b y,la pfičin a
zániku voOdníhoO díla, zejména zda bylo zrušeno majitelem
z vlastního jehoO popudu neb z úředního příkazu aneb snad
zničeno elementární siloOu. Jest dále pro zánik práva nerozhodno, zda vlastník má úmysl, díllO op.ét zříditi nebo
nikoliv, ježto v každém případě přivoděn jest zániI;' práva
pouhou skutečností, že dUo, jevící se coo nositelka vodníhoO
práva, přestalo .existovati.')
Záuik vodního p.ráva jest zjistiti z mlOci
Ú ř e dní v řízení d1e VI. oddílu vod. zákona provedeném.
Výrok úřadu, že vodní právoO následkem zániku díla pominulo,
není závislý na předchozích návrzích stran. Vždyť intenci
vodního zikona jest podporoOvati účelné a produktivní využití
vody a za tím cílem zabrati i vody dlOsud neužívané (arg.
§§ 79. bod c. a 28.). Tím dána jest sama sebou :příslušoost
Srov.
Srov.
ll} Srov.
'1) Srov.

4)

5)
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Budw. 11150 A ai 19[5.
Budw. 8668 A si 1912.
Budw. 3373 A ai 1905-.
Budw. 11383 A ai 1916.

ci povinnost VlOooprávního úřadu, aby měl v evidenci ty. při
pady, kde vodní síly zánikem práva na nich vámoudho se
pro účelné využitíuvolní. 8 )

§ 27. Jak zjistiti jest rozsah

propůjčeného vodního

práva.
P;iv.ádi-li Se z veřej-né vody voda do průplavů, rybníků
aneb vodovodů, k soukromým pdtřebám zřízených, jest se
spravovati v přh'ině užíváni 12 spotřeby vody té podle toho,
co povoleni dané vymiňuje. Vzejde-li pochybnost, platí pravidlo, že povolení neb nabyté právo k .užívání vody, ne/de
,lJřes potřebu podniknuti oprávněného, a že správa státní,
shledá-li se později, že vody zbývá, mů2e o té vodě zbývající
cO patření učiniti.

Z ustanovení § 27. vysvítá zřejmě intence dvojí. Především
normou tou zákon, že právoplatně propůjčená:
vodní užívací pr,i\'a jsou jak proti úřednímu zásahu, tak
ci proti pozdějšímu naříkiní neb nároku jiných zájemník'ů
chriněna právě konstitutivním aktem úředním, jímž byla založena a rozsah jich že j-est určitelný obsahem povoloOvací
listiny, vodoptivního konsensu. Na druhé straně lze v § 27.
zříti opětnou snahu zikona, aby voOdy bylo co uejhospodárněji
""nejúčelněji využito: neobsahuje-li totiž povolovací listina
údajů o množství vody určitému dílu řidně propůjčené, platí
úsada vyslovená již §em 20., že propůjčené neb .nabyté práva
k užívání vody nejde přes potřebu podniku, a že tudíž tak'to
.zjištěným event. přebytkem může státní správa volně dispono';ati.
RoOzsah i oObsah vodního užívacího práva
určeny jsou povolovací listinoOu (§ 19')' Povolovací listina nii určovati míru vodního práva, oprávněnci propůjčeriého. Při zdýmadlech a hnacích strojích může povolovací listinu, pokud mzsahu vodního práva se týče (t. j.
míry propůjčené vody) nahraditi cejch (§ 23.) u díla zří
zený, ježto v častých přfpadech lze dle něho, byť i jen udával
výši dovoleného vzduti, zjistiti nepochybně rozsah oprávněnU)
Zdtlrazňuje

8) Srov. Budw. 7931 A ai 191 I.
1) Srov. Budw. 11907 A ai 1917.

Leč okolnost sama, že strana není s to, aby listinou touto(event. surrogátem j-ejím, normálním znamením) prokázala
míru propůjčeného, resp. příslušejícího jí vodního užívacího
práva, nedostačuje, aby sama existence tohoto práva byla
popřena. Není zajisté málo starých vodních práv, při nichž
formální průkaz, že a v jakém rozsahu bylo dotyČIlé vodní
právo propůjčeno, nemůže býti více podán. V takovýdi při
padech jest starý stav vodního díla jednak důležitým momentem pro praesumpci právní existence vodního uží"acího práva.
(§ 102,), jednak pro posouzení míry a způsobu vodního UŽÍ- ~
vání (§ 27.).
Nel z e - I i koncesním dekretem ani normálním zname-'
ním pro k á z a t i, na jaké množství vody má určité vodni'
dilo právní nárok, vyslovil § 27. praesumpci, že v pochy,bnosti kryje se propůjčené právo s potřebou.
díla, pro výkon práva toho zřízeného.
Potřeba

podniku dle § 27. nemůže býti posuzována dle
vody, nýbrž dle toho množství vody, kOeré
vodní oprávněnec pro svůj podnik mohl v dohě uděleni
koncese při plném využiU svých vodních zař í z e n í pot ř e b o vat i. Potř·eba není tudíž totožná s oním
množstvím vody, které podnik v době svého vzniku spotře
boval skutečně na př. k zpracování jistého kvanta suroviny,
ježto okolnost, kolik vody tehdy oprávněný skuteČIlě odebrat:
vzhledem k výrobní činnosti podniku na obchodní kon juktuře'
iávislé jest naprosto rozdílná -od okolnosti, k o I i k m ohl
svým zařízením odebrati.2)
skutečné spotřeby

Ježto sianovení míry vodního práva dle potřeby díla
neb nahražen jest neúplný neb scházející obsah koncesní listiny, t. j. vyslovena jest praesum):lce, že vodoprávní
úřad, který v listině neudal rozsahu povoleného užívání, chtěl
propůjčiti jen to množství vody, které podnik kU kry.tí své
potřeby vyžadoval, musí býti pro otázku potřeby považována
za jedině rozho duj íel do ba, kd y bylo vo dn í pTá vo·
užívací propůjčeno. 3 )
Pro posouzení potřeby vodního díla jest, jak výše uve-deno, rozhodna okolnost, kolik mohlo, resp. mi,,"e dílo vody

doplněn

2)
3)
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Srov. 9140 A .ai 1912.
Srov. Budw. 8795 A ai

potřebovati, čili s mě rod a t na je s t vo dn í ka pac i li'"
díla.
Jedná-Ii se o vyšetření potřeby dila, k němuž paťfí právně
,existující zdýmací zařízení (jez), jest potřeba dila dána ne
:poloOOu a rozměry přívodního náhonu neb vodoV1odní roury,
nýbrž kapacitou zdýmacích a vpouštěcích zařízení. Míra rody,
dílu "dle potřeby" příslušející určena jest tudíž jednak' korunou jezu, t. j. směrem, délkiou a výškOu její, jednak' velikostí. 'a polohou závodního náhonu, t. j. výškou prahu náh3nového stavítka a světlou šíří pwpustě. Jsou-Ii ve vodopd.vním konsensu stanovena data, určující polohu koruny jezu
,a rozměry staví tkla odvodního náhonu, aniž by v konsensu byla
vyslovena obmezenÍ ohledně užívání těchto zařízení, jest 'JP9třeba dle § 27." a tudíž praesumpce rozsahu dotyČIlého vodního práva bezesporně dána právní možností dokonalého, využi tí vodního díla")
Na veřejných vodách není žádných neohrne2 e n Ý c h v o cl n í c h li Ž í v a c í c h p r á v. Oprávnění k od~
běru vody jest vždy omezeno na míru výslovně povolenou
.a v pochybnosti, zejména tehdy, když míru tu nelze s určitostí
stanoviti, jest pro rozsah vodního práva rozhodna potřeba
podniku, jaká byla při vzniku vodního práva a jaká dá se
.z výkonnosti vodního díla posouditi. 5 )
Je-li tudíž přiváděna voda z veřejných tok'ů do průpLavú,
rybníků aneb vodo,"odů (náhonů), k soukromým potřebám
.zřízených a objeví-li se, když rozsah dotyčného vodního oprávnění byl způsobem výše uvedeným zjištěu, že vody do zmíněnJch děl přiváděno jest více, než na jaké mhozstvi má
<opr:fvněúec nárok, pří s 1II Š í stá t n í spr á věn a d t í rn' t o
.zjištěným přebytkem právo disposični. NezáleŽÍ'
na tom, zda voda do nihonu neb rybníka teče přirozeni'!
(svým spádem), aneb zda majitel díla zřídil s povolením
úředním ve veřejném toku jez, aby vodu vzedmúl a tíHl
zpúsobem uměle do náhonu dostal, postačí, že voda skutečně
v přebytečném množství do náhonu neb rybníka vtéká.
Přebytku tohoto nemůže majitel díla sám k libovolnému
'účelu použíti neb soukromoprávně jinému ho přenechati, nýbd
-

_ _ _
o
._

4) Srov. Budw. 3058 A ai 1904. 7682 A ai 1910, 8256 A ai 191

r~

·:8795 A ai 1912.
1912.

5) Srov. Budw. 6101 A ai I908.
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disposice přebytku přísluší v Ý hra dně s t i t n í spr á v ě,
která ovšem může také majiteli díla k' jeho žádosti přebytek
ten přidělit.
Státní správa může disposici zjištěným přebytkem ovšem
vykonávati jedině tím způsobem. že někomu propůjčí k' němu
vodní právo užívací. V disposici této nemůže býti státní správě'
bráněno snad olmlnostÍ, že nové dílo možno jest jen s po·
užitím' jezu neb náhonu původnímu oprávněnci patřícímu.
V tomto případě nastává ovšem novému podnikateli povinnost, .
aby poměrně přispěl li udržovacím nákladům na tato zdý.•
mací a ody,áděcí zařízení, ježto jich ve svém prospěchu užívá~
Nedohodnou·li se strany, bude příspěvek ten vyměřen spr.iv.
ním úřadem dle pomhu užívání, v pochybnosti pak rovným
dílem. K zařizovacím nákladům nový podnikatel zpravidla
přispívati neluusf, ležto zařízeni byla zbudov'ina v zájmu samotnéhD půvDdníhD oprávněnce a stejně v jeho zájmu dále
trvají. Naproti tomu nese však sám n'0vý podnikatel náklad
svého přip'0jení.
Otázku, zda původnímu majiteli náhonu (rybníka) přísluší
náhrada za odňatý přebytek vDdní, jest zodp'0vědě,i
z i por ně vyjma případ, že by, byl '0dnětím tohoto přebytku
na právoplatném svém subjektivním právu bý",al zkrácen.
Zbývá ještě zmíniti se o případu, kdy vodní užívací ptivo
jest pře sně u r č·e n o vDdoprávním k'0nsensem, leč později
se zjistí, z;e pro p ů j č e né p r á vos a hip ř e s pot ř e b u
vodního díla. Peyrer má za to, že majiteli takového vod·
ního díla bylo pouze propůjčeno právo, aby veřejné vody
užíval způsobem účelným. Jeví·li se přebytek vodní, který;
sice majiteli pr.ávně náleží, leč kterého tento nepoužívá, má.
mu býti nařízeno, aby v určité lhůtě př,ebytku t'0ho racionelně
(ovšem po opatření si úředního povolení) využil a p'0 up~ynutí
této lhůty může státní správa přebytek tento jinému bez ná·
hrady propůjčiti.
S názorem tímto nelze z toho důvodu souhlasiti, ježto ma.
jitel díla nabyl vodoprávním k'0nsensem subjektivní právo
jak co do Db'sahu, tak i do rozsahu pevné, nezměnitelné,které
závazné jest nejen pro něho a pro '0soby třeti, nýbrž i pro
státní správu samotnou. Mimo to vyslovuje § 27. praesumpci,
že pouze v pochybnDstech, t. j. neustanovuje·li vodoprávní
konsens potřebných dat, kryje se rozsah pmpůjčeného pr.iv:a
lQ6

s potřebou púdniku, takže - není·li talmvé pochybnosti jest pro rozsah práva směrodatna pouze listina povolovací.
Nebude lze tudíž odejmouti oprávněnci event. přebytek vody,
který přesahuje jeho potřebu, bez náhrady, nýbrž, budou·li
v daném případě splněny podmínky expropriace cizího vod·
ního práva, bude možno přebytek ten, t. j. cizí vodní práv'0,
vyvlastniti, ovšem za přiměfenúu náhra.du.

§§ 28 . ....: 29.

Vyvlastnění

soukromé vody tekoucí a uložení
služebností k vedení vody přes cizí pozemky.
Zásady vodoprávní expropriace.

§ 28. Aby se vody s větším pl'ospěchem uftivati máhlo.
aneb aby Se škodlivé účinky jep odvm'omly, mŮŽe správ",
i když tu nejsou příčiny, z kterých se může dle § 365.
obecniho zákona obč. někomu právo vlastniťké odejmouti,
. opathni učinili:
aj aby ten, jehož jest nějaká tekouci voda soukromá,
pokud N 'nepotře ba je, a ve lhůtě. přiměřené, od úřadu
mu položené, ji také neužije, za příhodnou náhl'adu ji
postoupil jiným, kteN ji s užitkem užiti mohou;
b) aby držitelé pozemků dOl'olili zříditi na nich Z!l
přiměřenou náhradu služebnosti k tomu konCi, by ·voda
jiným náležející přes jejil:h pozemek z jedné končiny na
dmhou se vedla a zhdily se tam: stroje Cl opath!ni, jichž
k tomuto vedeni vody potřebu. Takové služebnosti může
Se však držitel pozemku sprostiti postoupením kusu zem:ě,
jehož k 'vedeni vody a náležUých k tomu z?iteni zapotfebl,
za kteréž postoupeni mll přísluší přiměřená ndh'rada.
N emohl·li by držitel zř:ízlNÚm' takového vodovodu pozem'kt
;sv.iho přihodně uživati, budiž k požádáni leho celý pozemek
odkoupen (§ 15. zákona říŠ!ského).
§ 29. Dá·li sena základě předešléHo paragrafu pOVioleni.
aby někdo jiný než vtostník molil užívati vody vlastmka zbývaifcí, má správa státní do povolení vydaného ,2 dle § 19.
.dělaného vším z'působem položiti také výminku, aby, povoleni
udělenglio se užilo do jisté lhůty, která se pfiměřeně ustanovl,
jlnáč'e by povolení pominulo.
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Také lehdá se může uznati, že povolení dané k UZiVan!
vody pominulo, když ustanovená náh'rada Se neodvádí, fak by
M{eže!o, tomu, kdo má právo ;i bráti.
Normou § 28. projevena byla prakticky zásada vodního
záKona, aby podporováno bylo racionelní využití vody a to,
nelze·li docíliti dohody mezi zúčastněnými zájemníky, použitím
radikálního pr.ostředku veřejného práva, vyv la s tněn í.
§ 28. pojednává .o těch d.on u cn va cí ch p r.á ve c h,
které vodní zákon propůjčuje vodnímu užívání
a ochraně před vodou každého druhu za tím úče· ~
lem!, aby jednak v zájmu národ.ohospodářském využito bylo
ladem ležící, nezužitkované telmucí vody souKromé, jednak aby
umožněno bylo svádění vody po cizích pozemcích pro pro·
spěšné její využití na vhodném místě neb pro prospěšnou.
obranu před škodlivými účinky vody.
Zákon v tomto př.ípadě než á d á, aby zde byly splněny,
předpoklady § 365. o. o. Z., t. j. aby obecné dobro ,neb
všeobecný prospěch vyžad<:lvaly zásah do s.oukromé právní
sféry jednotlivcovy,') nýbrž vyžaduje jen "aby vody s vétším
prospěchem se mohlo užívati aneb 'aby se škodlivé účínky
její odvarovaly", tudíž předpokládá pouze hospodář.
ský užitek projektu, kterého žadatel může do·
s í c i, ba ani nevyliaduje průkazu o nutnosti projektovaného
vodního díla. 2)
Vyvlastnění a uložení služebností dle § 28. lze použíti
nejen pro vedení vody pro účele zemědělsKé a průmyslové,
nýbrž na každé podporování, umožnění prospěšného použití
vody, resp. odstranění šlmdlivých jejich účinků, tudíž zejméoa
též na díla určená zásobování vodou jinýcH fysických neb
pr.ávnických OS.ob než .obci a osad, pro něž .stanoví § 37. ještě
dále sahajíd právo expropriační. 2 )
Za vyvlastnění dle § 28. může ž á da ti ka ž d ý, kdo
chce cizí soukromé vody' ať k účelu jaKémukoliv aneb cizího
po"emku k vedení vody a zřízení potřebných vodních děl a
z-afízení použíti.
Peyrer soudí, že základní podmínkou každého vyvlast·.
nění neb uložení služebností dle § 28. jest, aby hosp.odářský
prospěch, který podnik vyvlastněním získi, byl větší než škoda,
1) Srov. Budw. 9356 A ai 1913.
2) Srov. Budw. 6144 A ai 1908.
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kterou držitel soukromé V.ody neb nemovit.osti vyvlastněné neb
služebn.ostí zatížené utrpí. Vždycky prý jest potřeba při' vy·
vlastnění neb uložení služebn.osti proKázati, že bnde vody
s většÍn1 prospěchem užíváno.
Leč názor tento nelze uznati za správný. Při expropriaci
dle § 28. nemůže býti na to poUKazováno, že snad břemeno,
které se pozemku služebností ukládá, jest nepoměrně větší
než hospodářský prospéch, který z uskutečnění projektu vzejtle,
neboť ,§ 28. nezná taK.ovéhb vzájemného ooeň.ování výhod
a obětí a zejména nechová ustanovení, Které by se podobalo
předpisn § 32., jenž expropriaci tam upravenou váže na pod.
mÍnKu, že projekt slibuje převážný národ.ohospodáfský pro·
spěcH, Nutno právě a contr. z tohoto předpisu od"orovati,·)je
§ 28. splnění podobné podmínky nežádá.
Pro .odůvodnění vyvlastnění dle § 28. postačí, že jím
podporuje se prospěšné užití vody, není p.otfeba, aby pro·
jektovaný podnik nemohl býti zásoben' v{)dou stejně dobře
i odjinud. Jedná·li se .o použiti soukromé vody dosud neuží·
vané a je·li tato v.oda dle projektn určena k hražení vodní
potřeby průmyslového podniku, jest splněn předpoklad § 28. 3 )
Nesprávně tudíž Peyer soudí, že lze § 28. použíti jen tehdy,
když jiné vedení (bez záboru) by bylo spojeno s nep.oměrně:
"ětšími náklady.
Jako každá expr.opriace a nucené uložení služebnosti ne·
smí jíti ani expropriace § 28. přes míru, kted
jest nezbytně nutno k ďosaž·ení projektovaného účeLe. (Arg.
{l 484. o. o, z.)
Samozřejmě jest každá expropriace za předpokladu ostat·
ních zákonných podmínek nutna teprve tehdy, je s t I iž e
strany samy mezi sebou se nedoh.odly. Nelze tudíž
expropriaoe použíti tehdy, když vlastník soukromé vody tuto
dobrovolně žadateli k použití propůjčí, aneb když držitel po·
zemků, přes které projektovaný vodovod má býti veden, do·
brovolně postoupí všechna práva, kterých projektant k prove·
<lenÍ svého plánu potl'ebuje a 'která mu jen při "dporu grunt.ov'
níkově mohou býti správním úřadem cestou expropriační vyhražena. Rovněž nelze expropriaci vysl.oviti bez ž á d o s ti
neb.o proti vúli projektantově. Spočíváť již v povaze
3) Srov. Budw. 6500 A ai 1909.
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. k
ásahu do soukromého vlastnictví, že může
expropnace Ja o z
~, .
,
~
"'"~
J'enntehdy
'yh' vysIo v e
a ' kdyz k ni Jest dan podnet z"",,,nem
h
~ , uznany' f) Není třeba výslovné zadostl za exproza d os tatecny
.
..~
b
.
.
V
'rhu na konsentování vodního díla, Jest JIZ osa'
pnaC1.
nav
žen návrh na nucené vyhražení těch služebnostI, ktere Jevl se
, . 5)
k provedení projektu nutnyml.,
~. ,
. ~,
,
o da mez i úča s tni k y cml expropnacm nalez
v'
Doh
správního úřadu zby.tečným, leč byl~-l~ uZlavře~na dO,ho,cla o urCltém projektu a projekt byl dodatecne změnen, stava se tout~
zlněnou souhlas účastníků bezúčinným a bude třeba ohledne~
změny domáhati se nálezu expropriačního. 6 )
Nebylo-li docíleno dohody, musí se strana domáhati povolení úřadu k expropriaci, leč ne pří s lu š í jí bez pod m ínečný právní nárok na vyvlastnění neh v,y)lražení služebnosti. Ježto úřad jest pouze zmocněn, aby
k žádosti projeKtantově vyvlastnění vyslovil (arg. slovo "muže") spočívá ve vúlném' uvážení úřadu, zda ~vyšetře a uváž-e,
neodporují-li projektu veřejné zájmy - žMosti vy,hovf.7)
Dle ustanovení §§ 78. a 86. může býti o vyvlastnění k úče
lům zřízení vodních staveb jen tehdy rozhodováno, když současně byla úřadu předložena řádně doložená žádost, v níž
způsob a rozsah projektovaného díla jest přesně popsán a
přesně precisována žádost za odstoupen,í souKromé vod!, pozemků neb vyhražení služebností, nutnych k provedeni vodniho díla. Z těchto zákouných ustanovení vyplývá, že vodoprávní expropriačnf řízení jest podsta;nou součástí konsens;
ního řízení vodoprávního a že uděleni konsensu a povolem
expropriace jest jedním konstitutivním aktem. vM~ž'e:"d.íž .dle
uvedeného zákonného ustanovení v y v I a st n,e n I by t l Jen
tehdy vysloveno, když současně jest",ozho~~u to
o p fipus tno s ti, ro z s ahu a zp ůso bu pro J ek:tova né h o vod n I hod í I a, ježto pro povolení' expropnace
tvoří průkaz nezbytnosti ex~rop~iac~.vbezp~d,?-í~ecr:ý předpo:
, kl",d a předpoklad tento můze by tl zJlstěn Jedme pn zkoušem,
projeKtu ve vodoprávním řízení. 8 )
y,

•

I

,) Srov. Budw.
') Srov. Budw.
6) Srov. Budw.
') Srov. Budw.
') Srov. Budw.
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ai 1899-

11645 A ai 19 16.

5081 A ai 1907.
6500 A ai 1909·
6147 A ai 1908.
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Vyvlastňovací řízení nelTIUŽe- býti z~ržováno soukromoprávními spory 'O vlastnictví, takže správní úřad není povinen
s výrokem .expropriačním tak dlouho vyčkávati, až civilní
spor o vlastnictví pozemku, který má býti vyvlastněn, bude
rozhodnut.")
Je-li tudíž soukromé vlastnické práv'Ů, které má býti vyvlastněno, s po r n é, má vodoprávní úřad při výroku o nezbytnosti vyvlastnění přihlížeti k ddebnostním poměrům a.
strany s dalšími jich nároky, ze sporného poměru odvozenými, resp. s námitkami takovými poukázati na p'Ůřad
práva.!O)

Expropriace, tento radikální zásah do právní sféry jednotlivcovy, předp'Ůkládá 'Ovšem, že v y v la s t n,ě n Ý b u de z a
utrpěnou újmu odškodněn přiměřenou náhradolt_
Ježto byla zde učiněna již trochu obšírnější zmínka 'O všeobecn)'ch zásadách expropriačních, platných pro všechny druhy,
vodoprávní expropriace, jest pojednání toto doplniti i ve
směru, týkajícím se náhrady, ač 'O ní jedná teprve § 38.
Posléz uvedený paragraf ustanovuje, že v prvé řadě vyhraženo jest stanovení náhrady stranám. Jest 'Ovšem nyní
otázka, koho lze v případě vyvlastnění považovati za straqy.
legitimované z:íjemníky. Zajisté jen v řídkých případech bude
lze charakter stran omeziti pouze na exproprlanta a expro·
priáta a to jen tehdy, když služebný (vyvlastňovaný) p'Ůzemek
není žádným dalším věcným neb i obligačním právem zatížen.
Je-li zatížen věcnými právy (dle Pace i osobními nepravidelnými služebnostmi), bude nutno přiznati i držitelům těchto
práv oprávněn'Ůst jejich zájmu na vyvlastnění ueb zatížen~
sloužícího jim pozemku, ba přihlížíme-li k ustanovení § 87.,
musíme za účastníky považovati i tabulární věřitele.
Odpadne tudíž povinnost úřadu k rozhodování o náhradě
jen tehdy, jestliže expropriát svolí k projektova.nému zasažení
do své správní sféry a když současně bylo docíleno plné
dohody mezi zájemníky o druhu a výši odškodného. V prohlášení žadat'elově při vodoprávnÍln řízení učiněném, že bere
na vědomí vyjádření expropriátovo, v němž tent'O klade si za
podmínku trpění žádané služebnosti určité vzájemné plněn,
9) Srov. Budw. 7458 A ai 1910.
10) Srov. Budw. 6076 A ai 1908.
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expropriantem, nel~e však spatřovati převzetí povinnosti žá·
danému vzájemnéniu plnění a tím i potřebný souhlas.")
Nebylo-li mezi všemi účastníky docílellJO dohody o ná'hradě která má býti za vyvlastnění expropriátem poskytnuta,
povolán jest vodoprávní úřad k tomu, ab y l' o z hod I o z p llsohu a výši náhrady.
Pokud způsobu náhrady se týče, jest nejdříve hleděti
k tomu, lze-li náhradu poskytnouti in natur:a, t. j. na př.
upravením pozemku v předešlý stav (pokud to možno, na př.
při podzemním vedení), nahražením odebrané vody vodou
jinou, opatřením jiného Jwmunikačního spojení a p. Kde nelze
náhradu in narura poskytnouti, nebo kde tato náhrada nedosahuje plného odškodnění, nutno stanoviti buď celou náhrada
neh její doplněk v pen ě z í ch.
Výr o k o z p Ů s o b u n á hra d y (in natnra, v jakém rozsahu a formě - neb v peněžité hodnotě místo naturální·
náhrady) podléhá opra vnýrn prostředkům správni cestou instanční, !avšak' jeho př,ezkoumání sou·
dem jest vyloučeno (arg. § 87. odst. 2. a contr.).
U rčen.í vý še náhrady přísluší (třeba jen s platností
provisorní) rovněž správním úřadům. N áhracla za odebranou
vodu nesmí býti vyměřena cenou, kterou bylo by na tom
místě platiti za jinou pohonnoll silu. Ne voda, ani vodní
sHa sama o sobě, nýbrž jedině užitek, který voda přinášeh
vyvlastněnému, jest směrodatný pro určení odškodného. N áhradu lze tlldíž vyměřiti dle š k od y, kterou expropriát. utrpí
tím, že ztratí vůbec neb částečně užitek vodou mu skytaný.
Náhradu za vyvlastněný neb zatížený pozemek jest rovněž
vyměřiti dle velikosti šJwdy, jíž vyvlastněný majitel neb event.
i jiní k pozeniku oprávnění utrpěli, tndíž nejen cenou za pozemek, nýbrž i za všechny výhody, jichž se musí vlastník
(neb oprávnění) vzdáti i za všechny nevýhody, které pro příště
musí trpěti.
_
Výrok správního úřadu o výši odškodného ne ní k o n e č
n ý, nýbrž kterýkoli z účastníků (o nichž výše byla řeč) má
právo, není-li svýší náhrady spokojen, domáhati se vyměření vÝše odškodného cestou soudní. Učiní-li
tak, podléhá' pouze tento výrok novému soudnímu přezkoumání
a ostatní části expropriačního nálezu zůstávají v platnosti.
11) Srov. Budw. 11645 A ai 1916.
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Z toho plyne, že i v tomto případě jest soudně nenaříka
telný nález vodoprávního úřadu vyslovující přípustnost expropriace a 'způsob náhrady. Nabyl-li tudíž nález správní v tomto
ohledu právní moci, nemusí ·expropriant vyčkávati dožádaného.
nálezu soudního a může se uvázati v držení vyvlastněného
objektu, složí-li provisorně správním úřadem stano"enou náhradu li soudu nel:i roční její splátku pojistí (§ 87. odst. 3.)''')
A nyní po tomto povšcchném stručném nástinu zásad a.
pravidel platných pro všechny expropriace vodoprávní, na
kter)' při dalškll výkladech bude poukazováno, možno při
kročiti k objasnění obou druhů expropriace, normované § 28.

A. Vyvlastnění sOllkromé vody tekollcí. O této expropriaci
jedná § 28. v odstavci a) a připouští ji zásadně tehdy,
lze·li jí dosíci prospěšného využití této vody, kterého od
vlastníka vody docíliti nelze.
Pojmem s O u kro m Ý ch t·e ko u cí c h vo d rozuměti jest
nejen delší vodní toky, nýbrž i odtoky pramenů, nádržek a
rybníků (§ 4 d.), nejen vody v pevných březích se pohybující,.
nýbrž i vodu srážkovou, volně po povrchu tekoucí.
Stojaté vody soukromé nepodléhají vyvlastnění dle § 23\,
ježto jsou dle prvého odstavce § 10. předmětem soukromého
vlastnictví v občanskoprávním slova smyslu a mohou býti
vyvlastněny jen v případu nouze (§ 35. v. z.), aneb splněn-li
byl by předpoklad § 365. o. o. z. Vody veřejné nejsou před
mětem soukromého vlastnictví a o disposicí event. přebytkem
těchto vod obsahují normy §§ 17., 20., 27. a 94·
Při tekoucích soukromých vodách nelze mluviti o neobmezeném vlastnictví v občanskoprávním slova smyslu. Tekoucí vlna vymyká se přirozeně z moci vlastníkovy, poklld
tento neučinil opatření k její okupaci. Právo tuto tekoucf
vlnu okllpovati a použíti, dále právo VYllžíti pro sebe všechny
přirozené užitky a síly této tekoucí vlny, jest forma, jakou
jeví se vlastnické právo k tekoucí vodě a jakou dle povahy
věci jedině může se jeviti. K právům soukromého vlastníka
patří tudíž dle § 10. a § 12. vody užíti a ji odvésti. TotO'
právo, přesahující meze obecného užívání normovaného § 16.
nemůže rudíž od jiné os!,hy zpravidla než od vlastníka býti
vykonáváno, čili vlastníku přísluší právo, aby každého tře~
12) Viz podrobný výklad § 87.
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1.'iho, který nemuze se vykázati zvláštním právním tituletll,
z takového užívání vůdy vyloučil. Toto vyloučení není však
absolutní. Naopak dle § 28. můž·e správní cestou ten,
k o m u vod a pat ří, být i donucen, aby ji přenechal jinému,
leč jen za určitých předpokla~ů ,a vždy za náhradu. i3 )
žádati za vyvlastnenl dle § 28. odst. a) muze
k a ž d ý, kdo chce cizí v'Ůdy produktivně VylUžíti bez ohledu
na to, k jakému účelu jí zamýšlí použíti, tudlž i k účelům
melioraoe (zavlaž'Ůvání) vlastního pozemku.
Předpokladem ·expropriace dle § 28. 'Ůdst. a),
však jest, že soukromé v'Ůdy tek'Ůucí sam vlast·
nlk její pro sebe nepotřebuje, a že ji také v urČl'
t,é lh'ůté po už,Íti nemíní.
Expropriace tato jest vy 1'0 u č'en a, l' 'ŮU žJ v á ·li v la s t·
n i k soukromé tekoucí vody pro svou domácnost, hospodářství,
živnost nebo k pohonu svých vodních děl.
Srovnáme·li toto zálmnné ustanovení s normou § 27·,
jednající o vodách veřejných, vidíme stejnou i~tenci zákonn~u,
aby totiž nezužitkovaného l' ř ,e byt k u V'Ů dnI h o bylo melO'
nelně využito, Z toho plyne, že § 28. připouští i č á s teč n ou
'),l"propriaci s'ŮukDOmé telmucí v'Ůdy a to tehdy, když sice
vlastník ji sám používá, leč "eškeréh'Ů jejíh'Ů množství neb síly
nepotř,ebuje, když tudíž jeví se určitý vodní přebytek. Při
zjišťování tohoto přebytku nntn'Ů 'Ůvšem p'Ůstupovati opatrně
dle zásad uvedených v § 94. odst. a) a přihlížeti k přebytku
jevícímu se v suché roční d'Ůbě a hleděti, aby při poh'Ůnnýdi
dílech zajištěna byla určitá reserva. Mimo tent'Ů případ čá:
stečué expropriace, kde úplná, není možna, ježt'Ů jen část
vody jeví se přebyteČil'Ůu, \Ooln'Ůu, lze p'Ůvoliti vyvlastnění:
soukrom:é vody tekoucí i z ,části v tOln případě? že nový·
pr'Ůjekt celého množstv,í nep'Ůtřebuje. (Arg. a maiori ad mi·
nu s .) Ohledně zbývajícího množství vody, nehodlá·Ji ji vlast·
ník sám pro své účele použíti, byla by moŽlla opět da1ši
expropriaoe jiným podnikatelem.
Neponžívá·li vlastník soubomé tekoucí vody pro sebe,
nelze ihned žádané její vyvlastnění vysloviti, nýbrž třeba
dříve vlastníku poskytnouti určitou lhůtu, zda
rozhodn'e se sám vody průspěšně užívati, ježto
13) Srov. Budw. 14977 ai 1900.
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jest jen spravedlivo, aby přiznána lnu D~yla v to-mto uŽÍvání
zákonná priorita.
Jest ovšem 'Otázka, zda vlastník může se vyhnouti expro·
priaci tím, že vody své použije k účelům jakýmkoliv, třeba
i luxusním. Při zodpovědění této otázky jest jednak pouká.
zati na znění § 28., který výslovně praví "aby se vody s větším
prospěchem užívati mohlů aneb aby se škodlivé účinky, její
odvarovaly," jednak na analogii § :37" který připouští expro·
priaci soukromé vody a v'Ůdních práv k účelu zásobování
obci a o;;ad vodou, "pokud jich ti, jíž mají právo k vodě,
k týmž potřebám nemají zapotřebí." Z 'Obou těchto zákon·
ných ustanovení he usuzovati, že vlastník rody, choe·li hrozící
mu expropriaci se vyhnůuti, musí jí použiti aspůň tak hůspo,
<:iářsky významným způsobem, jak projektuje žadatel.
Vlastnímu použití vody nutno rovnati i z c i z e n í vů d y
třetí osobě, která ve stanůvené lhůtě vody prospěšně použije,
ježto nezáleží dle intence zákona na tům, kdo vody užívá,
nýbrž jedině na tom, aby voda a vodní sila nezůstala ne·
zužitkována.
K použití vůdy stanovena bude vlastníku vůdoprávním
úřadem "přiměřená" lHůta, po jejImž bezvýsledném uply·
nutí může úřad expropriaci povoliti. Lhůta tatů má býti při.
měřena nejen vzhledem k době, kterou vyžaduje stavba po·
třebných vodních zařiz,ení, nýbrž i přiměř,ena k subjektivní
hospodářské situaci vlastníkově. Ježto zákůn výslovně praví,
že po uplynutí tétů lhůty ÚÍ'ad m ů že žádanou expmpriad
vysloviti, plyne z tůho, že záleží na jeho vůlném uvážení, zda
i lhůtu původně k půužítí vody vlastníku vyměřenou, vzhle·
dem k okůlnůstem prokázaným prodlůuží.
Jestliže byla ,dle § 28. odst. a) vyslůvena ex·
propriace soukromé vody tekouel a bylů dáno po·
volení, aby někdo jiný než vlastníkmiOhl vody vlastnilcu zbý·
vající užívati, má správa státní do půrolení vydaného (dle
§ '9.) vždycky také určiti lhůtu přiměřenou, do
kterého povoleni musí býti užito. (§ 29. 'Odst. L)
LHůta tato mu s í tudíž býti vždy v expmpriačním nálezu
vyslovena, jeŽto nemůže zákon ,expvopriací vázati síly. vodní,
jichž event. mohlo by býti jinými prospěšně využito, kdyby
síla ta nebyla již vázána uděleným povolením. Zásada tato
konečně vyslůvena jest pro každé vůdoprávní půvolení (§ 86,
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odst. z.). Lhůta stanovená má býti přiměřena, t. j. odpovídati
jak možnosti praktického provedení dila, tak i hospodářské'
situaci žadatelově.
Leč lhůta tato na rozdíl od lhůty vlastníku dle § 28.
odst. a. k využití vlastní vody stanovené není prodluži·
tel n a, ježto zákon výslovně stanoví důsledek nedoddení lhůty
pominutím povolení.
:lánik expropriačuího povolení, jak na první pohled by
se zdálo, nepomíjí eo ipso promeškáním stanovené lhůty, nýbrž
výrok o zániku přísluší vodoprávnímu úřadu ať již k dožá·
dání vyvlastněného neb osoby třetí, která chtěla by této vody ~
sama použíti, ať již z moci úřední. (Arg. druhého odst. § 29.
"také tehdy se může uznati".)
Ze znění § 29. odst. 1. však vyplývá, že výrok o zánoo
povolení pro promeškání lliůty nespočívá ve volném uváženi
úřadu, nýbrž že úřad mu s í konstatovati, nebyla·li lhůta dodržena, že expropriačuí výrok pozbyl účinnosti. To ovšem
nemUže býti překážkou úřadu, aby event. témuž expropriantu
neudělil povolení expropriačuí nové, které obsahově by se
tř'eba zcela krylo s povolením původním.
Že 'expropriant jest povinen expropriátu z a p I a t i t i n ,á·
li r a' d u a jakým způsobem tato se stanoví, bylo již výše vy.
světleno a postačí tudíž zde pouze na výklad tento po·
ukázati.
Jestliže náhrada ustanovená nebyla zaplacena buď vůbec,
nebo neúplně neb nikoliv včas, m ů ž e vodoprávní úřad k žá·
dosti expropriátově uznati, že povolení expropriačui pOzbylo
moci práva. Na místě toho, aby žádal expropriát za zrušení
expropriačuího nálezu pro nezaplacení náhrady, může žádati,
aby k zaplacení jejímu byl expropriant přinucen.

B. Expropriace pozemkového vlastnictví normována jest
v odstavci b) § 28.
Zákon dovoluje totiž v tomto ustanov,eni, aby pozernkivvé
vlastnictví zatíženo bylo služebnosti vedení vody z jedné
končiny na druhou, aby se tím vody s větším prospěchem
užívati mohlo aneb ,aby se škOdlivé účinky její odvarovaly.
Zákon nevyhražuje oprávněni k této slUžebnosti určité
osobě neb kOrporaci, nepožaduje, aby dilo vodni, jemuž vedeni
vody má sloužiti, bylo nutným nebo širšímu okruhu zájemniku
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prospěšným, ný'brž spokOjuje se jako v § 28. odst. a) jedině
požadavkem, "by zamýšlený' projekt sloužil k prospěšnému
užívání vody neb obraně před vodou, tudíž aby zde splněn
byl aspoň předpoklad liospodářského zájmu

projektantova.
.
!,oužití :éto zákonné normy jest stejně přípustno, ať
Jedna se zasabování vodou obcí, osad (§ 37.), samot (§ 39.),
zabránění vodním škodám, zejména též k svádění srážkové
vody po pozemku gruntovníkově volně tekoucí proti vuli do.
lejšího souseda (§ 11.),
provedení meliorací (odvodni\riíml
neb zavlažováním) otevřenými svodnioemi neb drény o zří.
zeni zdýmacích zařízení a p. Použití § 28. jest však v;loučeno
tehdy, když jedná se o rozvádění vody v zastavených osadách.
V tom případě lze postupovati jen dle stavebního řádu a event.
pou1jíti výhod § 365. o. O. z.14)
Zákon vyhražuje právo ,expropriačuí pouze "k tomu konci,
by voda jiným náležející pies cizí pozemek z jedné konči.
ny na druhou se vedla a zřídily se tam stroje a
o pat ř e n í, ji,,-hž k tomuto vedení vody potřeba." Slova
"z jedné končiny na druhou" nesmí býti vykládána pouze ve
smyslu svádění vody, nýbrž výrazem tím rozumí se i přívod
vody na l1Ústo, kde má jí býti u~třebeno ať již za účelem
j~k~m~.oli, (frumyslovým neb zemědělským). Stroji a opatře.
mmI, ]lchz k vedení vody potfeba, rozuměti slnší ta vodní
zařízení, která mají za účel umožniti dopravu vody z místa
n~ misto, tedy především jezy, pumpy, trkače a p., rozhodně,
vsak ne budovy mlýnské neb továrni.
Ježto zákon připouští t r val é zatížení pozemků služeb.
nost~, lze argumenteln a m'aiori .ad minus Z' toho odvoditi,
že § 28. připouští i časově obmezené uložení služeb·
nosti na př. je·li třeba za účelem zř.ízení určitého díla na čas
svésti vodu přes cizí pozemek. Že možna jest služebnost i na
kratší dobu, vyplývá z analogie § 484. o. o. z., dle něhož
expropriace nesmí jíti př,es míru nezbytně nutnou. Že možna j'est
služebnost vedení vodypod povrcnem pozemku kry,tým kaná.
lern neb drény, bylo již výše řečeno a možnost ta odůvodněna
Jest tím, že zákon nezmiňuje se o kanálech a náhonecli otev.
řenýoh, nýbrž jen všeobecně o vedeni vody, které tudíž provedeno býti mŮže i rourami a drény pod povrchem položený-mi.

°

°

14) Srov. Budw. 6944 ai 1892.
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Které pozemky podrobeny jsou expropriaci
dle § 28. odst. b? Německý text zákona označuje objekty
expropriaci podrobené slovem "Liegenscnaften", nikoli "Grundstiicke", kterýžto výraz může dle oklolnosti býti vykládán
v užším slova smyslu zemědělskýcH pozemků na př. §§ Ir. a
12. v. z., § 10. zákona z 6. února 1869 č. 18. ř. z. Výra"
"Liegenschaften" kryje se s pojmem nemovitosti § 293. o. o.
z., pod který patří bezesporně na př. i veřejná cesta. I na
této lze uložiti služebnost vedení vody (na př. v rourách);
pokud zájem veřejný tím netrpí, t. j. usus publicus na dále
jest zachován. 15 )
Jestliže v' § 32. odvolává se zákon na ustanovení § 28.
lit. b, nemuže z toho býti obráoeně usuzováno, že výjimečná
ustanovení § 32. mají pLatiti též na všechny připady § 28.
lit. b. V druhém odstavci § 32. vyslovené obmezení, že vod·
stavci prvém téhož § normlOvané donucovací právo nevztahuje.
se k!e stavením a ku dvorcum a zahradám k těm
stavením náležitým ani k par k ů m oH r a žen Ý m, nemůže
býti vztahováno na expropriaci § 28. lit. b, nýbrž platí jasně
a zřetelně pouze na př.ípady § 3 2 .16 )
Služebnost muže záležeti buď v trpení nějakého pounváni cizího neb ve vzdalování se určitého používání vlastního.
§ 28. odst. n. při p o uš tip o U z e zří z e n i s 1 uže bn o s t.í za účelem účelného vedení ,"ody přes pozemek služebný. Leč od těcHto služebnosti může se expropriát-gmntovn.ík dle své vlastni vůle osvoboditi lim, že odstoupí vlastnictví toHo kusu zem,ě, jehož k vedení vody a náležitýcll k tomu zříz,ení jest zapotřeb;í.17)

Přísluší tndíž majiteli služebného pozemku analogicky dle
§ 906. o. o. z. volba buď trpěti služebnost nebo
ods toup i ti pot ře bn Ý pozemek. žadatel (expropdan t )
ani úřad volby této nemá, nýbrž žadatel jest povinen, rozhodne-li se expropriát pro postoupení pozemku, nabídku tuto
přijati a přiměřenou náhmdu za pozemek zaplatiti.
Poslední odstavec § 28. ustanovuje, že, nemohl-li by expropriát zřízením vodovodu na svém pozemku tohoto pozemku

15) Srov. Budw. 6144 A ai 190 8.
16) Srov. Eudw. 2587 A ai 19 0 4.
17) Srov. Budw. 9356 A ai 19 13.
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příhodně používati, 'má prám žádati, .aby celá část pozemku.
která tímto vodovodem bude pro něj znehbdnooena a obhospo.
dařování její stiženo, byla expropriantem vykloupena. Samo·
zřejmě nevztahuje se toto prám, jemuž expropriant musí se
za uvedeného předpokladu podrobiti, na celou pozemkovou par.celu, nýbrž jen na tu plochu pozemkU, jejíž příhodné Užívání
bylo projektovaným vodovodem znemožněno.
Ze zněni § 29. jest jasno, že tento § vztahuje se pouze
na prvý případ expropriace dle § 28. odst. a (vyvlastnění
.soukromé tekoucí vody), takže nelze dle tohoto zákonného,
ustanovení i při ulo~ení služebnosti dle lit. b'. § 28. stanoviti expropriantovi lhůtu, do které má uděleného povolení využíti.
Leč přihlížíme-li k tomu, ~e obtížení pozemku služebností
ehová v sobě obmezení disposičního práva vlastníkoV1a, musime
.uznati, že obmezení to jest jen teHdy ospmvedlněno, kdy2i
skutečně s prováděním prací včas bude ~apočato a tím podán
,neptimý důkaz, že služebnosti bylo v zájmu vodníhb díla
nezbytně potřeba. Ježto pak § 86. v odst. druHém výslovně
,předpisuje, lie v každém př.ípadě vodoprávniho povolení i uloženi služebností má býti úřadem položena lnůta, v které díla
'jJomlená mají hýti hotova pod uvarováním ztráty práva propůjčeného, nemůže býti pouiitelnvst § 86. odst. druhého zajisté vyloučena tim, že § 29. ji výslovně jen pro případ § 28.
,odst. a) stanovP8)

§ 30. Práva majitelil. hor.
. Jaká pníva majitelé 'hor maií k od'téliajfci vodě dolové,
.0 jaka, zvláštní práv,a k vodě jim vůbec přísluše;t, ustanovuje
zákon norni.l )
Není př,edmětem tohbto díla pojednávati o vodoprávních
poměrecH normovaných zákonem horním. Pouze toto budiž
uvedeno:
Důl ním i vod a m i jsou ony vody spodní, které byl}<
uvolněny pracemi hornickými, ať již kutacimi nebo těžeb
.nými, jen když směřovaly k nalezení vyhražených nerostů.
Vody ty zůstávají důlními v celém svém toku od bod U
18) Srov. Budw. 6500 A ai 1909.
1) Zejména §§ 99, 105, 128, 129, 130 a ISI hor. zák.
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uvolněni až po jejich splynuti s jinými vodami
p o v r c h o v Ým i a neztrácej i této své povahy tím, že homi

tování nového vodního dila, pokud mahl by dílem tím na
svém subjektivnim právu býti ohrožen, a že tudíž jest legitimován k činěni námitek proti projektu a k použiti opravných

oprávněni

prostředků.

zaniklo.
Maj i tel i hor přisluš~ k dulnim, vodám pod povrchem
neobmezené právo dlspOSlČnl.
,
Jedná.li se však o propujčeni dUlnich vod o s o b a ~
tře ti m omezena jest kompetence, daná § 129. horr: ího zakona úř~dúm horním, pouze na negativní výrok,. nenÍ.lI se s~a
noviska zájmu hornických překážek, aby vody ty ~ada~el~m
byly propujčeny. Positivni propujčeni ;od :ěch, ~sobaom treum
přisluši však dle § 17. v. z. vodo~rav~llm uroa~um.
o
§ 30 . nevypustil z dosahu vodmho zakona dulm v?dy. vu;
bec, nýbrž jen potud, pokud "zákon homi ustanovuJe, Jaka
práva maji majitelé hor na odtékajid vody dUlni". Zustala
tedy i pro dulni vody v platnosti ustanoveni zákona vodního,
pokud jde o takové vztahy k ni,m, jež z á k o. n e m h ~,r ~,i ~
upraveny nejsou, tedy zeJmena, pokud Jde o. U~l\.anI
vod těchto mimo hornictvi 2 ) aneb zasahuJe.lI dISpOsice vodami dulními následkem spojitosti svého vzniku s vodami veřejnými do poměru těchto vod, stojicich dle § 17·
v. z. pod ochranou vodoprávnich úřadu. 3 )

§ 31. Plavení

dříví, rybolov,

§ 31. fak uuvati l~e vody pklvením dřev, ustanovuw
zákon lesní a řády, vydané o p'lC/vení dřev; jak jí UUI1a:ti lze
k lovení ryb, ustanovuje řád lovení ryb ~e týkající,
A. Plavení dř.ev jest rovněž vod n im u ž i v a ci m p r ávent, třebaže zpúsob, výkon tohoto práva normov,áo jest zikonem zvláštnim, lesnim zákonem z 3. prosince 1852, Č. 250 ř.z.
Dusledek toho jest,' což budiž předem podotknuto, že
propujčenim oprávněni k piaveni dřivi ziskává žadatel subjektivni právo k určitému uživáni veřejné vody, které musi
býti vodoprávními úřady při udělováni nových práv uživavadch (ať již dalších práv k plaveni dřev nebo k uživání vody
v užšim slova smyslu díly vodními) respektováno. Z toho
plyne, že oprávněný k plaveni dřivi má býti přiz:,án ke každému vodoprávnimu jednáni, jehož předmětem Jest konsen2) Srov. Bohusl. 2051 :ai,I9 2 3'
3)

Srov. Budw. 7529 A

Ostatně dm, že úprava výkonu plaveni dřev ponechána
jest zákonu zvláštnimu, neni působnost vodniho zákona na
plaveni dřev zcela vyloučena. Výslovně ustanovujeť § 35. les.
zákona, že vyžaduje.li zavedeni plaveni neb zřízeni staveb
pro plavení dřev určitých nařizení vzhledem k vodě, použivané
vodnimi díly, maji býti nařizeni ta vydána za šetření přísluš
ných vodnich. zákonů, čili jinými slovy řečeno, plaveni dřev
a zřizováni k tomu účelu potřebných staveb podléhá vodoprávnímu ,povoleni, pokud mohla by jimi býti cizi vodní
práva dotčena neb ohrožena, ba muže býti dle § 36. lesniho
zák, žádané povolení odepřeno, nelze-Ii dle vodniho zákona
vodoprávní povolení ke stavbě uděliti. Samozřejmě že i ostatni
předpisy vodniho zákona, pokud normuji povinnost k udržováni vodnich děl a jich cejchováni; přicházejí v úvahu i při
.stavbách zřizených k prováděni práva plaveni dřev.
Co je to plaveni dřev? Jest to používáni hnad a
nosné sily vodni k d o p r a věd řl v i v nes v á z a n é mst av u, ať již v kládách neb (pravidelně)' v polenech. Plavba vory
liši se od plaveni dřev dm, že ji dopravováno jest po vodě
dřív i pevně svázané za fizeni plavců, kdežto plaveni volných
polen ponecháno jest pouze hybné síle vody.
Právo ucházeti se o p o vol e n i k plaveni dřev má k a žd Ý bez ohledu na to, je-Ii vlastnikent lesa nebo pouze kupcem
"dHv!. Leč právo to vázáno jest vždycky předchozim povolenim. Ba ani vl a s tn i k s o ukromé vod y t e ko u ci nemUže
bez úředniho povoleni své vody k plaveni dřev použivati,
ježto toto užíváni sonkromé vody bylo by s to vykonáváti
vliv na cizi vodni práva (§ 17. odst. 2. v. z.) a tndiž potřebuje
povoleni - ovšem zde nikoli dle lesniho, nýbrž dle vodniho
práva.
Dle lesniho zákona třeba jest povolení politického úřadu
k plaveni dřev po vodách veřejných a c i z i c h vod ách s o uk r o m Ý ch, kteréžto posledni jest tehdy připustno, nebyl0-li
by lze dopraviti dřivi z lesa jinak anebo jen s nepoměrnými
náklady. Samozřejmě, že za zpusobenou škiodu majiteli sou·
kromé vody právě tak, ja'kio těm gruntovnlkum, na jichž po-

al 1910.
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zemky nutno pro nedostatek jiné cesty (§ 24. les. i.) dříví
dopravovati, ručí podnikatel. Povolení toto uděluje politický
úřad prvé stolice po provedeném místním šetření, k němuž
přibráni byli znalci a účastnici.
Za povolení k plavení dřev po ve ř e j ný c h vod ách
může se ucházeti každý. Ž á d o s t i ty, ať jedná se o povolení podniku nového neb o prodloužení koncese staré, mají
obsahovati dle možnosti přesné údaje o době projektovaného
Plavení, o místě, kde toto má začíti a až kam sahati, o druhu
a množství dříví k plavení určeného. Je-li potřeba pro podnik ten zříditi zvláštní dila, nutno k žádosti připojiti plány
a technické popisy těchto děl, vylíčení vztahu těch děl k celému okolí a k ostatním takovým stavbám a vodním dílům
na vodě té již zřízeným.
Politický úřad (zemský) vyhlásí žádosti ty v obcích,
jichž obvodem plavení jest projektováno aneb v jichž obvodu
bude patrný vliv projektovaných vodních staveb.
Chce-li ještě jiný podnikatel ucházeti se o povolení k plavení dříví v téže říční trati, má podati žádost (jedná-li se
o plavení tohoto roku) do I4 dnů, jinak do 6 týdnů po vyhlášení. Po uplynutí této lhůty provede politický úřad nutné
komisionelní šetř-ení na místě, k němuž přibere žadatele, zástupce v úvahu přicházejících obcí, sousedy, jiné účastníky
a znalce a dle výsledku tohoto řízení rozhodne.
Žádané povolení k plavení dříví a k zřízení nutných!
k tomu staveb může býti dle lesního zákona odřeknuto jen
tehdy (není-li t. č. vůbec nepřipustno proto, že určitému
podnikateli propůjčeno bylo výhradní právo k plavení dříví
na určité vodní trati), když
a) spojeno by bylo s velkým nebezpečím,
b) kde činilo by nutným odstranění jiných již stávajících
děl, která z veřejného ohledu jsou většího neb stejného významu a nedovolují přeložení na jiné místo;
c) kde pravděpodobně přivoděna by byla škoda, která
podnikatelem nemohla by býti nahražena.
Při více uchazečích nutno působiti nejdříve k smírné
dohodě a není-li jí docíleno, rozhodne úřad. Úřadem tím jest
zemský úřad politický, má-li povolení omezeno býti na tři
roky, při delším až maximálně 30 roků, aneb vztahuje-li
se podnik na více zemí, jest kompetentní ministerstvo vnitra,
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Bylo prave výše řečeno, z kterých pouze důvodů muze
býti žádost dle lesního zákona zamítnuta. Leč projektovány-li:
jsou na veřejné vodě stavby k výkonu tohoto práva, jest
nutno žádati ještě za vodoprávní povolení k těmto stavbám,
které byvši odepřeno vylučuje i povolení k plavení dříví, jinak
dle lesního zákona přípustné.
O výkonu plavení dříví, je-li .pouze jeden výhradně oprávněným (§ 27- les. z.), o úpravě plavení při více žadatelícbl
(§ 31.), o spoluužívání děl ostatními k plavení oprávněnými
(§ 32.)" a o zřizování a o udržování potřebných děl (§ 33.) jest
poukázati na jasn é znění lesního zákona.
Jen na to tř,eba upozorniti, že zřízení a udržování děl
k plavení dřev potřebných podléhá též normám vodního zákona (§§ 21., 44. v. z.), z čehož plyne tento důsledek. V § 33.
les. zák. předvídané úplné odstranění těchjjo staveb pobřež
nich není přípustné, když tyto stavby vedle svého hlavního
.účelu slouží též k ochraně pobřežních pozemků z veřejných
důvodů nutné. V takovém případě majitel jich není jen tehdy
k delšímu jich udržování povinen, když zřídí stav, který při
nejmenším není horší než ten, který byl před zřízením rechto
staveb. l )
Pokud ruč e ní z a š k Q d u se týče, ustaIliOvuje lesní
zákon v § 34. toto:
Každý podnikatel jest zavázán, aby, pokud to uzná politicky nutným, zajistil ochrannými stavbami části břehů, budovy a vodní díla, která jsou plavením ohrožena. Není-li
ohrožení jich přivoděno pouze plavením dliev, avšak jím zvět
šeno, má na talwvé ochranné stavby poměrně přispěti.
Škoda, která byla prokazatelně přivoděna plavením, třebas
by i ochranné stavby byly zřízeny, má býti vždy hra;oena podnikatelem plavení. Byla-li škoda plavením pouze zvětšena,
má podnikatel povinnost pouze k přiměřenému příspěvku,
Tato povinnost k náhradě škody jde tak daleko, že i ta škoda
musí býti nahražena, která byla přivoděna dřevy odplavenými
,·.:lkou vodou z dřevního skladiště.
Povinnost k náhradě škody nespočívá tudíž jen na ~avi
nění podnikatelově, nýbrž i na přivodění škody plavením bez
jeho viny (Randa).
.1) Srov. Budw. 6766 A ai 1909.
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Jako záruku za plnění podmínek povolení a hlavně
za úh'mdu škody má podnikatel složiti u úřadu obnos, jehož
výši stanoví úřad po slyšení stran a znalců.
Každé ukončení jednotlivého plavení musí ;podnikatel ozni"
miti politickému úřadu, který vyzve neprodleně všechny účast
niky, aby do 14 dnů uplatnili své n1roky na náhradu škJody
pod následky praekluse
O nárocích těch rozhodne úřad politický po pro\'edeném
šetření s přibránlm znalců, nebylo-li lze dosíci smírné dohody.
Nejsou-li strany s přisouzenou náhrad<:lU spokojeny, mají
býti pOUKázány na pořad práva.
B. RybáfsM. V Čechách nemáme vlastního rybářského
zákona, který by normo\Cal právo rybolovu. (Na Moravě vydán
rybářský zákon z 6. června 1895 č. 62. Z. z. ex 1896.) Vzhledem k tomu jsou jednaK normy upravující právo rybolovu
roztroušeny, jednaK nedostatečny, spokojujíce se pouhou úpravou výkonu rybářství. (Zálron z 9. října 1883 č. 22.Z. 'z.
ex 1885 vydaný v přičině některých opatř,ení ku zvelebeni
rybářství ve vodách vnitrozemských.)
Při zodpov,ědění otázKy, kdo jest k rybolovu oprAvn é ll, dlužno rozeznávati mezi vodami souk'romými a ve~
řejnými.

Při vodách s o u k r o m Ý c h přísluší právo rybolovu
v la s tn í ku vo d y a to jednak vzhledem k ustanovení § 295.
o. o. z., který prohlašuje ryby v rybníce za jeho příslušenstvt
a tndíž za podléhající neobm<ezenému disposičnímu právu vlastníka soukromé vody stojaté, jednaK vzhledem k obsahu vlastnict"í k vodám telmucím, které zahrnuje v sobě právo při
svojiti si všechny sily a užitky vodní, tudíž bezesporně i ryby
ve .vodě se nalézající.
Jestliže osoby třetí vykonávají právo rybolovu na soukromé vodě, musí se opírati o titul soukromoprávní, ať
nabytý derivativně (koupě, pacht) nebo origiuárně (vydržení).
Pokud vod ve ř e j n Ých se týče, není otázka, lromu
pr,ávo ryboLovu v nich přísluší, zákonem rozřešena. Zákon
občanský v § 382. vylučuje naprostou volnost rybolovu, poukazuje na to, "že zákony politickými jest stanoveno, komu právo
rybolovu přísluší."
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Výše zmíněný zákon z r. 1883 prohlašuje pouze v § 10.,
že "nikdo nesmí ryby loviti, kd'Ůž není opatřen
11 s tkem ry b á řský m, dosvěd čuj í cl m, že op r á vn ě n
jest loviti ryby ve vodě, jíž se týče" a rozeznává
tři druhy těchto lístků:
a) lístky vydané majetníkům neb nájemníkům práva rybářského .od politického úřadu okresního;
b) lístky vydané třetím osobám .od majetníků aneb nájemníků práva ,rybářského;
c) ~ro vody, v kterých dosud každý' anebo všichni občaná
neb obyvatelé některé obCe smí loviti, lístky vydané od starosty pobřežní .obce.
V obou prvých případech jS'DU rybářské lístky pouze.
listinou dokumentující práv'Ů k rybol'Ůvu, v posledním však
případě (ovšem velmi řídkém) vydáním lístku star'Dst'Ůu zakládá se pro určit'DU .osobu subjektivní právo k rybolovu, vylučující z rybol'Ůvu všechny ty, jimž lístku, tudíž prá1éa pDOpújčeno nebylo.
Nepřihlížíme-li k případu c) celkem řídkému, který konečně při sporech nepřísluší ani d'Ů k'Ůmpetence politického
úřadu, jsa výkonem starosuovy pravomoci autonomní, lze v rybářském lístku spatřovati p'Ůuhou listinu legitimační,
dosvědčující, že majitel lístku má právo rybolovu na určité
trati vodní.
Otázka vydávání lístků osobám třetím majitelem neb nájemcem ryb'Dlovu jest otázkou čistě soukr'Ůmoprávní. Práv'Ů
.k vydání tohoto lístku může býti odvozováno pouze z titulů
soukDOm'Ůprávních a spory snad v tomto směru vzniklé řešeny
budou soudy dle norem 'Ůbčanskéh'Ů práva.
Zbývá tudíž jediný a nejdůležitější druh rybářských lístkú,
vydávaných politickým úřadem majiteli a nájemci rybol'Ůvu
co průkaz o existenci jich subjektivního práva.
Jak z povahy rybářského líst1ťu jaloo pouhé legitim:ační
listiny vyplývá a jak v čl. IX. vyhlášení hýv. místodržitelstvi
ze dne 23. června 1913 č. 33. z. z. výslovně jest vytčen'Ů, může
politický úřad, u kterého podána byla žádost za vyhotovení
rybářského lístku, žádosti této pouze tehdy vyhověti, kdy ž
žadatel oprávnění k rybol'Ůvu věrob'odně dog vě d č í. Je-li oprávnění to sporné, nemůže politický úřad,
jelikož právo k rybolovu jako právo soukromé jest vyhražen'Ů
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kognici řádných soudu, spor tento rozsudkem řešiti, nýbd
musí odkázati strany, aby se dovolaly jedině kompetentního
fara soudního.
Toto rozděleni kompetence nemůže však brániti politickým úřadům, aby v případě, když účastník žádá za vyhotovení
rybářského lístku, nerozřešily pro sebe p r a e jud i d i e 1 n ~
otázku soukromoprávní, zdali žadateli v dotyčné vodě právo
rybolovu přísluší, aby pak mohly rozhodnouti o otázce, do
jejich kompetence spadající, zda totiž žádaný lístek mUže
býti vystaven.
PrUkaz o likvidnosti subjektivního práva rybářského bylo
by ve velmi četných případech obtíŽilo podati rozhodnutím
soudnim, zápisem do knih' pozemkových neb jinými listinami,
veřejné viry poživajicími (na pl'. notářským spisem) a p.
Zákon z 9. řijna 1883 č. 22. z. z. ex 1885 a v souhlase
s ním výše zmíněné vyhlášení býv. místodržitelství z r. 19 1 3
usnadnily politickým úřadum rozhodování o této pmejudicielni
otázce tim, že v souhlase s § 323. o. o. z. ,připouštějí, aby
úřady tyto místo zjištění existence práva rybolovu se spokojily pouhým zjištěním nepopiran ého vykon á v án í ryh ář s t v i, tedy zjištěnim nepoptené
drž b y práva rybolovu se strany žadatele; předpisy ztrÚněné
ustanovují, že politické úřady nesměji odepřiti vydání žádanéhb
lístku rybářského tomu, kdo nepopiraným způsobem rybářství
vykonává. 2 )
Dokud jest někdo v drliení nesporného výkonu rybář
ského opr,ávnění, nemUže dle platných zásad obecných býti
vyzván, aby své oprávnění prokázal.
Skutečný výkon rybářství nestává se sporným pouhým popřením neb formeloi námitkon, nýbrž jen jednáním třetího,
které směřuje k zabráněni výkonu.")
Pro oprávnění k žádosti za vydáni rybářského lístkn jest
rozhodno, zda uchazeč se nalézá v době podáni žádosti v držbě
nesporného výkonu rybářství.
Držba práva nejeví se sama jako trvalý právni poměr,
nýbrž jen jako skutečnost. Může tudíž býti sploěna neb nikoli dle činnosti dotyčné osoby. Politický úřad musi tedy
při rozhodování o oprávnění uchazečově vždy vyšetřiti, zda
2)

S)
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Srov. Budw. 9293 A ai
Srov. Budw, 9294 A ai

1912.

1912.

nalézal se v době žádosti v nerušené a nepopírané držbě
práva rybolovu, pro jehož výkon má platiti rybářský lístekl
co legitimačni listina.')
Praesumpce nerušené držby jest teHdy dána, když žadatel
opírá se o pronájem rybolovu po léta po sobě jdoucí a
o pravidelný příjem rybářských' lístku. 5 )
Jestliže obec domál1á se vyhotoveni rybářského lístkn
pro sebe, jest třeba zkoumati, zda obec co taková jest v nepopírané držbě práva rybolovu v určité vodě, zda totiž obeo
prostřednictvím svých representantů (srov. § 337. o. o. z.
slovo "Machthaber") vykonává toto právo pro sebe. Jestliže
občané vubec, tudíž kdokoli, ve zmíněných vodách ryby. chytali a nejednali z příkazu obce pro obec, není vykonáv.ánt
rybolovu obcí dle § 10. zákona z r. 1883 prokázáno. 6 )
Činí-li různé strany nároky. sobě odporujicí
v příčině vydání lístku rybářského a neprokáže-li jedna strana
likvidním způsobem, že jí právo rybářské přísluší, má politický úřad zjistiti skutečnou povahu véd jen však za tím
účelem, aby sobě zjednal přesvědčení, kdo rybářství, o které
jde, způsobem nepopíraným vykonává.
Jak výše řečeno, nemnsí úřad přihlížeti k prostému popření tohoto výkonu odpůrcem neb jeho námitce, nýbrž mu.,!
vyšetřiti, zda odpůrce prov'edl takové číny, aby výkonu rybolovu žadateLem zabránil.
Jestliže bylo zjištěno, že žadatel jest v nesporném drženi
práva rybolovu, budiž mu žádaný lístek vydán.
Bylo-li naproti tomu vyšetřeno, že vykonávání dotčeného
rybářství jest po ch y b n Ým neb popíraným, jest strany dle
předpÍ3ů §§ 344.-348. o. o. z. odkázati na pořad pLá va.
Před tím ovšem má úřad politický pokusiti se o dohodu
o tom, kdo prozatím až do doby, než se stane jiné opatřeni
soudní, má rybářství vykonávati. Bylo-li docíleno v tomto
směru dohody, jest vydati lístek s platností až do definitivního
rozhodnutí soudního; nestane-li se dohoda, jest strany i v pří
čině opatření zatímních odkázati na příslušný soud.
') Srov. Budw. 9822 A ai 1913.
5) Srov-o Budw. 7406 A ai 1910.
6) Srov. Eudw. 9293 A ai 1912.
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Teprve tehdy, až soudem rozhodnuto bude o tom, komu
právo rybolovu přísluší, může býti zvítězivší straně lístek
rybářský vydán.
Zákonem z 9. října 1883 Č. 22. Z. z. ex 1885, provedenýul
výše zmíněnou vyhláškou místodržitelskou vyslovena byla
i různá ob me zení ry b o 10 vu, z nichž v poslední době
nejspornější byla otázka s 1up ů.
Článkem III. bod 6. místodržitelské vyhlášky z 23. června
1913 vysloven byl zákaz používání slupů pro lovení
ryb. Ježto v zákazu tomto není činěno rozdílu mezi vodami ~
veřejnými a soukromými, nýbrž zákaz zní zoela všeobecně,
platí i pro vody soukromé. 7 )
Tento zákaz nevztahuje se však na taková chytadla, která
před prvním vydáním zákazu místodržitelským vyhlášenúu ze
dne 14. května 1897 Č. 25. z. z. vyslo\'eného již stávala
a jich'ž trvání zakládá se na určitém zvláštním právním d tl vod u (staré výsady listinné, vrchnostenské neb 'úřední
povolení). V těchto případech dovoleno jest i nadále chytadel
těch' používati za šetření platných př,edpisu ohledně doby
Mjení, dob zákazu lovení a vykonávání rybolovu (čl. 1., III.
a X. vyhlášky z r. 1913). Zejména musí býti slupy tak
zařízeny, abych jich otvory (oka), jsou-li mokré, měly délku
a šířku nejméně 2' 5 cm.
Výpočet "zvláštnich právních důvodu" jest v uvedené
vyhlášce taxativní a nemuže býti rozšiřován na jiné důvody.
Zejména ne lz'e v d I oU ho let ém p o u ži v án í slupu spatřovati zvláštní právní důvod pro výjimku ze zásadního zákazu
slupu, třebas i trvalo od nepaměti. 8 ) Nelze tudíž dovolávati
se pro odůrodnění dalšího používání sluptl starého stavu dle
§ 102. v. z.9)
Okolnost, že o slupu jest ve vodní knize zmínka, nemtlže
nahraditi požadavek zvláštního právního titulu, vyhlášlwu požadovaného.
Rovněž nenahražuje prukazu toto vlastnické právo !c dotyčnému zařízení, vlastnictví k vodě aneb prokázané právo
rybolovu na této vodě. 10)

§ '32. Vyhražení služebností podnikům národohospodářsky prospěšným.

7) 'Sr-ov. Budw. 10796 A aí 1915.
S) Srov. Budw. 10796 A ai 19! 5.

Podnikatelé svlai!ovacich zřízení, hnadch strojů ~ stavidel,
o kterých očekávati lze, že národnímu hospodářství budou:
u veliké míře prospěšny, mohou pp dle 'toho, co ustanovuje
§ 28. lil. b) (§ 15. zák. řlšského), žádali, aby lim n~ cizí,:"
po-zemku Za přiměřenou náhradu byl.7 povole1w sluzebno~t
dostatečná k p'řivádění a odvádění vody, li zřizování potř,eb
ných stavidel, splavů a jiných přistrojů, aneb aby.jim, volí-li
lak vlastnik pozemku, postoupena byl. potřebná půda a zem:ě.
Toto donucovací právo nevztahuje se však ke slavením
a ku dvorcům a zahradám k těm stavením náležitým~ ono nevztahuje se také k p2rkům ohruženým.
N emoM-li by vlastník zŤÍzenim takového vodovodu pozemku svého příhodně užívati, budiž ku naléhání jeho celý poze.
. ,
mek odkoupen. l )
Norma tato vyhražnje právo s 1uže b n o s t I podnlkum
národohospodářsky prospěšným k vedení vody,
k zřizování potřebných stavidel, splavů a jiných přístr~jtl.
Na prvý pohled zdá se ustanoveni tohoto § obdobnym,
ne-li stejným! s norhllou § :28. lit. b), což vedlo i Peyera k tomu,
aby obě tato zntÍněná zákonná ustanovení považoval za ~usta
novení synonynmí. V náhledu svém utvnen byl Peyrer I tou
okolností, že dolnorakouský zákon vodní spokodil se pouze,
s ustanovením § 32., vyloučiv ze svého obsahu nstanovem
českého § 28. odst. b. P'eyrer odtlvodňuje :vtlj názor. tím,
že "prospěšné vedení vody" § 28. lit. b) kryje se s poJm~m
"prospěchu národohospodářského" § 32., že účel vyvlastnení

9) Srov. Budw. 10830 A ai 19I5.
Srov. Budw. 8443 A ai 191 I.

,) Sle sky' vodní zálmu nemá druhého a třetího .odstavce tohoto ustaz
.
novenf, moravsk)'
pak nevyjímá z expropnace
oh'"
razene p arkv_.

10)
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Slupy přípustny jsou jen tam, kde existovaly již r. 1897
a existenci svou opírají o staré výsady listinné, vrchnostenské;
neb úřední povolení.
V ostatním lze pro nedostatek místa a obsáhlost látky
poukázati na další ustanovení zákona z r. 1883 a mÍstodržitelské vyhlášky z r. 1913; zákon i vyhláška jsou v dodatku
tohoto díla otištěny.
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zřbení") jest stejný
s účelem vyvlastnění § 32. ("k přivádění a odvádění vody,
K zřizování potřebných stavidel, splavů a jiných přístrojů")
a že posléze vyloučení z ,expropriace dle druHého odstavce
§ 32. stavení, dvorů, zaHrad a parků má z důvodu slušIJ.lOsti
použito býti i na expropriaci § 28. odst. b.
Názor tento vyvrácen jest již podstatným rozdílem obsahu
obou zákonnÝ.ch ustanovení nehledě aui k tomu, že nelze vysvětliti jen redakčním nedopatřením okolnost, aby zákon obsahoval normy zcela stejné ve dvou paragrafech a bezduvodně~.
používal jen různýdť výrazů vyjádření jedné a téže myšlenky.
Ú čel expropriaoe § 32. jest podstatně širší než při vy.
vlastnění dle § 28. lit. b., ježto mUže býti propůjčena nejen
pro zařízení k přivádění a svádění vody, nýbrž i pro zařízení,
která mají za úoel využíti vody ať již k pohonu vodni,ch
stroju, ať k zavlažování pozemků, ať K provozování zdýmadel.
(Účel expropriace § 28. lit. b. spokOjuje se umožněním prospěšného vedení vody, účel ,expmpriace § 32. směřuje již
k národohospodářsky výhodnému užiti vody.)
Ježto účel vyvlastnění dle § 32. jest podstatně ob'sažnější,
jsou i podmínky jeho poměrně přísnější a to ve dvou smě
recH, jednak pokud subjektu vyvlastnění se týče, ,jednak
i vzhledem k objektu tím, že určité pozemky jsou ze zásahu
jeho vyloučeny.
Za propůjčení služebnosti dle § 28. lit. b. mUže žádati
každý, kdo projektuje pmspěšné užívání vody neb obranu
před jejími škodlivými účinky, aniž by musel prokazovati, že
hřemeno služ'ebnostní, které vyhověním jeho žádosti expro·
priátu vznikne, vyváženo bude prospěcHem širšího okruhu
zájemníků. § 28. lit. b. předpokládá pouze hospodářský zájem
projektantův. Naproti tomu § 32. vyžaduje, aby podniKy, pro
Které se propujčení služebnosti žádá, byly národnímu ho·
spodářství přev,ážně (u veliké míře) prospěšny.
Zdali podmínka tato bude v konkrétním případě splněna, záležeti bude na vyšetřeni všecH skutkových okolností. Před·
poklad tento lze považovati za daný teHdy, když hospodářský!
význam podn.iku sahá přes jednotlivcovu domácnost, když vykonává vliv na zemědělský neb průmyslový mzvoj okolí a
na druhé straně užitek jeho převládá nad šk!odami, které

§ 28. ("k vedení vody a náležitých k tomu
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uplatněním

donucovacích prostředků pro expropriáta vzniknou.
Naproti tomu není potřeba, aby podnik sám sloužil veřejné;",:,
zájmu (a contr. § 49.). Nedostačuje tedy dle § 3,2., ma·l~
vody dosud nevyužitkované lépe býti využito, nýbrž treba, aby
prospěcH ze zamýšleného použití převyšOval v ohledu, národo·
hospodářském - tedy veřejném - újmu, která vzmka z toho,
že se pozemkům ukládá nové břemeno.
Zda z uskutečnění projektu lz,e očekávati, že bude ~. ve:
liKé míře národnímu hospodářství prospěšný, jest třeba ZJ"St"tl
při vodoprávním řízení, k němuž nutno přibrati všechny zá~
jemníky a znalce. Samozřejmě, má·li býti expropriace dle .§ 3~;
povolena, bude !tutno, aby očekávaný prospěch byl s neJvěts\
možnou pravděpodobností odůvodněn, nestačí tudíž v "tomto
směru pouhá naděje projektanooVia. O národohospodarskám
významu projektu rozhoduje úřad vodoprávní dle volného
svého uvážení.
V druhém směru omezena jest expropriace § 32 .. lim,
že nevztahuje se ke stavením a ku dvorům a zahradám k :ěm
stavením náležitým, rovněž ne k parkům oh:aženým. Vy!ma
tyto objekty, taxativně zákonem vypočtené, jest expropnace
přípustna bez obmezení, tudíž mOžna jest ste!n~ j~ko u ,§ 28;
lit. b'. i na veřejných cestách, pokud veřeJ ne JIch uzívám
není oh'roženo. Vyloučení výše uvedených úb!jektů z expropriaoe
týká se výhradně donucovaéích prostředků § 32. a nemuže
býti na jiné př.ípady expropriace, zejména ne též na § 28.
, lit. b. rozšiřováno.
Jinak jsou obě expropriaoe zcela shodné.
.
Také § 32. připouští pouze z řl ze n í s I uže b n ~ s tl
k přivádění a odvádění vody a k zřízení potfebnýclt staVIdel,
splavů a jinýcH přístrojů na· pozemku služebném. Leč i zd~
přísluší majiteli služebného pozemku p r á vo vol b y meZl
trpěním služebnosti nebo odstoupením potřebného poze~ku.
Rozhodne·li se majitel pro alternativu druhou, musí proJektant nabídku jeho přijati a přiměřenou náhradu za pozemek:
zaplatiti.
§ 32. obsahuje v posledním odstavci zaela totožnou normu
s posledním odstavcem § 28., dle níž má expropriát p:ávo
žádati za výkup celého pozemku pmjektantem, nemohl·lI by
zřízením projektovaného vodovodu, resp. i zařízení výše uve131

dených příhodně užívati. Ježto ustanovení tato jsou souhlasná,
zde pouze poukizati na výklad § 28.
Pokud vyšetření a vyplacení náh'rady se týče, platí i v § 32.
vše, co v tomto směru pověděno bylo u § 28. Jest sice pravda,
ze v § 38., jednajícím o stanov·ení náhrady za expropriaci není
výslovně uveden § 32. Leč tím, že v případě § 32. má příjíti
k plné působnosti § 28. lit. b., jest disposice § 38. applilmvána
i na případ § 32.
postačí

stíhá podnil<;",tele.xáv!,!zek, aby

zřídil

vhodné a

bezpečné

pro-

plisťě-TolITUnikační. Vede-li se voda ,0uranliJl'!tl veřejnou 1<0-

~Il'!.il~ací, jest potřeba vodovodní roúrý řádně .z;;;J:)ezpečli:T~~a

event.

veřejnou

cestu v

mlstě křižovatky bezpeČIlou stř·echJou

opatřiti.

Založi-li podnikatelé otepře;té stoky, 'Svodnice aneb prů
plavy, Isou povinni, aby né/eTlOl1l závazky v § 491. ob. zált.
obč. lim uložené na se vzali, ale 't~ké aby. zřídili a z:achovávali
mosty a lávky k spoření obou bfehů potřebné, a Isoa-li vodovody aneb průplavy nad povrchem země vystavěny" ma;i zří
diti a zachovávati potřebné průřezdy a průchody a opatřiti.
čelúJkoliv k ochraně osoby aneb vlxstnosti třeb.a.
§ 491. O. o. z. zní: "vyžadují-li vody, které mají býti odvedeny, příkopů a kanálů, musí je vlastník panujícího pozemku
zříditi, musí je také řádně zakrýti a čistiti a tím zmírniti
břemeno pozemku služebného."
Norma § 33. vyslovuje spravedlivou zásadu, aby ten,
kdo svou vodní stavbou komunikaci dosavadní
porušil, se postaral svýmnákladem o náhradu.
a aby přispěl k ochraně osoby a majetku, jeho vodním dílel~
ohrožených.
, ~ř.~llje~likdo;oteV'ř~~oll ~o.d~í stoku, lláhona. přetíná-li
~!I<'>toto.do~~,:,adlu.komunikacI;.J~st povinností podnikate1ovOlI,
,aby pečoval o přemostění svého náhonu ,a aby mostteD.
v. řáclnérn.st~vll.U.dÍ'žovar. Jestliže. zřízen byll1áhon pod.él
,::!:!~i':;.~5<;;ty,. jest p0V'in~<,>stfpoanikatelovou zajístm"'~
nost osoby a majetku třetích ()sob tím, že l1áli;;;:" s';tÍ.j . na
mlstech' s cesty jířístupnýchřádně ohradí a zábradlím opatřl.
l'atáž povinnost stíhá ovšem podnikatele i u jiných vodrÍkh:
nádržek a svodŮ vody, . pokudzřízením těcnto-oer-mohla b"
bY:tfbezpecnost. osobneh majetku po veřejné oestě' jdoudc~
l1!,b dopravovaných: ohrožena (shěrné nádrže, turbinové kašny
a p.) Je-li voda v!'9.en", l1adpoyrchem půdy (aquaeductus),

Zákon sice zmiňuje se o vedenioh vody otevřenými náhony neb aquaeduktem, leč nelze "ajisté pochybovati o tom,
že ustan~V'ení ~ 33. lze použíti L.PjLV:~~r:'í~ll.. P?cI::~.n:r:'íc.I:. . ~ ...~
lze podnIkateh uložiti za povřnnost naprosto bezpečné zřízení
přejezdů a přechodů přes podzemní toto vedení. Rovněž vyplývá z intence zákona, aby vodním dílem přerušená komunikace byla nOlhražel1a, že podnikatel jest povinen zříditi a
udržovati nejen mosty a lávku přes náhon, nýbrž i po s t arati se o p.řichod a příjezd k mostu (lávoe) tak, aby
dosavadní spojení obou břehů nedoznalo jeho dílem podstatné a zejména ne horší změny.
Závazky právě zmíněné nastupují nejel1 t~hdy, když nový
náhon,novástDOuha se zakládá, nýbrž i KdyŽ dosavadnfse
rozšíří neb jinak změní á změna ta vyžaduje bilď zřízení neh
rekonstrukci neb rozšíření mostu a to alespoň' v tom poměru
(je-lidosavaclrJ.í most tělesem silničním a nikiOli součástí vodního díla, o čemž promluveno bude níže), v jakém vzrostly náklady zřizovací, resp. udržovací změnou mdn.ilio díla.
Dle výslovného znění zákona jest podnikatel I< těmto
wacím povinen, z'~k 1 ád i-li (l1ově iřizúje) '. un1ělé kbryto
~0C!riLPovíriríŮsttato'iaJisťě pojáti bude do pódínínek vodoprávního konsensu (§ 19.) a most (zábradlí) stane se podstatnou součástí vodního díla, o němž platí nejen § 21.,"' že
dílo a tudíž i součásti jeho mUsí býti v takovém stavu í'říreny
II zachov.ány, aby voda ;a led mohly bez překážky odtékati,
aby lovení ryb aneb jiné užitky nebyly, bez potřeby obtěžovány,
aneb zkracovány, nýbrž i § 44. )lorm\ljící povinnost k čištění
a udržování v dobrém stavirprůptavů :a jich: součástí.
Jestliže teprv,e pozd,ěji změnou komunikace, nově zaioženou neb př,eloženou cestou stanes,e p řemo s těn~
s t o k y, d ří ve j.,i ž zří ze n é, ,nU~~~I,' nenastávlá dle znění
§ 33.. povinnost majitele stoky k zří"ení mostu, nýbrž povinnost
ta náležeti bude do normální silniční kOnk'urence.
.
Jest tedy most zřízený podnikatelem vodní stavby, náhradou za přerušenou kOmunikaci součástí vodního díla (ná-
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§ 33.

Přemostění nově zřizovaných stok.

~/

I
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honu) a povinnost k udržování mostu vlastníkem (resp. uží.
vatelem) díla dána jest předpisem §§ 33. a 44. Povinnost
k udržování mostu zřízeného před platností vodního zákona,
určiti jest výhradně dle ustanovení § 44. 1 ) !lJestliže však byl
most, jak' výše zmfuěno, zřizen později než vodní dílo, j'es'c
součástí veřejné cesty a povinnost k jeho udržování musí býti
stanovena dLe silničního zákona z 12. srpna 1864 č. 46. z. z.
Zřizován·li jest most pIes při r o ze nýt O k vodní, jest
most pochopitelně vždy považovati za součást cesty a dle toho
o zřizovacích a udržovacích nákladech rozhodovati.
DLe tona, zda považovati jest v konkrétním případě most
za součást vodní stavby neb tělesa silničního, říditi 'ie bude též
k o m p e ten c e úřadů správních' a bude v prvém případě
k rozhodování příslušný úřad \Oodoprávní, v druhém: úřad
silniční.

Zanedbání povinnosti uložené §§ 33. a 44. má
za následek' tre s tni zodpověd!lD~t tU"jitele Wldníh,(j díla a
vedle toho lza:vazekjenok náhradě škody, ()niž event.
může býti rozllodnuto prozatímně v adhaesním řízení trestním.
Pro definitivní výrok O náhradě škody příslušný jest
řádný soud.

. § 34. Spoluužívání díla vlastnikem služebního pozemku.
Vlastník pozem'ku, jenž v prospěch podniknutí nnakého Slil'
:žebností byl.zdvázán, 'dojde práva žád.ti, .• by mohl díla tím zří·
zeného spoluuživati, POkud k nákladu, jeiž zřízení fl znchovávání
činí, bude dle míry ustanovené podle toho, mnoho·li vod~
bude jemu 'třeba, přisplvati, ,!Cl pokud tím 'nevzejde ani zkr,á·
c'dní, ani nebezpečí lomu, k čemu dílo bylo zřízeno.
žádá·li se za ~POluužívá!ní, kdy~ dUo bylo již za6.to,
aneb jest již hotovo, má vlastn,ík pozemku spoluužívání žáda.
#c.í mimo 'to nésti větší náklad na změny, liťhž jest třeba.
Kolik k nákladu přispívati jest, o tom rozhoduje ,příslušný
ářad politický, až neusnesli·li se o to účastnici.
Jestliže vodní zákoon vyhradil určitým druhům podniků
právo, domáhati se za účelem idárného -provedení projektu
služebností na cizím pozemlli, aby na pozemcích tě.ch zřízena
1) Viz výklad tohoto § na str. 163.

134

byla díla k vedení neb vzdouvání vody, propůjčuje naproti
tomu i vlastníku služebnosti zatíženého pozemku, aby děl těch,
pr':'ti jeho vůli na jeho pozemku zřízených, mohl ve vlastním
zájmu používati, pokud snad užívání to neztěžovalo by dosa·
ženi původně zamýšleného účele vodního díla.
U stanovením § 34. normován byl zvláštní právní stav,
který bývalému expropriátu (služebností zatíženému) posky.
tuje subjektivní veřejné právo k donucení bývalého
exproprianta (v jehož prospěch služebnost byla uložena), aby
tento i proti své vůli dovolil expropriátn spoluužívání vodního
díla na pozemku expropriátově zřízeného. Právní poměr obou
osob byl změněn, ač jinak opatření § 34. nutno považovati
rovněž za expropriaci.
Podmínkoou p,?užití § 34. jest, aby na určitém pozemku
byla ce s t o u ex pro p r i:a ční služebnost k vedení
(svádění) vody neb zřízení vodního díla (jezu, stavidla). Ne·
záleží na tom, jakému účelu zříz;ené neb zřizované dílo toto
má sloužiti, zda jedná se o podnik průmysLový, zemědělský!
neb o dHo určené k zásobování vodou. Proto ~ejména také
tehdy bude lze ustanovení § 34. použíti, spoČívá·li služebnos~
v trpěném odvádění spodní v,Qdy drény (při melioraci). Na·
prosto však vyloučen jest § 34. teh'dy, když expropriací od·
ňato bylo expmpriátu plné vlastnictví pozemku (§ 49.), aneb
použil·li expropriát svého pr,áva propůjčeného mu § 28. lit .
. b!. a § 32. a sprostil se hrozící mu služebnosti tím, že potřebný
. pozemek (ovšem za náhradu) postoupil do úplného vlastnictví žadatelova.
Druhou podmínkou jest, aby požadovaným spoluužíváním
ne v
Š 10 ant zk r ácen,í ani ne bez p,e čí to mu, k če
mu dílo bylo zřízeno. Není snad třeba, aby "spoluuží.
vání" bylo žádáno k stejnému účelu, jaký sleduje díLo samo.
Je-li na př. náhon zřízený na základě vyhražené služebnost~
určen k přivádění vody průmyslovému podniku, může vlastník
služebností zatíženého pozemku žádati za spoluužívání vody
náhonem tím vedené k zavlažování svého pozemku, polffid
ovšem žádaným odváděním \"Ody neohrozil nebo nezkrátil by
původní účel náhonu.
zřízena

ze

Třetí podmínkou použití § 34. jest, aby žadatel "p ř i s pěl
k nákladu, jejž zřízení a z:achov,ávání činí a to

10'
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dle míry ustanovené podle tona, mnoho-li vody
s pot ř e b u j e." Podmínka tato vyplývá samozřejmě z expropriační povahy § 34. a jest důsledkem: spoluužívání a vodního
spoluvlastnictví (§ 44.) žadatelova s vlastníkem: vodníno díla.
Náklad, na který má býti přiměřený příspě\CeK žadatelem
posKytnut, jest jak náklad zařizo\Cací, tak i udržovací. Náklad zařizovací zanrnuje v sobě všechny výlohy vlastruka díla na zbudování díla nutně a účelně vynaložené a po.
zůstávati bude nejen z vlastních nákladů sta"ebních, nýbd
i posKytnutýcn náhrad za propůjčení služebností cestou expropriační, výloh s vypraoováním ll. úředním schv,álením projektu
spojených, nikóoli ovšem náklad na event. pOKusy podnikatelovy, které selhaly. § 34. předpisuje pouze příspěveK k zří
zeni a udržování vodního dila, rozhodně všaK jest vylou·
čeno u 10 žení nánra d y za pro s p ěc h,který snad pro
žadatele ze spoluužívání díla vrejde. Poměr příspěvků, jak
mají spoluužívatelé hraditi náKlad zařizovací a udržovací, není
stano\Cen jako v § 44. poměrem užitku, jaký spoluužívatelé(
z díla mají, nýbrž dle výslovného předpisu zákona d l,e po·
měru množství vody, tím neb oním z díla odebrané.
Výhoda § 34. není dána vlastníku služebností zatíženéha
pozemku ex lege, nýbrž nutno za propůjčení její u vodoprávního úřadu z a žá cl fa t i, který v řízení vodoprávním, k ně
muž přizve účastníky a přiber1e znalce, roznbdne, zda splněn)"!
jsou tu výše uvedené podmínky, zejména pak zdali žádaným
spoluužíváním: nebude vlastní účel díla ohrožen neb zkrácen.
výhody § 34. lze žádati kdykoliv, ač
k uplatňování tohoto ,nároku jest fus
před budováním vodního díla. V tomto případě lze zajisté
účelně projekt pozměniti, aby bez značnýcn nákladů bylo lze
vyhov.ěti žádosti vlastníka sloužícího pozemku za spoluužív.ání. Byla-li podána žádost tato později, když již dílo bylo
zřizováno neb snad již clokonoeno, bude často tř·eba na díle
tom: změnu, která by spoluuŽív.ání žadatelovo uniožňo,-","la. Jest
samozřejmo, že v tomto případě jest povinností žadatele, aby
náklady spojené s provedením této změny hradil sám, ježto
pouze svou žádostí k nim zavdal podnět.
Za

Koli

přiznání

nejvhoduějšídoba

Vzdiá-li se později vlastník sloužídhlo pozemku práva
spoluužívání, má dle zásady - vyložené při § 26. ohledně
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vzdání se vodního díla - povinnost, aby na svůj náklad
odstranil všechna zařízení, která svého času k vůli němu
byla na díle provedena, aneb - neodstraní-li jich - mUsí
hraditi náklady s jich udržováním spojené.
K rozhodování o nároku vlastníka pozemku služebností
zatíženénodle § 34. na spoluužívání mdníruo díla, p řl s I u šn Ý
jest bezesporně dle § 75. vodoprávní úřad. Spornější
však jest otázka, který úťad pomlán jest roznodnouti o povinnosti žadatelov.ě k přiměřené úhradě nákladu zařizoViaoich,
zda zejm:éna nepodléhá výrok správního úřadu o výši náhrady,
nejsou·li s ním strany spokojeny, přezboušení soudnímu dle
§ 38. Leč uvážíme-li, že v § 38. není předpis § '34. uveden .a
dále že povinnost k hra žení nákladů udržovacích dle § 34.
kryje se úplně s povinností udržovaCÍ normovanou § 44.,
podrobenou výlučné kognici vodoprávního úřadu, nelze 2'ajisté pocnybovati o tom, že výrok ohledně nákladů udržova·
dch nepodléhá soudnímu přezkoušení a že tudíž po event.
projití správními instancemi stává se konečným a právopl:atným. Ježto pak, jak ze znění § 34. patrno, není v úmyslu
zákona rozlišovati mezi náklady zařizovacími a udržovacími,
lze zásadu výše uvedenou applikovati i na výrok správního
úřadu o únradě nákladů zařiwvacích a vyloučiti i zde odvolání se nespokojenýcn stran na políad práva. (pantůček.)

§ 35·

Opatření vody při požáru.

Nastane-li nebezpreěenství oh'něm,') m'Íde místní úM.d policejni, vztažmo stardst2 obce, které nebezpečí nasfáwi, op,a·
'třeni veřejným prospěchem kázaná činiti, aby na Ms se mohlo
iJ!.Žívali vod soukromých a vefelných, a co o/1iatfil, m;á be~
průtahu vykonati.
U stanovení toto pojato bylo i do řádu policie pozarní
(zákon z 25. května 1876 č. 45. z. z.), který v § 26. prav:i:
"Každý jest pod pokutami v § 60. ustano"en:\Ími povinen,
k hašení ohně propůjčiti vodu, která se nalézá na jeho
držebnosti. "
Obě tato ustanovení mIljí za účel, aby v Kritickém oklamžiJ<U požáru mohla býti jednoduchým způsobem voda k bla1) Na

Moravě a ve Slezsku ni při přechodné

naléhavé nouzi o vodu."
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šenÍ ohně potřebná opatřena. Jest pochopitelno, že v příčině
té nel~e se dovolávati vodoprávního úřadu o zakročení a
proto vybaven byl rnístnÍ policejní úřad, resp. starosta obce,
oprávněním, aby mohl požadovati k časově obmez·enému použití té vody, která hořídmu objektu jest blízko. Nejedná!
se zde tudíž o případ vyvlastnění soukrorné vody neb užívacího vodního práva, nýbrž právě jen o v Ýk on p r á v a
z nouze.
Předmětem požadovacího práva jest každ.á voda'
jíž m'ožno k' účelu hašení použíti, tudíž jak voda soukromá,
i voda veřejná. Starosta obce jest oprávněn činiti nárok' nej1cn
na vodu v uzavřených nádržích a studních se nalézající, nýbrž
i na vodu tekoucí, třebas by i po dobu požáru musilo býti
vodní dílo, vodou touto poháněné neb zásobované, zastaveuD.
Opatření starostovo v této příčině vydané jest i hne ď
p r'O ve d i tel n 10 .a nelze tudíž proti němu si stěžovati s účin~
kem odkladnýrn.

tak

Ne u p o s le c hnu t í vyzvam starostova k propůjčení
vody jest tr,estno dle výše uvedeného řádu policie požární (§ 60. 1. c.) a to pokutou do 20 Kč, při nedobytnosti;
vězením do 48 hodin. Trestní pravomoc vyk'Ůnává starosta
s dvéma nadními a pokuty plynou do obecní pokladny chudinské, event. do pokladny k podpomvání hasičů.

určité

.

Náhrada za odebranou vodu neb za doznání škody plOav takovýoH případech žádána nebude. Leč byl-li přec
nárok ten uplatňován, jest jen sprav,edlivo, aby škoda, vodnímu oprávněnci tímto časově omezeným odnětÍJmj vody způso
bená, byla také nahražena. Ježto však' § 34. neobsahuje v 1IOmro
směru žádných ustanovení, třeba přikročiti k analogii a pmhlásiti dle § SI. .odst. druhý za příslušný k mzhodování o p'Ů
žadované náHradě škody okresní pol i t i c k Ý úřad.
vldelně

§ 36- Zásobování vodou jest záležitostí obce (osady).
K.de k ptfi, vařeni., prani., n!lPlájení a k jiným potřebám.
hosp!o'dál'ským aneu k hašeni. ohně polřebíu? !lody se ust!lvh1né,
nedostává, a kde občané o sobě s to nejsou, aby se s·oml vo138

dou o patřo "ali, tam náleží podle ushnovení zřízení obeázíHo
na obec neb osadu, aby :se vodou opatřovala.")
Zásobováni vodou za účelem běžné potřeby obyvatelstw\
nemohlo zůstati vodním zákonem nepovšimnuto aneb ponecháno pouze sonkrorné často nedostatečné a slabě finančně
založené iniciativě jednotlivoov,ě. Z důvodú tohoto prohlašuje
§ 36. zásob'Ůváni občanstva vodou za určitých předpokladů za
.úko 1 s a mo s p rá vy ob ecn i, čili jak v německém textu
se vyjadřuje, za záležitost obce neb osady.
Dřive než přikročeno bude k objasnění zákonného ustanoveni, jimž zásobov,ání občanstva vodou př,eneseno bylo na
bedra obce, resp. osady, nutno předem aspoň stručně zmíniti
se o předpokladech, kdy nastává úkol obce o opatření pitné
a užitkové vody se starati.
Především jest třeba, aby v dotyčué obci trvale ne dostá valo se potřebné vody k piti, vaření, praní, napájen~
a k jinýrn potřebám hospodářský;m aneb k hašení
oh n ě. Pouze okanlžitá nouze v případě požáru mú~e býti
odvrácena použitím ustanoveni § 35. Jest třeba, aby vody, se
trvale nedostávalo k hašení ohně neb k hospodářským potřebárn, které jsou v § 36. pouze příkladně uvedeny. Nepostačuje, aby nedostatek vody jevil se pro účele čistě země
dělské, na př. zavodňování luk, pro něž v případě potřeby
pečuje vodni zákon jinými norrnami (na př. institucí vodních!
družstev), rovněž ne pro účele průmyslové. Naproti tomll
dlužno pod pojem hospodářských účelú subsumovati ty, které
slouží všeobecné zdravotní péči na př. stříkání ulic a parků
za účelem jich čištěni, odváděni splaškú kanálových VlOdou
a pod.
Dalším předpokladem § 36. jest, :aby občané sami nebyli
s to, vodou se opatřovati, čili jak něm~cký text zákona praví,
aby, zásobováni vodou pře s a no valo síl y, jed no tl i~
c o v y. Kde tudíž síly jednotlivých občanú postačí k tomu,
aby nedostatečné zásobováni vodou bylo napraveno dm, že
Wo au dem ZUll Trinken, Kochen, Waschen, Tranken und 'Zu
wirtschaftlichen Zwecken oder ZUll Feuer16schen notigen Wasser .
em d a ~1 oe r II der M fa II gel herrscht und díe Versorgung d.amit d i e
~rafte der einzelnen Gemeindeglieder iibersteigt, ist
dle \Vasservc.rsorgung nach Massgabe des Gemeindegesetzes dne A n g e~
1 e g iť: II h e i t der Gemeinden oder Ortscbaften.
1)

a~deren
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zodpověděna

dle ustanovení obecního
82. odst. 1.-3. ob. zř.)5)

zřízení.

(Viz §§ 78. a

Právní jednání osady, která patří pod předpis § 97.
ob. zř., nepotřebují žádného schválení se strany obecního zastupitelstva, nýbrž podléhají pouze schválení okresní správní
komise stejně jako taková usnesení obecního zastupitelstva. 7),

Od vod n i ob e c ní dá v k y nejsou osvobozeni ti občané,
kteří pro isolovanou polohu svého obydlí nej90u s to bráti
vodu z obecního vodovodu. Nezáleží totiž na tom, zda
jednotlivý poplatník má skutečný užitek z určitého obecního
zařízení, jehož náklad má býti veřejnou dávkou hražen. V podstatě organisace obce spočívá, že na vše, co patří do ok'ruhu
veřejných úkolů obce, mají přispívati všichni občané bez
ohledu na svůj osobní zájem na určitém obecním zařízení:
Proto vyslovuje též obecní zřízení pravidlo, že výlohy obecní
mají býti od souhrnu občanů hrazeny (§§ 74., 79., 80. a 82.
ob. zř.), ježto právě při těchto vydáních platí praesumpce
společného zájmu. 6 )
Ježto z~obování vodou prohlášeno jest za záležitost obce
n e b o s a d y a ježto může býti působnost vodovodu obecního
prostorově obmezena jen na určitou část obce, osadu, jest
povinností osady dle § 82. odst. 2. ob. zř., aby výlohy na
zařízení, které jen osadě prospívají, sama hradila.

Donucovací práva obci (osadě) příslušející k plnění
úkolu vyznačeného § 36Osady a obce, které nemají spotlebu vody, mají vedle
. této potřeby právo žádati proti přimi'fené náhradě, kleNa
se ustan.oví na základě § 38. (§17. zákon1 řišskéh'o) z,a
vyvlastněni vod soukromýclť a pMv k užívání vody, pokud'
jich' ti, liž mají právo k vodě, k týmz potřebám 'nemaji zapotřebí (§ 16. záko'na říšského).
Vodní zálmn prohlásiv v § 36. záležitostí, úkolem obce
neb osady opatření potřebné vody pro občanstvo k pití, vaření, praní, napájení a k jiným potřebám hospodářským aneb'
k hašení ohně, kde občané sami nejsou s to, vodu tu .'s; opatřiti, usnadňuje v § 37. úkol 'Oboe neb osady tím, ~e propůjčuje jí p r á vo na vyvlastnění soukromých v'Od a vodnícb
užívacích práv.
Expropriační práv;o obci neb osadě § 37. propůjčené není
jediní'm právem expropriačním, které obec neb osada může
k uskutečnění svého zásobovacího projektu použíti. Zajisté
. nelze obec vylučovati z výhod poskytnutých kterémukoli soukromému podnikateli § 28., chce-li vody s větším prospěchem
využíti, aneb i § 32., ježto zpravidLa bude lze vodovod obecní
povaibovati m podnik národnímu hospodářství u veliké míře
prospěšný. Nelze zajisté ani pochybovati o tom, že obce
(osady), jde-li o zařízení vodovodní ve veřejném zájmu podnikané, mají také nárok na daleko sahající expropriaci dle
§ 49. Leč všechny tyto druhy expropriací moh'Ou býti propůj,
čeny i podnikům jiným, vykazují-li zákonem požadovanou kvalifikaci, kdežto ustanovení § 37. platí specielně pouze pro
obce a osady plnící svůj úkol na ně Sem 36. vložený.
Zákon v § 37. pr'OpůjČilje obcím právo I)a vyvlastII ě II í soukromé ,"ody neb vodních užívacích prav, z čehož

Jedná-li se o vodovod osady, jest věcně subjektem zmíně
ného práva a vyznačené povinnosti jen 'Osada sama a nikd)\
místní 'Obec. To plyne nesporně nejen z ustan'Ovení § 36.
v. z., v kterém, jedná-li se o 'Opatřeni nutné vody pro 'OsadU!
neb její obyvatele, jest osada sama označena jako 'Onen subjekt, který má o to pečovati, a zejména z ustanoveni § 37.,
v němž přímo jmenována jest též osada jako nositel práva
na vyvlastnění potřebné k zřízení 1lalmvých děl; totéž však
vysvitá z vícero ustanovení obecního zřízení, zejména z § 8z.,
dle kterého náklady na vodovod 'Osady mají připadnouti k tíži
jen osadě, rovněž z §§ 107. a 108. o. zř., dle ,nichž správa
'Osadního ústavu, t. j. zařízení určeného neb vyhralíeného pro
osadu, resp. pro její obyvatelstvo jest uznána za právo osady.
Je-li tedy osada materielně subjektem dotyčnéhio práva, resp.
povinnosti, pak jest dle předpisu zákona i jedině osada opr,ávněna, aby toto právo před úřadem Hájila, resp. jeho se od
úřadu domáhala.
5) Srov. Budw. 3542 A ai 1905.
6) Srov. 4540 A ai 1906.

7) Sl"OV. Budw. 9587 A ai 1913.
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plyne, že nárok oboe (osady) na tuto expropriaci nes m í
hý ti ú řa dem z amit n u t, jsou-li předpoklady § 37.splněny.
Právní titul obce na vyvlastnění působí tudíž silněji než
všechna ostatní subjektivní práva a pro ti něm u 1zej e n
n a mí ta t i, že nej sou splněn y ty po žada vk.y, které
zákon k expropriaci téDo váže. NárokU obce na vyvlastnění dle
cll 37· nemuže býti odporováno ani námitkou, že potřeba vody
žádající obce mohla by býti ukojena vyvlastněním jiné vody.l)
Oprávněným nositelem (subjektem) tohoto nároku
dest pouze obec nebo osada. Samotám nárok tento nepřísluší,'
ty mají pouze možnost domáhati se výhod §§ 28, 32. a 34.,
Iťdyž nemohou míti účastenství v dílech k opatřování ."I'ody
zřízených' v obcích a osadách (§ 39.).
Z toho, že j.en obce a osady lze považovati za nositele
práva expropriačnfho dle § 37. nelze všaK vyvozovati, že
ony samy musí bezpodmínečně co proj.ektanti obecního vodovodu vystupovati. Není zajisté vyLoučeno, aby Korporace
tyto použily k provedení svého práva soukromého podniku.
V tom případě vystupuje ovšem soukromý podnikatel jako
3IIlocněnec obce neb osady.
Expropriace dLe § 37. není vázána pouze na soukromé
vody a vodní užívací práva, nalézající se v obvodu obce neb
osady, expropriace taoo může rovněž směřovati jaK proti jed'
notlivé osobě, tak i proti jiné obci.
Pře d mě tem expropriace jsou SOUKromé vody tekooucí

!:leb stojaté a vodní užívaCÍ práva, která bud vztahují se na
dotyčnou rodu a svou existencí neb rozsahem zabraňují účel
nému uskutečnění projektu obecního aneb tak)ová, na základě
jichž. osoba třetí opatřuje si pro sebe tu vodu, která má
býti získána.
Jsou-li práva tato neb vlastnictví k vodě nesporná.
omezí se činnost úřadu pDuze na zjištění existenoe níže uve·
denýdr zákoonných předpokladu a v kladném případě na vyslovení nálezu expropriačního.
Leč jest třeba zodpověděti otázku, zda lze vysloviti' expropriaci tehdy, když o existenci těchto práv vznikl spor aneb
je-li pochybnost o tom, zda voda, o niž jde, jest skutečně
vodou soukromou. K tomu jest uvážiti toto: O vyvlastněn~
1) Srov. Budw. 7025 A ai [909.
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vodních užívacích práv mají ve všech případech rozhodo·
vati správní úřady bez ohledu na 00, jedná-li se o právní
titule veřejno· neb soukromoprávní; neboť vyvlastnění v každém případě náleží do veřejného práva a výrok O jeho plipustnosti tná býti dle § 86. pojat do nálezu politického úřadu.
Není ovšem pro nález expropriační lhostejno, je-li soukromé
právo, které má býti vyvlastněno, ve své existenci sporné
neb nikoliv, je-li právo samO popíráno, může vodoprávní úřad,
jehož příslušnost ome.ena jest dle § 75. pouze na záležitosti
vztahující se na užívání, svádění la hrazdění vod (§ 75.),
vydati nález expropriační j'en podmíněný tim, že vysloví, že
propůjčnje obci právo na vyvlastnění sporného prá"l'a, bude-li
jeho existenoe soudem uznána. Jestliže obecní pmjekt jest
uznán v ohledu veřejném za bezzávadný (§ 88.), muže obec
přiKročiti ihned k provádění jeho, složí-li stanovenou výkUpní
cenu.")
Vyvlastněni vodních užívacích práv ve prospěch obce
může býti vysloveno téŽ jen na obmezenou dobu,
event. též jen na určité dny nebo hodiny. V tOm! případě zlizetli
by byl expropriačním nálezem pouze jistý druh nuceného
spoluužívání vody. Pod vyvlastněním lze rozuměti každé nucené, od úřadu z důvodů veřejných vysLovené ome~eni 'vlastnictví neb jiného práva, které může se dle § 365. o. o. z_
vztahovati i na odstoupení úplného vlastnictví (nejzazší jeho
mez), ale pochopitelně může miti za předmět i paróe1ní zá,ah
do právní sféry expropriátovy, jak KOnečně to i § 50. v. z.
připouští a jak §§ 2. a násl. železničního vyvlastoovacího zákona ze dne 18. února 1878 č. 30 ·ř. z. výslovně o předllod
ném vyvlastnění se zmiňuje. 3 )
Právo na vyvlastnění dle § 37.
z a té c h to plodmiinek:

přísluší

obci neb osadi'!

Jest třeba, aby bylo nesporně vyšetřeno, že
obec neb osada má nekrytou potřebu vody a
jak veliká tato potřeba jest, ježto vyvlastnění
muže býti povoleno jen dle této potřeby.
1.

2. S oukro mé vody a vodní u ží vací p r á va, která mají býti vyvlastněna, musí bý.ti v rozsanu
2) Srov. Eudw, 6076 A ai 1908.
3) Srov. Budw. 6458 A ai 1909.
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expropriantem žádaném pro stejné účele dosavadn,íllo vodního oprávněnce postrádatelna.
Ad 1. Zákon nevykládá bliže, co rozuměti jest pojmem
"potřeba vody" žádající obce neb osady. Ježto v tom:to sm:ěru
jest zákon nejasný, zavdává nejasnost ta příčinu k významným:
sporůffi. Jedná se totiž o to stanoviti, zda pojem: "potřeby
vody" má býti vykládán ve smyslu širším a mají-li býti
pod něj zahrnovány nejen účele v § 36. příkladně vyjmenované
a event. i další veřejné .úkony obecní, nýbrž i účele země
dělské a průmyslové, na jichž prosperitě má obec rovnÚ
nemalý zájem :a jichž podpora, zejména pokud výdělloov6
činnosti se týče, patří do samostatného oboru působnosti
obecní.
'

Pantůček opíraje se o důvod právě zmíněný i o okblnost
že často nedá se mnoHdy dobře zjistiti hranice, kde potřeb~
dom:ácí přestává a potřeba činnosti výdělliové začíná (na př_
u řezníků, hrnčířů, obchodních zahradníků), prohlašuje se spíše
pro výklad potřeby oboe ve smyslu širším. Naproti názoru
tomuto dá se však namítati toto:

Jestliže § 36. prohlašuje zásobování vodou, přesahuje-li
síly jednotlivců, za záležitost obce neb osady dle zřízení obecního a vztahuje-li se dle tohoto § na zásobování vodou k pití,
vaření, praní, napájení a jiným: potřebám bospodářským aneb
~ hašení ohně a jestliže hned na to následující § 37. vyslovuje,
ze osady a oboe, jichž vodní potřeba není hražena, mají dle
této své potřeby nárok' na vyvlastnění vod soukromých a práv
k užívání vody, nelze pochybovati o tom:, že vod n í pot ř e~o.u v§ 37· v ffiŮ,Ž e býti ro zu měn a jen ta po tře ba,.
JeJ!z hrazen! uloženo bylo § 36. za úkol obcím
nebo osadám:.
Jak již při výkladu § 36. bylo blíže vys'lětleno, nelze
vý~oč~t . jedn~tli':,ých dvruhů potřeby. v tomto §u uvedený vy_
kladatI mtenslvue. Dluzno proto mít! za to, že nárok dle § 3".
?řís~~ší obcím a osadám i tenkráte, potřebují-li žádané vody
~ k Jmým účelům: ",~řejným, než k těm, které pHkladně v § 36 JSou vyjmenovány, J so u-I i jen tyto ú č,e I y v pro s pěc hu
o b'ecném a niko li jen někt'e ré tříd y o b)\va tel s t va
a snad i jednotlivců.
'
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Pod pojem potřeby vody dle §§ 36. a 37. nemůže býti
subsumována potřeba vody k účelům živnostenským a prů
myslovým. I kdyby to bylo zásadně přípustno, nemohlo by
býti fakticky ve většině případů vyvlastněp.í vodnícll užívacích práv povoleno, ježto vodní práva byla by k tým:ž účelům
pro expropriáta nepostrádatelná. Bylo by protisrnyslným odnímati vodu cestou expropriace podniku jednomu za účelem
podporování jiných podniků v obvodu žádající obce provo~o
vaných.4)
Mirnó to nelze přehlédnouti ustanovení § 79., dle něhož
každý vodoprávní projekt má býti př.edem zkoumán v tom
směru, "můze-li se tolik vody, kolik se jí žádá, svorovati
bez újmy posavadních' práv k užívání vody" a § 94. lit. a)
při konkurenci nového nároku s práv,em: již existujícím "má
'se předem a nejprve na jisto postaviti, oeh(j stroje již zřhené
spravedlivé žádati mohou a pak teprve má novým žádostem,
pokud se dělati dá, býti vyhověno."
Obcím a osadám přísluší nárok expropriačuí § 37., dle
mír y ji·c h pot ř e by. Bude tudíž nurno, aby potřeba obce
neb osady byla nejen 00 do své existenoe, nýbrž i co do
rozsahu úředně zjištěna. Zjištění toto, tvořící podklad žádan6
vodoprávní expropriaoe, tudíž mající za předmět "užívání vody,
dle vodního zákona" (§ 75.), musí provésti úřad vodoprávní,
nikoli autonomní. Při zjištiování rozsahu potřeby nutno ovšem
dle zásady již v § zo. vyslovené přihlížeti ne sice k ,potřebě
obce pro ceLou další budoucnost, nýbrž na dohlednou dobu
a stanoviti potřebu tu vzllledem k statisticky prokázatelnému
vzrůstu obyvatelstva a jde-li též o vodu užitrovou i vzhledem k pravděpodobnému rozmnožení dobytka.
Dle §§ zo., 36. a 37. jest subjektem nároku na zásobení
vúdou ob e c co cel e k, nikoli všalť jednotlivé neb jen ty
osoby, které v ní rnají řádné bydliště, takže obec, jejíž obvod
jest pravidelně opětovně navštěvován osobauů tam nebydlidmi (lázeňskými hostmi), jest dle zákona oprávněna žádati
úl1mdu své vodní potřeby s ohledern na tuto okolnost. 5 )
Ad z. Již v § z8. lit a) vyslovena byla zásada,: že vlastníK soukrorné (u § 28. tekoucí) vody má přednost při jejím
použití před podnikatelem cizím a jest vlastníku dok:once
4) Srov. Budw. 3951 A ai 1905.
5) Srov. Budw. 8405 A ai 191 I.
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vyhraditi

lhůtu,

aby vody té ve vlastním zajmu pouzil, chce-li

~abrániti iejí expropriaci v prospěch žadatelův_

Zásada tato, leč mnohem přesněji, vyslovena jest i v druhé
podmince expropúace dle § 37- a to tím způsobem, fu expro'
priace tato jest vyloučena, potřebuje-li vlastník požado;,anéi
vody k t·émuž účelu nevyhnutelně, k jakému se jí obec
doIillÍná.
Ježto podmínka tato stanovena byla zcela všeobecně
nez~leží na tom, patři-li voda, o niž jde, jiné obci neb jednot:
liVCl, který používá jí k zásobování své domácnosti. V tomtti
případě může obec za expropriaci žádající umožniti tuto tím
že _,vlastnír:r (projektovaným) svým vodovodem dodá expró:
pnatu po:rebnou vodu a tím způsobí, že voda, o niž jde, pře
stane býti pro vlastníka k týmž účelům nepostrádatelnou.
Z podmínky zmíněné plyne však konsekvence, že, je-li
voda, která má býti vyvlastněna, p o u ze z č á s ti nepostrádatelr:á ?ro vlastníka k rovnocennému účelu, be vysloviti expropnacl pouze na ono množství, které vybývá po ukojení
potřeby expropriátovy.
Aby bylo možnO zjistiti, zda-li splněny jsou v konkrétním
p~pa~ě předpoklady § 37., a tím zaloz,en subjektivní ~rávní
na;ok obce neb osady, mUS1 obec (osada) v žádosti, jíž svého
prava se domáhá, uvésti a doložití všechna potřebná data pro
posouzení vodní své potř,eny a jejího rozsahu a prokázati, že
voda, o jejíž vyvlastnění žádá, jest pro vlastníka postrádatelná_
Samozřejmě, že o této záležitosti provedeno bude ř i z e ní
:- <} d o p r á v n í, k němuž budou. přibráni jak obě strany, tak
1 potfFbn~ z:raki. B~de:1i třeba jak t~mu zpravidla bývá
- vymoCI Sl vodopravn1ho konsensu k prOjektovanému sv.edenÍ
po~ado;ané . vody, jest řírení expropriační provésti společně;
s rlzemm konsensním a výrok expnopriační poj,ati do vodofrávního povolení (§ 86.), ač není podstatnou "adou řízení,
Jsou-li oba nálezy vydány odděleně_
~ ostatním" zejn;éna pak i v otároe n á h' rad y, platí
zde vse to, 00 v uVlOde k § 28. podrobněji bylo vyloženo.

§ 38. Stanovení náhrady za
V
skéh:o)
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případech

vyvlastnění.

§§ 28_ a 37_ (§§ 15. ,a 16. zákoM ns-

vyměftmých

vyhledá a

vyřline ~e

náhrada, nemoh'pu-li

. se strany o ni smluviti, způsobem sprá,vním a nejsou-li s tím
strany spokojeny, vyměří se nálezem soudním, přivezm:ouc'
k tomu obě strany dle pravidel o řizení vyvlClStňov,2cim (§ 17_
zákona řišského)_
Výklad tohoto §u pojat byl do výkladu § 28., pročež jest
zde pouze na stránku tohoto díla poukázati.

§ 39. Opad'ení vody pro samoty_
To, co us.tanovuji §§ 28., 29., 32. až 34. a 38. (§ 17. zák.
ři!iskqh'o), má také platnost, když jest činUi O zřízení kl op'/..třová'nÍ vody v obcích; v osadách a i Ji síd'lech o samotě leží'cích, nemohou-li takové samoty účastenství mí-ti v dílech k Op12tfov"ni vody zřízen ýc'h v obc.ích a osadách_

Jak bylo již při vykladu § 37. řečeno, nejsou omezeny
obce a osady, plníce svůj úknl uložený jim §em 36. na
expropriační nárnky normované § 37. Výslovně pak to knnstatuje § 39., který praví, "že to, 00 ustanovují §§ 28., \29·"
3 2 .-34. a 38. lIiá také platnost, když jest činiti o zřízení
k opatřování vndy v obcích a osadách."
Současně však § 39. propůjčuje výše uvedená donuoovací
práva i samntám v tom případé, že nemohou míti
účastenství v dílech k opatřování vody zříze
n Ý c li v o b ci cha o s ad ách. Pmpůjčení těchto donncb",adh
práv vázáno jest tudíž právě zmíněnou podmínkou, kverou však
. nebe vykládati způsobem intensivním. Není zajisté třeba, aby
samotám bylo absolutně znemožněno použhnati vodních' zaří
zení Dboe neb osady, postačí zajisté, když oby",atelům samoty,
jest obtížno chnditi 1<' vzdálené obecní studni neb k obecnímu
vodovodu a jeví se pro ně účelnějším zavésti si vodu 'dodnmácrJosti_ Názor tentn podepřen jest mtencí § 28., který,
pro donucovací prostředky §ern tím normované vyžaduje pouze
užívání vody s větším prospěch'em, čili jak při výkladu uvedeného zákonného ustannvení bylo poznamenáno, spokioauje
se s existencí hospodářského zájmu žadatelova.
Přihlížíme-li blíže k obsahu a podmínkám donucovacích
práv samotám k získání potřebné vndy propůjčeným, vidíme,
že účelem § 39. jest pouze zdůrazniti rozdíl mezi vodovody
obce a osady, jimž zřízení jich' ulnženn za úkol a současně;
11
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nároku expropriačního a mezi
si vody pro samoty, tudíž v zájmu jednotlivců, pro
něž není konstituováno §em' 39. nové právo expropriaču(.
nýbrž ponze konstatováno, že na samoty vztahují se v příčině
vodních zásobovacích děl jen ta, v §U tom blíže uvedená
ustanovení pod tou samozřejmou poďmínkou, že samotynémohou používati zařízení obecních. Že podmínka tato není a
nemůže býti brána co podmínka propůjčení donuoovacich práv,
vyplývá z jednoduché úvahy, že - nehledě lani k tomu, že každý
soukromník raději se připojí k vodovodu obecnímu, než aby
si zřizoval nákladné zařízení vlastní - přísluší nárok §§ z8.
a 34. každému podnikateli, resp. majiteli pozem.ku služebného,
splněny-li jsou jen podmínky specielních těch ustanoveni.
unložněno propůjčením značného
opatřením

Nelze tudíž souhlasiti s náz'Ůrem, že i pro samoty lze
použiti výh'Ůd § 37. Názor ten -opírá se o klamn'Ůu úvahu,
že v § 39. citován jest § 38., který se 'Opět vztahuje na § 37.
Leč tak-ovýt'Ů výklad ne-odp-ovidá intenci zákona, jak z výše
uvedeného vysvitá.
Peyrer i Žalud doporučují, aby samoty utvořily za účelem
společného zásobení \Oodou v'Ůdní družstva. S doporučením
tím nelze souhlasiti z toho jednoduchého důvodu, že § 53.
nepřipouští ustavení se vodních družstev k tomut'Ů účelu. Vice
tom v § 53.

°

§ 40. Ochrana práva rybolovu.
Těm, kteři

ma;! právo loviti ryby, 'nepřísluší proti užíváni
liných práv vodních p~ávo odporu, nýbrž toliko právo žádati
přiměřeného nahra!!ení škody, literáž vyřline úř,~d spnávm, a
nebyl-li by oPr.ávněný s 'tím v.Vrokem spoko;en, soudce (§ 19.
zák. Nšského).
Vzhledem k ustanoveni §§ Zl. a 40. jest právo rybolovu
pojato v'Ůdním zákonem jen co právo na vedlejší užitky
vod n i, které nemůže býti ve své prá vni ochraně srovnáno.
s v'Ůdními užívacími právy, dle § 17. propůjoenými. Proto
také prohlašuje § 40. a § Zl., ž·e ti, kteří maji ,'právo rybolovu, mají vůči projektovanému vodnímu dílu po u z e n á r o k
na zamezeni zbytečného obtěž'Ůvání; pokUd ale ta150

kové ztHení a poškozeni rybolovu jest nevyhnutelno,
mají nárok na přiměřenou nállradu.
§ 40. jest zařaděn mezi ustanoveni, která maji za účel
umožniti propůjčení vodních práv užívacích použitím prostředků donucovacích vůči právům, která projektu stojI'
v cestě. Vzhledem k tomuto umístění § 40. v systému vodniho zákona nutno považo"ati ten výklad § 40. správným,
který přiznává držitelúm rybolovu v řízení lmnsensním pouze
nárok 'na odškodné za ne v y II n ut e ln é pošk'Ůzení rybolovu,
nikoli však právo odporu pr'Ůti žádanému lťonsensu s tím
účinkem, že by v'Ůdní dílo, které bude rybářství pošk)ozovati,
bylo následkem 'Odporu právně neproveditelným. ' )
Ze slovnéh'Ů znění § 40. by se zdálo, že k rybol'Ůvu
oprávněný musí vždycky spokojiti se peněžÍbou náhradou a
že nemá práva námitky své ani proti způs'Ůbu prováděn~
projektovaného díla uplatňovati. Leč názor ten nebyl by
sprá,ným, Srovnáme·li ustanovení § 40. s § Zl., který rovněž ..
má za předmět ochranu rybářství, vidíme, že oprávněný.
k rybolovu muže v říZiení klonsensním, k němuž jako účastník'
bezesporně patří, uplatňov;ati své námitky proti projektu aspoň
pokud provedení jeho se týče a žádati, aby projekt proveden
byl s všemožným šetřením ryb'Ůl'Ůvu a tak zařízen, aby zbytečného obtěžování rybolovu bylo vyvar'Ůváno. Může v řízení
konsensním žádati, aby projektant byl přidržen k talwvé
úpravě, ktery by umožň'Ůvala další nerušené vykonávání rybo,lovu a to tehdy, lze-li úpravu tubo provésti bez újmy. účelu
dila a bez zvláštního nepoměrnéh'Ů nákladu. Neboť v t'Ůmt'Ů
případě bylo by 'Obtěžování a poškozování ryb'Ůlovu zbytečným.
Teprve tehdy, když se zjistí, že výkon projektovaného díla,
půs'Ůbící škodlivě na rybářství, jest pro provoz díla toho
nevyhnutelným, pak mnsí se rybář spokoojiti s přiměřenou
náhradon vzhledem k tomu, že národohospodářský význam
projektu jest dMežitější pro raci'Ůnelní využití v'Ůdy, vodním
zákonem fedrované, než právo rybolovu.
U stanovení § 40. vztahuje se pouze na ta vodní užívací
práva, která pr'Ů futuro mají býti propůjčena, nikoli na to, které na základě právoplatného konsensu již právně
existuje, Na tato zřízená již díla platí předpis § 21. nařizující
1) Srov. Budw. 6512 A 'ai 1909.
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držiteli vodního díla, aby toto tak zřídil a zachovával, 'aby
. . .. lovení ryb... bez potřeby nebylo obtěžováno a zkra·

cováno. Jestliže rybolov jest poškozován dílem vodním, svémocně
pokud výsledek trestního řízení jest dosta·
tečný domáhati se vedle odstranění novoty v adhaesnim
Ťizení trestním náhrady škody (§ 72.), jinak pouze pořadem
práva.
Za oprávněho k rybolovu považovati jest držitele
:rbářského opr.ávnění bez rozdílu, zda rybolov. provozován ~
Jest na vlastní neb cizí vodě, zda opírá se o titul soukrowv
neb veřejný aneb zdá právo k rybolovu povstalo později Či
před platností vodního zákona. 2 )
Nárok dle § 40. muže býti uplatňován pro tip roj e k to·
van Ým vod ní m díl ů m v širším slova smyslu, ať sLouŽÍ
účelu jakémukoliv (průmysl, zemědělství, ochrana před vo·
dou), ba i pmti projekto\Cané stavbě na břehu vody. Všude
tam, kde založením nového vodního užívacího práva rybolov
p~okázatelně bude pošlmzen, má oprávněný právo na ochranu
pred zbytečným poškozením a v případě nutnosti nárok na
přiměřené odškodné.
Jakým způsobem náhrada má býti stanovena, zákon
nepraví. Bude to záviseti na okolnostech. Bude·li se jednati
o pošlmzení dobově omezené, určena bude pouze za škodu
způsobenou, bude·li 'poškození trvalé, lze náhradu stanoviti
buď ročním paušálem neb najednou kapitalisováním tohoto
paušálu . .
Náhrada dle výslovného předpisu § 40. stano\'erla bude
správním úřadem. Nebudou·li účastníci (zavázaný i oprávněný
k náhradě) s výrokem úřadu spokojeni, rozhodne o náhmdě
té definitivně soud. Český text § 40. mohl by vésti k domněnce,
že v.dovolávati se pomo:i soudní mohl by pouze oprávněný
drZltel rybolovu, nebyl·lI by s výrol<,em správního úřadu o ná.
hradě. škody spokojen. Leč německý text používá výra~u "der
Betelhgte", účastník, který duchu zákona a §87. lépe odpovídá.
zřízeným, lze -

ODDÍL III.

o

svozovánÍ vod a bránění se jim.
--~~.~._~

~~"~-""',",_."=<-

Třetí oddíl vodního zákona označen jest nadpisem
,,0 svozování vod a bránění se jim". Ježto však svádění, svozování vody jest společným znakem obou kategorií vodních'
děl, lze považovati druhou část nadpisu za rozhodnou pro
rozlišení obsahu oddllu rTC-od-lL,Jedná.jídlÍoo ;,uŽívání
vody". 'l~.tLdjLvodního ~ákona projedná"á otázku obr a n Yi
proti vodě, čili~J~k částonyn{géřik( lÍ':~ ~-dě niv ody,
~ObtaiiaiotivoděmíHeb
'ti . .rl1znéhod;'llm
toho'á~._.«_._ •._P ... ««_,.......... ,......... ""' ........... .Y........
. . ..... '.................................... <ll~
..~"""'
. Ll_.
!<Íl1l_způsobem jeví se. škodlivý účinek vody~Jedna:li se
5'-0_<l~~r~i1~rlíJ)Ě~~y..!~~'!é·v0<1y~J)o~enikůZá tím" účelem, aby
staly se tyto nejen hospodářsky výnosnějšími, nýbrž i v ohle·
du zdravotním, dopravním, estetickém a p. lepšími a účelněj.
šími, mluvíme g,,().sIY9 . 9.n . .ěnJ,p.ů.ds,li/pokud má býti brá·
něno rušivým účinkům zejména tekoucí vody, aby nervala
! lz~eh,ů a nezatápěla poze~ků ,J.!ížepoložellých, pr{)v-áarse'
i},Ú p-i a v a a o ch ran a b ř,~.hfÍ aneb vlastní úprava, re li:
·:1'1 a c e vod n í hot o kj1,/p{ípadnon a účelnou korrekcí směru,
'šířky, hloubky a p, 'vodního koryta.

g

§ 41.

Odvodnění půdy.

K dílům zřizeným, aby se pMa vysušoval,l), vzt1hn;e
se dle olidobJ! vše 'to, co .ustunol1uN §§ 2&., 29., 32. až 34.
a 38. (§ 17. zák. řišsk.) v přičině děl zřízených k Z<lVl1ŽOVÚllt
Plůdy.
2)

Srov. Budw. 8567, A ai

1911.

1) Na Moravě připojen dodatek: "zejména k drenážím,"
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Německý text 2 ) užívá slov "dUl;t odvodňovací" a contr.

Jest jisto, že v značném počtu případů souvisí odvodňo
váni se zavodňovánírři:<"ježf6-- tatáž vóda-' na-~ ú"ěkterén;' i)'~-~e~k~
nebo]e!íoČástr-Šk:Odlivá může býti a také obyčejně bývá
účelně použita na místě jiném.
v
Z důvodu toho prohlášen ii § 41. vz á j e III n Ý p r ávn í
v z tah mezi oběma. druhy vodních ciěC'tím"zpfIsobéffi" žé
pro dHá-odvodňovací (či k vysoušení pozemků určená) pro·
blášenyzaplatné ipředpisy §§ 28., 29.,32. __ 34. a 38. analogki<y jakClpro . díla zavodňovací; nemůže však býti pochybnosti q tom, že i předpisy §§ 10.-27., jednající o právních
poměrech na soukromých vodách, o nutnosti úředního povoleni, pak o zřizování a udržování povo1en)'ch děl a zdýmadel
mají býti lalté obdobně použity na díla odvodňovací.
Těmto podnikům přísluší nejen donucovací, práva, zminěná v § 41., nýbrž nad to, jsou,li prováděny ve veřejném
zájmu, jest jim propůjčeno zvláštní, daleko sáhajicí donucol'a_cíprávo, normované.§ 49.
Podotknouti třeba, že provádění odvodňování zeměděl
ských pozemků bývá pro značnou část vodních družstev buď
výhradním neb převážným jejich účelem.

"~~l..•~,,,:,odňo:,acích", kdežto český texť';;:a~Ýv;Cdíla ta "díly
znzenýirir~k 'vyšáušení" a "k zavlažování půdy".\
Ať již přihlížíme k textu tomu neb onomu, nutno oba
'2',Il()IlI:Illl: v ykládati vesmysluco nejširší Ill , neboť zajisté
obsahem II. oddílu vodního zákona nebyly pouze normy
,li " .. ' upravující umělé zavlažování půdy ve smyslu čistě zeměděl"Y"i.sk~,?; pr.~vě n~op~k dle II. oddí:u vodního zákona.upravovány
neJruzněJsí pravm vztahy a otazky s užíváním vody souvi.S!'J,ící, které pochopitelně v převážnévěiIffiěpHpaclri;řeu_
p~~ládalo umělé přivedení vody z místa, kde plynula bez
UZIt~, na místo, kde mohlo jí býti se zdarem a v prospěchu,
podmkatelově použito.
.e:,
P;o;oo třeba p,{)d v:t:"~"Illl!S'_<i':()<lnění", kladeném v § 41.
v protIVe ,k pojmu "zavodnění" rozum'ěii, kde snad výslovně
nebude vyznam tohoto slova omezen na účele čistě zeměděl~J"::';''':''

l Sk. ~."

"~~'-'

~.':I'::<
ik....?~~,._,,,,.e?u. z..e._ . . . ~._,:. e.n
~,., _ _.z.. a. . ř~_.z. .e.n.,.~~,kde
.l:lYb. . se
rž "ve. .šk.e...r. a.........z.a.. řízení,
. s~,,:~eIli vody... á...,s~.Il. pozemků,
trvale Ilaléžá (ať

j u~.(;_~na

.~:z na" J,e]ldť povrchu neb co spodní voda pod povrchem) na

IJm~!:1,:t()

U:~~Ilí!,I)S']<l1<i.oyšem

-

vzhledem k

zařaděíiT

S~41.. do In. oudílu "odního zákona - te,s.t ú čel e m s v á-

I, li:den
í vody paralysování' e . kh ško <:illv"ch'vC:
u;jevlč:lch sevjakémk:Cl!i smi~t1~ . .... .,.... . y ( r " r : r

§ 42. Ochranná a regulační díla potřebují vodoprávního
povolení..... '

I

Provedení odvo~ňovacích zařízení jest nejrozmanitějšího
?:~~u a záleží buď~/~r:>:a~ě (rozšíř~níaproh[oubení)l'flřJ):;
~e~~,,~~rY:':'()<lníhO toku, aby voda, na hořejší~í{'po
zemoch zadrzená snáze svedena by4 buď do tekoucí vody
neb na místa, kde jí jest potřebali.lneb v zřízení um.ělÝch
v
'h
h
•
&
ot~v:r~Ilycná onů, struh, kanálů / neb podzemních =d"7é~1{:Podnikateli jest zůstaveno, aby technický způsob provedení
odvodňovacího zařízení volil si sám, pokud ovšem nedotýká
se projektem svým práv třetích osob. Ježto však obyč~jně'
odvodňovací zařízení budou toho druhu, že budou míti vliv
na povahu, tok neb výšku veřejné vody neb dotýkati se cizích
práv, bude téměř pravidelně - s výjimkou snad odvodňova
cích zařízení nejmenšího rozsahu - vždy zapotřebí předcho
zího úředního schválení.
-',"

_.

{"'~, ';: (\:(1 '~,

Když někdo chce vystav~ti-'ilílo vodní Ve wdejné 1'0ďě
ochraně ,aneb k uprxve/Ú us't!lnovené, ač ne;;t:li,cio-stát'J.
který slaví. žddej p'řed tím za pdvole/Ú p'říslušného úřaďu
pol#iekého.
Po'voldní toho lest třeba také, když ~e něco slaví ve
1Jlodě..El;'!J1..J:i2J!!;é, co ·se týče cizích práv, aneb čím se zjinačuje
povaha, 'tok aneb výšk'.l veřejné vody.
"
i
Jako §, Iz,.nařizuje, že<f?d,~L,:žfv:a~i,~í1:Vve veřejných
vodách vždy, překročují.li míru obecného' užíváni, potřebují
předchozího povolení vodoprávního úřadu a v soukromých
vodách tehdy, lze-li z uskutečnění projektu očěkávatí;'ze
dílo bude působiti buď na cizí práva aneb na povahu, tok
ueb výšku vod veřejných, předpisuje il42. nutnost takového

I

>y~

2) Auf Etwasserungsanlagen findet analoO"e AnwendunO"
§§ .... fur Bewasserungsanlagen vorgeschriebe~ ist.
1:»

1

was in den

1) Moravský zákon této výjimky nemá,
na Moravě vodoprávnímu povolení.

l léhají

'-.
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pročež

i státní stavby pod-
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I

II

•
/

Úře

d n í,h o p o vol e n í jak(ér() st,,:vby ochranné, tak i re.~ulační:/lt t? p~ o v eř e jn évo dyv žaj; prosoukiol:ně
!~~dy,rnožrío-li Zuskutěčnění' projektu očekávatinásledký,
uvederiéjiž v§ '7" druhý odstavec, totiž vliv na cizí
vodní práva nebo na povahu, tok neb výšku vod
veřejných,

Platí tudíž nutnost

úředního

povolení nejen pro díla

Uf-

čená k yl~stnil1?-u _užívání ~0clY'_ I1ý_b~ž_ '·za ·iJ"odúifnek" ,~všé in~euen§"ch'stejněipro dUa ochrimná aregula:čríL
.

()chfaríríé stavb-Ya práce m6žnoťozvrhnouti na dvě kateg()ri~, a to pobřežní ochranné stavby a sta.vby r~guláČní.

a) Pobřežni ochranné stavby mají za účel
zří z ,e n "c'a-"'u,,;cr-r'ž-{Yv:a-'ii-T't)--~-'ťt11'>-íi';"-11 'r'-:'á'i!":a n á cl r ž í v do s 'avadním stavu bez podstatné změny vodního toku, resp_ jeho směru.
/-.,-'~~

';}

Již obecný občanský zákonník v § 413. Uává vlastníku
• přehu právo, aby upevnil, vytarasil neb ·'zv.ýšiVsvůj břeh proti
vyrvání vodou. Toto právo vyvěrá z pozemkového vlastnictví
(§ 3 62 . o. o. z.), sahá však také jen taK daleko, jako vlast,
nictví, z čehož přirozieně plyne, že "nikdo nesmí taková
díla neb rostliny zakládati, které pravidelný břeh řeky mění
neb plavbě (obecnému užívání), mlýnům (individuelním právům), rybářství (vedlejším užitkům) neb jiným cizím právům mo~ly by býti na újmu. Taková díla mohla by býti provedena len se svolením politického úřadu". Tato zásada soukromého práva jest recipována § 42.2), který žádá předchozí
úřední povolení k t rval ý: ni. stavbám za účelem ochrany
břehu, tudíž v zájmu soukromém prováděných, které mohou
týkati se širokého okruhu účastníků a tím i zájmů veřejných
aneb vykonávati vliv na cizí (vodní užívací) práva.
Za ochranné stavqX__,E,,-pj'finí nutno počítati mimo hrází
pletenych'!iraaeb-C'';sázení břehíi; zřízení()chra-nnýcIi~~a;
lýčetne Ó.dolniénpřelÍrad), ':o~něž i vykácellí stromůakř;.
~in, pokud tokuvodypřd<~žé}í a tím nepřímo břehohr~žují.
Není naprosto žádného právního r~zdílu v· tom, zda
ochrana břehu stala se nutnou ponenáhlým působením vody
(vymíláním břehu, strháváním jeho) aneb náhle přírodní pohromou (na př. při průtrži mračen). Naproti tomu jest činiti
2) Srov. Budw. 2019 ai 1884.
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rozdíl mezitrvalou. o ch ra no u,která j"dině~D'ž":~llje
pfedchoziho tÍředního p(w;'lení, a ochranou pouze pře ch odII o u, v době a po dobu hrozícího nebezpečí zřízenou. Taková
nouzová přechodná opatření mohou býti event. i přímo vodoprávním úřadem, v případě nutnosti pak i obecním starostou
nařízena. (§ 5 I.)
Úředního povolení - stejně jako u vodních děl užívaCÍch
- jest třeba ~j-,,~ kcpůYQ~l1ímu zřízel1í,-,(:;\lTal}l1és!,,:y'~X'
n)'brž i pro každou podstatnou změnu její. Pochopi.
telně" žé povolení t}eba i tehdy, když původní o'chranná po·
volená stavba byla zničena a má býti později znova zřízena.
Op ř ípu s t n o sti ochranné pobřežní sta,IAiyÍozn6dné
úřad po provedeném řízení vodoprávním, k němuž přibere
znalce. l?řil2ll,stnost nebo nepřípustnost určité ochranné stav·
by nemůžeVŠ~,a{h§tičiněna záVIslou na tom, zda a v jaké
nlíře sousedé přikročují k provedení stejných ochranných
štaveb ,anebo jsou k oomu ochotni; o přípustnosti rozhoduje
jedině zjištěná okolnost, zda a pokud projekt bude míti pravděpodobně účinky, zmíněné v § 42., resp. v § 17. 3), neboť'
§§ 43. a 45· poskytují držitelům pobřežních pozemků právo
l<;-takovým ochranným stavbám a jest věcí druhého držitele,
aby rovněž svůj majetek chránil. Rovněž není právně odú·
vodněna námitka níže položených gruntovníků, kteří dosud
měli ze záplavy užitek a provedením projektované stavby;
o výhodu tu přijdou. 4 ) Jestliže však ochranná stavba pobřežní
. měla by jedině za účel a následek, aby odvrátila od vlastního
pozemku nebezpečí záplavy, a tím by zvětšovala buď všeobecni', toto nebezpečí neb aspoň pro jisté pozemky, aniž by,
bylo možno tyto podobnými stavbami ochrániti, muselo by
býti povolení odepřeno již dle §§ II. a 12.
b) Regulační vodní stavby prováděny jsou
za účelem korrektury říčního koryta a tím vod·
ních odtokovýchpon1ěi'u ii dosahují ó.čelidónobuď op r a vgu
a úpravou dosavadního koryta vodního nebo jé110 př e 10 že·
ní II a z mě II o u. Re&:ula~e pozl1stává tudíž, v, čištěnÍ~ Pt:<?hloubení, zúžení, ro-z'Šiřerii,"~ ·.vyr~~~ání neb zkrácení řečiště.
Jedná se po většině o práce rozsáhlé, prováděné buď státem neb jinými veřejnop':ávnIň:írl{o~poracemi (zemí, okresy,
""-""""_""" .. "~~~,,"~,,.,,,.~,, """, .'_,' ,,,,,', ""0. ~,'_ ,'"

'. ,., ... '"

3) Srov. Budw. 118 ni 1880.
-4) Srov. Budw. 3557 ai 1887.
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obc.emi neb vodními družstvy), ježto náklad s regulací řeky
spOjený bývá značný a pole pracovni veliké.
Ať jsou stavby ty prováděny kýmkoli (v Čechách a ve
Slezsku s výjimkou státu), vyžaduji řádného vodoprávniho
řízení a povolení.
O vodocestném zákoně promluveno bude doleji.
:\Týjimku zpovolovacihoř.ízeni pro stavby'
,:,chrannéa regulačni tvoři stavby tohoto druhu
l?rová~ěn~s~á~:;n ,(n::~n::?~orav~, kde i pro státni týto
stavby Jest treba uredmho povolení):
,
Stát může vystupovati co podnikatel staveb všeho druhu.
Proje~ty ie?o p:,dléh~ji předpisům vodniho práva, pokud vý-

slovne v zakone nem vyslovena ve prospěch státu výjimka.
Takovou výjimku tvoří právě ustanoveni § 42., dle něhož
(mimo Moravy) r;~třeba povoleni úřednihopro stavb\\
~:hr a n;, é,a ;eg,:,l a čn i (leč jen pro tyto I), prováděné
statem, mkolI vsak, Jsou-II stavby ty prováděny státnim statkem, tim méně pak, provádi-li stavby ty jiná veřejnoprávni
korporace.
Ovšem že ani stát v tomto případě není osvobozen od
ostatnich předpisů vodního zákona, že zejména při prováděn~ sv.ýc~ proje~tů šetřiti musi veřejného zájmu a nabytých
subJektlvmch prav vodních. Kdykoli bude třeba k účelům
uskutečnění projektu ochranné neb regulačni stavby postoupeni c~ziho pozemku, uloženi služebnosti, vykoupeni neb zmenšeni Cizích vodních práv, přijdou i pro tyto podniky státni
v plnou platnost expropriačni předpisy vodniho zákona.
.
Správni soud vyslovil se ve směru tomto takto :5) Pokud
Jde o poměr mezi podnikatelem a soukromými účastniky
~zhl:d~m na Hzeni vodoprávni a objem vodoprávního jednání,'
Jakoz I vzhledem na rozhodování vodoprávní není nižádného právního rozdílu mezi soukromými projekt~ a ochrann'ml a regulačními podniky státu. Musí tedy také všech vod~
právních předpisů býti použito, které tento poměr upravují
obzvlášt~ pak oněc~" jež p~ovedení nových projektů jen z~
současne ochrany clzlch prav dovoluji, ač-Ii tu není podmínek, za kterých jest zrušeni těchto práv za příslušnou náhradu
~~~~~ o. z.) dovoleno.
!J) Srov. Budw. 10068 A ai 1914.
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při regulačnich

a ochranných stavbách státem provápokud při tom přicházeji v úvahu práva třetích, má
býti zavedeno řízeni vodoprávní. 6)
Vodoprávní řízeni, jak z ustanoveni §§ 79. lit. b, e, 84. a
86. vysvitá; sleduje nejen zjištěni přípustnosti projektu v ohle·
du veřejném, nýbrž i vyšetření pravděpodobného vlivu projektované stavby na práva třetich osob. Jest tudiž třeba
práva tato seznati a vymeziti přesný jich právni poměr k projektu, éož možno provésti jedině vodoprávním řízením a rozhodnntím.
Ú čelem řízení o projektované ochranné neb regulační
stavbě státni není vzhledem k § 42. vydání konsensního dekretu (§ '9')' nýbrž vL<!~'.':iI:9zhodnutí, podléhajicího instanč
nímu přezkoušení, zda a pokud námitky ať se. stanoviska
veřejnopráv!,:íhoneb-soukrom~právniho upláiňovalléjsou odů
vodněny, jakým způsobem oprávněné r;ámitky majibýtitispokojený, v" jakém tudíž směru projekt má býti modifikován
a posléze zda a za jakých podmínek určité potřebné pozemky
neb vodni práva se vyvlastňuji neb služebnostmi zatěžují.
Nutnost vodoprávního Hzení i pro projektované státní
stavby ochranné a regulační vysvitá dále z úvahy, že ani
stát neni oprávněn (aspoň bez odškodnění cestou expropriace)
dotýkati se nabytých práv třetích osob, že však tyto osoby
musí projekt důkladně seznati, aby mohly posouditi jeho
pravděpodobný vliv na jejich V01!I:. práva a tim způsobem
věcně své návrhy na šetření svých práv aneb event. na odděných,

škodnění

uplatňovati.')

Jak výše řečeno, platí i pro regulační a ochranné stavby státem prováděné veškery normy vodního zákona, ba,
jak v předcházejícím odstavci byh uvedeno, ani výjimka
§ 42. o vynětí těchto staveb z nexu vodoprávniho povolení
nemá valného praktického významu, ježto,pl"Yi<}filgti .? těchto
.p~9jekt!:,cl)"... 1?1,l.~:1e....zaye"clmo .. yodoprávní .řizenÍ dle předpTsťt,
'ohsaIénfch v VI. oddílu vodniho zákona~'
Zvláštní právní postavení vyhražuje však pro určité kanalisačni podnikY stat.nJ zakonv;odocestný z rr.června
11901, ·č. 66.ř. z. a to pro:
.. "
..
6)

Srov. Budw. 11237 A ai 1916.

7) Srov. Budw. 6287 ai 1891.
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I. zřízení

plavebního kanálu z Dunaje k Odře,
2. zřízení plavebního kanálu z Dunaje k Vltavě poblíž
Budějovic, jakož i k a n a I i s o v á n í V I t a v y z Bud ě j o v i c
do Prahy,
3· zřízení plavebního kanálu od kanálu dunajsko.oder.
ského ke střednímu Labi, jakož i kanalisování La bez M ě.l.
níka do Jaroměře,
4· zřízení splavného spojení od kanálu dunajsko.oder.
ského k Visle nebo až ku splavné části Dněstru.
Pro tyto podniky kanalisační byly stanoveny § 13. uvede.~
ného zálmna tyto zásady:
.
a) Podnikům těmto přísluší právo expropriační, zejména
právo na úplné nebo částečné vyvI'astiiěiiís6ukromých vod a
vodních práv, při čemž
\
b) má býti co do provedení vyvlastnění použito obdobně
lpředpisů záko~a ze dne 18. února 1870, č. 30 ř. z. '
"""'cy'Všéfliiif~ádosti, jež se na ustanovení a provedení pro.
jektů kanalisačních vztahují, jakož i rozhodnutí k tomu hle.
dící, náležejí do, k~mpetence ministerstva (dříve obchodu,
později) veřejnýclrpraCf;' jež se s účastněnými ministerstvy
dohodne.
d) Bližší ustanovení budou y'dána cestou nařizovacÍ.
Na základě toh()tg"J7 ',' j' .';"
vydáno bylo ministerské
nařízení z ll. říjnc:t-1'-' i '''~vL- GIf. z., zřizující ředitelství pro
stavbu vodních d~ti~
~?:'lli;lj}íA. naříz.ení z 23. dubna 1903
Č. 90. ř. z., upravuj~(' {Lfip~dy pro generální projekt a řízení
dle zákona z 18. února 1878 Č. 30, ř. z.8)
Dle § 5· vodocestného zákona mají býti provedeny r e.
g u I a c e on ě c hře k v Cechách, na Moravě, ve Slezsku
(a jiných ze~ích), které. s řekaml vý'še uvedenými souvisí.
D}e tohoto predplsu vydan byl v cechách regulační program
z,;,konem z 13. unora 1903, Č, 3 L Z. z. a dalšími specielními
zakony upravena hospodářská a finanční stránka regulace
dalších řek.
Těmto regulačním pracím přiznáno dle § 13. vodo cest·
ného zákona použitíexpr~priačního zákona z 18, února 18 70
č. 30: ř, z. V ostatníCh vodopravnkh směrech platí pro tyto
podmky všechna ostatní ustanovení vodního zákona.

l

8) _P.odr.obnou úvahu ,,0 poměru zákona vodocestného k záko'nu 'vodnímu" od Dra Panti'tčka viz Správní Obzor 19 1 6.
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Náklady regulace řek nenese stát sám, nýbrž stát, země
a začasté i účastníci. K representaci podnikatelstva zřízena
"Zemská komise pro regnlaci řek v Cechách", jíž vyhražena
byla také určitá technická, administrativní a finanční kompetence.
Zemskému zákonodárství bylo přenecháno, aby provedení
a příští udržování jednotlivých regulací menšího rozsahu
k jich žádosti přenes~, na okresy, obce neb vodní družstva.

,'A~"' .//>
Způsob zřizování a udržování ochranných staveb

'"

jO/"'J>

§

43.

i

vodních.
'Břehy, hráze, koryta a nádržky všeliké vody, P!~lť stroie
a dila při lekouci vodě a vlekoucí vo'dl! buďte dle § 413.
ob. zák. obč.dělány a zachovdnyízk, aby, to ne'bylo něčím
p"lÍvům na úJmu a aby, po'kud možná, povodním bylo Hbráněno. (§§ 17. a 21.)
§ 413. o. o. z. obsahuje zásadu, vyplývající z pojmu sou-

kromého vlastnictví, že totiž k a ž d Ý j e sto p r á vně n ch r ánit i s v é v I a s t II i c tví- pro tiš k o d á rn z vell Č í. Znění
§ 413. o. o. z. uvedeno !:-vlo již doslovně ve výkladu II 42.
Toto ustanovení občal. "ho zákona opravňuje vlastníka
břehu k provedení takových
, CCf"U~ré mají za účel udržení
břehu v, rozsahu :a způsobu
CI'
pokud dbá samozřej·
mých obmezení, uvedených. v :é\ 1...
l1Ko'nném ustanovení.
, Jinak není vlastník břehu v tomto
podnikání soukromoprávně obmezen.
Leč veřejné právo, vyjádřené v daném případě vodním
zákonem, musí přihlížeti k zásadě, vodním zákonem všeobec:
ně uplatňované, že vody má býti co nejracionelněji a nejvšestranněji využito, že však využitím tím, zač zajis'té i ochranné stavby dlužno počítati, nesmí nejen porušovati nabytá
práva jednotlivců, nýbrž že musí býti vykonávána s respektováním veřejného zájmu v nejširším slova smyslu.
Proto rozšiřuje § 43. omez'ení, vyslovené § 413.
o. o. z. ohledně upevňování břehů (aby ochranná opatření
na březích neměnila pravidelný běh řeky a nebyla na újmu
plavbě, mlýnům, rybářství neb jiným cizím právům) II a
všechny ochranné a regulační stavby, z nichž pří-

'SIé'rrr
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kladně jmenuje břehy, hráze, koryta a nádržky všeliké vody,
Věren svému zařadění do III. oddilu vodního. zákona appli-

kuje pak zásadu tuto i n a str oje a d il a (i užívací) při
tekoucí vodě a v tekoucí vodě zřízená a opakuje (viz výslovné citování §§ '7. a 2l.), aby všechna tato vodní díl ..
a zařízení zřízena a zachována byla tak, aby nebylá cizím
právům na újmu a aby nehledě jen k povinnosti" § 21.,
normované - ještě dle možnosti povodním bylo bráněno.

§ 43· uváděje v doslovu §§ 17. a 2l. obsahuje jen ustano- A
ven!, vyslovené generelně § 21. ohledně zřizování a udržováíli I
vodníc~ ~ěl, specielně pro stavby ochranné a regulační, čili I
stanovl, J a kým z p ů s o b e m mají býti ochranné a regulační stavby prováděny a udržovány.
Že k provádění takových staveb jest zapotřebí předcho
zího povolení vodoprávního úřadu, vyplývá nejen ze znění
§ 4 1 3. o. o. z., nýbrž i z předchozího § 42. a z citace
§ '7· v § 43.
Z uvedeného patrno, že § 43. vyslovuje jen všeobecnou
z~.sad~ o tom, j~k . maji býti stavby ochrarmé a regulační
~~I,,~va:'ly,.oPltkuJe Jen nor~u, stanovenou již§§ '7 . ,.21.
a_4;., a m}mo to ukládá, avby při zřizování a udržování jakýchKoh vodmch staveb hledeno bylo dle možnosti k odvrácení
~,::,().d!!í ;f6ih6driě však nemůže býti §u43.phkÍádá~ten
význam, jakoby provádění ochranných a regulačních staveb
v přirozených vodních korytech bylo zákonnou povinností
pobřežního gruntovníka. Jest to jeho p r á v e m, v u r čit é m
smě r u o mez e n Ý m, nikoli však jelio--po~lnností. Proto nemůže býti ani dle §§ 71. a 72. stíhán pro opomenutí zanedbané práce.

/
/

Z ustanovení § 43. a v něm obsažené zápovědi zřizovati
vodní stavby. škodlivé cizím právům nemůže býti odvozována
povinnost podnikatelova ;lni k opatřením, kterými by byly
udrženy faktické výhody pobřežních g~unrovníků z dří
vějšího stavu, dokud stavba nebyla provedena, ani k poskytnutí odškodného za pominutí těchto výhod a tím zvýš,:ní nák:~du na obhospodařování těchto pobřežních pozemku. Jesthze vlastník sousedního pozemku mohl dosud ví'hodněji ho používati, nestačí tento faktický stav, není-li opřen.
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o právo sfužebnosti, k tomu, aby onomu vlastníku založil
právo zakázati, aby podnikatel pustil se do stavby pro něj
výhodné, leč souseda výhody zbavující. Podnikateli jest při
provádění jeho projektu pouze zakázáno zasahovati do držebnostní neb majetkové sféry druhého. l )
~\:,'-,
c··,' .

'fo

f/

§ 44. Povinnost k udržování a čištění kanálů, náhonů
a jich příslušenství ..
Nemá-li 'nikdo ;iný povinnosti dle práva platné, aby, prů
plavy a stroJené spl!tvy z2chováv,!/l a čistil, a aby strofe
k užfváni vody v dobr,ém zp:t!sobu chov:al, fsoutl,n povinni
vlastniti stro/ů neb dUa.
Nelze-li vypátrati, či stro; lest, mají povinnost tu ti,
kteřl stro;e uživají, a sice neni,li. Mdného ;iného pr[lvidl~
v moc prdva vzešlého, podle kterého se př,ispěvJiy, rozvrhují,.
podle toho, ;aký ;est či u2itek.1) t-/
Předem budiž upozorněno na to, že poymnost ~držovati
a či~titi. kanály, ,;,mělé. náhony a vod. díláIě~tJ?~~yr;;:{;;~~:tT
,Zák onnou,Žé;;'''pf;:;dpokláďK ~-ýSlovného uvede~í ;':"e~rp;;d
Ihinkámr~odoprávního konsensu, a že úřad vodoprávní nejen
že nemůže nikoho od této záko!ll1é povinnosti dispenfJ'ovati,
nýbrž naopak musí z moci úřední dozírati nad jejím plně
ním a plnění to event. donucovacími prostředky vymáhati.
Proto není povinnost k udržování a čištění díla vázána podmínkou, že strana zanedbáním této povinnosti poškozená navrhne vodoprávnímu' úřadu, aby přidržel osoby k tomu zavázané k' plnění jejich povinnost;'2),
.
Nejprve třeba zodpověděti otázku/ kterých vodních děl
se ustanovení § 44. týká q!",v čem "zach~vávání a čištění.',~"děl
těch záleží,' aby mohlo býti pak přikročeno k vysvětlení,ftkdo
jest povinen práce tyto vykonávati.
/
1. Ze znění § 44. vysvítá nesporný úmysl zákonodárcův., .
aby omezil výkon kteréhokoli vodního užívacího práva v tom
směru, aby jím nebyly porušovány, veřejné a soukromé zájmy.1) Srov. Budw. 7132 A ai 1910 .
.{ly'-Moravský' zákon vodní stanoví měřítko této konkurečuí povinn~sti
"porňh použitého množství vody."
2) Srov. Budw. 6531 A ai 1909.
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Propůjčuje-li úřad žadateli vodoprávní oprávnění, zahrnuje povolení to v sobě zajisté i povinnost, aby oprávněný
pečovalo neškodný přívod a odvedení používané vody . .oprávněný jest povinen zabrániti těm škodám a újmám, které umožněny jsou právě pov.olením a existencí jeho konsentovan:éllo
díla.

a strojené splavy" čili, jak německý text
umě lén á hon y jest považovati
,kfveškerá'""~ž~'fri'ěn-C'U~rii" čI e"-'_z 'f)'i!",,~ ~O'''vftrt~t;---'''určená k, přiv~dění,
!: ;;a-d;ž;'~á:;;i-a
odvádění _, vody;;tovněž
i veškeré podstatné
sou:
____ ,______ ,"_"",_
_!/
,t__
' ,
! části těchto zařfzení,AaI5ó: ml Ý n s k é a z á vod n í n á hon y
strouhy, rybníky, vodovody v užším slova
ysl li, -drenáž e a s vo dni ce mel i o ra ční, od p a-dn í
! kanál y a p. Za podstatné součásti těchto děl vodních nutno
\počítati: jezy, spÍavy -urybníl~ů a vodních hnacích strojů
f(ze)iúéna . i. zv. jalové splavy), stavidla, propustě v jezech,
'dále. břehy náhonů a opěrné jich zdi, hráze rybniční, 1']"0rp-ustky, vodovodní roury, stěny kanálů podzemních a za ur!čitých předpokladů i lávky a mosty, o nichž specielně bude
.později podrobněji pojednáno.
Za

"průplavy

i \Ivádí, z a ,k a n á I y a
~,_,"_,_.,

\a

\ s'-ni

Někdy

ovšem bývá těžko zjistiti, zda v konkrétním pří
padě jedná se o přirozený tok vodní (přh-ozené rameno
řeky) ~~~';llm ě I Ý náljon. V tomto případě, dříve než úřad
přikročí k rozhodování o event. závazku toho neb onoho
k nutné opravě nebo čištění předmětného vodního toku, bude
museti cP;aejlldicidně rozřešiti si otázku, zda tok tento jest
přirozeným tokem 've smyslu § 45. aneb umělým náhonem
dle § 44. Při řešení této otázky musí úřad přihlížeti nejen
·k historickým dokladům a event. výpovědím pamětníků, ní'brž i k posudku znaleckému. Zajisté, že okolnost, zřízen-li na
tomto tokn hnací stroj, jsou-Ii stěny koryta kolmé neb šikmé, .
je-li směr toku přímější, než jak obyčejně voda přirozeně
směr svůj si určí, bude závažná pro rozhodnutí úřadu, má-Ii
tok považovati za náhon uměle zřízený, a dle toho rozhodnouti
o povinnosti udržovací dle § 44.
f,
Naprosto jest pro ponžití § 44. nerozhodno, zda
/Iv o d a umě I Ý m k a n á lem ne b n á hon e m ve den á je s t
Ifvodou veřejnou neb soukromou.
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Povinnost k udržování a čištění zmíněných vodních děl
vztahuje se nejen na dila zřízenáza platnostivodního zákolla,
nýbrž i na ~cITra-povsfará-' j)red-r.iS7cí, t.zv.. ta~( stav),

<l-i02--:r--N ebof§ěffi-<Ié;z--:-lest'" ;'i'UlOVenO,

s

žěplálnosta-obšáli

nabytých práv má býti posuzován podle dří
ale výkon práv těchto že podléhá platnému
zákonu vodnímu. Že udržování užívacích děl vodních jest
v přímé souvislosti s výkonem vodních práv a tvoří podstatnou<.součást výkonu oprávnění, jest nepochybno. 3)
Trochu obšírněji třeba se zde zmíniti o povinnosti k udržování mos/tl pře s u mě ly n á ho n vedo ucí h o.
Povinnost tato zivi~C=';;'ebylo-li při zakládání mostu neQ, "'c,
náhonu nic jiného vymíněno - od okolnosti, zda most má
býti považován za součást vodního díla (náhonu), zřízenou
za účelem udržení existující již komunikace, nebo za součást
cesty, kterážto součást byla při zřizování cesty nutna za tím
účelem, aby zřízený již náhon byl překlenut.
Případ tento nelze řešiti dle § 33. Povinnost k zfIzení
a udržování mostu, potřebného k spojení obou břehů, stihla
by dle § 33. podnikatele náhonu tehdy, kdyby byla předepsána
v povolovací listině co podmínka požívacího práva vodního .
a to již při zakládání vodovodního zařízenÍ. Nemůže-Ii ale
v konkrétním případě býti zjištěno, zda taková podmínka
byla při zřizování vodního náhonu předepsána, nelze případ
tento řešiti dle § 33., nýbrž dle § 44., jehož použití jest i tehdy
nepochybno, když most vznikl před platností vodního zákona.
Aby však předpis § 44., týkající se udržování a čištění
kanálů a náhonů mohl býti použit na udržování mostu, musí
býti zjištěno, že tento most právně náleží k náhonu,
a aby bylo lze tut,nSraejildičřěliiIofázKtí'rózrešiti,iřěl:iaopěi
věděti. zda buď vodní náhon nebo veřejná cesta má býti považována za s tar š i s tav. Má-li býti most považován Jen
za prostředek komunikační, kterým mělo býti umožněno pokračováni veřejné cesty přes náhon v době stavby cesty již
existující, pak nepatří most k vodnímu užívacímu dílu, nýbrž
výhradně k tělesu silničnímu a nebude tudiž zde zvláštního
titulu k opravě veřejné cesty, vylučujího normální silniční
konkurenci dle § I3. silničního zákona z I2. srpna I864 Č.
starých,

dříve

vějších zákonů,

Z

5) Srov. Budw. 4910 A ai 1907.
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46. z. z. Musela-li býti však zřízená již cesta proražena, aby
přes ni mohl býti veden náhon, tvoří most součást tohoto
náhonu.')
N edá~li se žádným šetřenÍ1n v řízení správllÍlll zjistiti,
zda rybník, k jehož vypouštění pozůstává propustek v hrázi
rybniční, tvořící současně těleso silniční, či tato silnice jest
staršího původu, má hraditi úpravu propustě držitel rybníka, jehož součást propust tvoři. žádné z obou v úvahu
přicházejících děl nemůže býti považováno za dříve vzniklé,
nesmí býti také odvozovány žádné právní důsledky z titulu
staršího stavu toho neb onoho díla, nýbrž musí každé o sobě
bez ohledu na druhé býti posuzováno. Pak ale jest pro otázku, kdo předmětný propustek má udržovati, jedině ta okolnost rozhodná, ke kterému z obou děl toto zařízení technicky jako součást patří. 5 )f
--1

II. Za čištění vodllíchlláhonů a kanálů jest považovati všechl1Y práce;kterejsou pe ri o d i c k y nutny, aby
odstraněny byly překážky pravidelného odtoku vodního a
áby byla. vodnímu . korytu, jímž voda přitéká neb odtéká,
,za.chovám potřebná šíř i hloubka.
dŠtěním jest tudíž nejenJi?dstraňování bahna a písku,
jímŽ náhon, resp. je~Pi příslušenství (jako jei,'-štavidii ap:)
jest zanesen, nýbrž i/;odstraňování ledu z náhonu (pří.
toku neb od1Joku a stavidel), oož bývá ptIčinou častých sporů
mezi sousedními mlynáři.
Cištěním rozuměti dlužno <,'/odstraňování od p adků a
f<'~alj!', které povolenými odpádními kanály byTy 'd.o' . v';dy,
přivedeny a které koryto veřejné vody, do něhož kanály ty
ústí, zanesly a znečistily. Jest totiž nesporno, že odvádění
odpadkových vod, fekalií a p. (na př. z městské kanalisace)
do veřejných vod jest podnik užívající vody, tedy dílo, pod~
léhajfcí normám vodního zákona. Z toho plyne, že podnik ten
jest dle § 44. povinen k tomu, aby látky, k jichž odplavení
hybná síla vody nestačí a které tudíž ke dnu klesnou a dno
veřejné vody zbahní, ty jiným způsobem (vyvezením) odstranil. 6)
4) Srov. Budw. 6984 A ai 1909 ..
li) Srov. Budw. 11376 A ai 1916.
r)/Srov. Budw. 431 A .li [901.

III.

;áhonu a k,\nálu

atd.) v,dobrélU.~t'\vu nepotřebuje bližšího vysvětlení. Stačí
uvědomiti si, že vodní dílo povoleno bylo pod tou podmínkou,
aby ve ř e j n Ý z áj e mne byl oh r o žen a aby c i z í p r ávan e byl a do t č e n a. Jestliže platila tato podmínka při
povolení, platí i.J)Eo.d.alšftrvání povoleného vodního díla co
povinnost korrespondující udělenému vodnímu právu.
Z toho plyne, že oprávněný jest povinen dbáti toho, aby.
dílo jeho byLo nei'en zříZeno za šetření podmínek konsensu
(viz § ZL), nýbrž aby bylo stále udržováno v takovém stavu,
aby jím nebyl zájem veřejný i soukromý ohrožen.
Za udržování vodního di1a(něE;;\ považovati nové jeho
z~~dov<'tiií\na př. jezu), bylo-liclfí~~áhodou (ve1koiivÓdÓí1)
zcela zničeno. Naproti tomu však musí býti z'i.,oWavu, třeba
generální, považována i taková přestavba dí!.l,' j~h;;ž vady
<'iní další jeho fungování v nynější úpravě úplně nemožným.')
Že vlastníci kanálů jsou povinni zříditidno a stěny kanálů tak, aby z nich voda neprosakov~lá do sklepů Il~b;'e
podmáčela základů budov, jest samozřejmo;"
Jest zde se zmíniti o otázce, zda povinnost k udržování
vodního díla (na př. jezu) t rv á i p o to m, když vla s t ník
se zře kl pr ojJújče né h o mu vo cJníliopi·lvasd.nelh
Hm spo]eÍÍeho;na př.tím, že upustil od dalšího provozování !\,!(.
mlýna a stroje z něho odstranil.
Na otázku tuto jest odpověděti kladně. Neboť jestliže
tomu, komu bylo vodní jJrávo propůjčeno, jest ponecháno
na vůli, zda chce toto dále provozovati neb nikoliv, není mu
tím současně dána volná disposice nad zaHzením, sloužícím
k výkonu tohoto práva. Dle zásady, vyslovené v § 17., jest
třeba ke každé změně vodního díla, tudíž také k opuštění
jeho (zastavení provozu) úředního povolení, vykonává-li změna
tato vliv na cizí (vodní) práva nebo na tok, jakost nebo výšku
vody veřejné. Povolení toho třeba jest dle druhého odstavce
(l z6. i tehdy, když oprávněný by chtěl své vodní právo od.
loučiti od nemovitosti neb díla, s kterými bylo prá'lo to spo·
jeno. Zřekne-Ii se tudíž provozování mlýna, činí tímto zřek
nutím jez samostatným vodním dílem, které dosud bylo sou7) Srov. Budw. 1799 A ai 1903.
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částí mlýna, a jest dle §§ Zl., 44. a 97. povinen, dokud povolení
Jr zrušení jezu neobdrží, nésti všechny následky zákonné
s vodoprávním vlastnictvím jezu spojené a udržovati jez
v takovém stavu, aby voda a led mohly bez překážky odtékati, aby cizí práva nebyla obtěžována ani veřejná bezpečnost
ohrožena. 8)
Z ustanovení vodního zákona o povinnosti vlastníka vodního díla k udržování ještě neplyne, že by vlastník byl povinen, udržovati dílo v pŮvodnGii.sfa.vtii tehdy;vzdá-Ií~e<
s:Vého:Vlastl1ictvL Takový vlastník však musí v tomto případě
búď ' zříditi' íak()vý stav, jaký' byl před zřízením jeho díla
a:úeb aspoň takový, který cizím zájmům není škodlivější, než
·byr~ůvodnf.9) Samozřejmě, že vyžaduje se v obém případě
úřédnlho povolenL (Viz § 17·)
IV. Čištění a udržování kanálů, vodních náhonů a jich
příslušenství má sed í t i z p ů s o b e m, který majetková a
užívací práva třetích nepoškozuje a rovněž veřejným zájmům
neškodL
Spory v tomto směru vzniklé patří do kompetence vodoprávní dle § 44.
V. Zákon mluví v § 44. o povinnosti k čištění a udr-·
žování zmíněných vodních děCZinfencé'zákona, aby dílem,
resp. zanedbáváním jeho nebyl veřejný zájem ohrožen a ci,}
práva poškozena, však vyplývá, že osobám k úpravě té povinným přísluší ~ejell_ z.ákonný "závazek v tomto směru, nýbrž
s o u č,~o~ ",é, ipri:V',,°J;č íšt~gIRáh onů, aby podporo;:'Kiiobyí() p;'~spěšnější využití vody a aby odstraněny byly
škodlivé její účinky.
Za tím účelem může býti event. těmto povinníkům při-'
znáno <1()p,U~ov<,\cíprávo dle §§ z8. a 50.
VI. povinnost K anál y, ná liDny a j i ch s 'O u č,á s ti
udržovati a čistiti uložena jťO~t zákonem osobám v tomto pořadí: (:
o',
,.'"
······A~·V..prvěOřadějsoíi k'plnění povinni ti, kteří jsou k tomu
právoplatně zavázáni;
B. Není-Ii takových osob, stíhá povinnost ta vlastníka
vodníJ;t.o dlla, a
'i'srov. Budw.

11321

A ai 1916.

1)) Srov. Budw. 9789 A ai 1913.
168

C. nelze-Ii vlastníka vypátrati, májí povinnost tu ti, kteří
díla užívají.
Závazky tyto stojí k sobě v poměru subsidiarním.
Je-Ii zde tudíž osob právoplatně zavázaných, nelze přidržeti
vlastníka k plnění povinnosti dle § 44. a užívatel díla přijde
v úvahu výjimečně jenom tehdy, není-li tu ani osob na základě zvláštních titulu povinných, ani vlastníka vodn,ího díla,
v úvahu přicházejícího.
V jednotlivostech jest uvésti toto:
ad A. Z ustanovení § 44., Který označuje vlastníka za povinného K udržování děl v §u tom uvedených tehdy, ne.ní-li
tu "právoplatných" závaZKU jiných osob, vysvítá" že
má-Ii býti vlastníK od své záKonné a primérní povinnosti
osvobozen, m u s í být i z á vaz k y ty t o I i K v i dní, t. j.
buď u zná~,y-'o d-osofi'zavrzanÝchzi'ďpTaTne,tii~lj"o

přOKazanyprá v opIa tný m n á Ie zem. pří s I u š n é h o
;úřadu.
"
- '.
,
TaKové závaZKY mohou spočívati'!na smlouvá~h ať souSOUKromo- neb veřejnoprávních,j;předéhozféh' soudních. rozsudcích,,;:'úředních nálezech,,;1ruÚtevních stanovách,
vy4lržení, promlčení a p.
./
Naprosto nelze všaK za právoplatný závazeK považovati
<Civilněprávní titul zavinění poškození díla třetí osobou. 10 )
Právoplat~ost těchto, závaZKU musí býti neuznává-li
zavázaný svoji' povinnost' - pro K á z ána I i s t i n ně roz,sudKY soudními, notářským sp'isem;'intÍrilátem'Oniií'ovnání,
rozhodnutím správního úřadu a p.
Není-Ii o existenci těchto závazku sporu, neb spor jest
právně neúčinný, odklizen jsa prukazem o likvidnosti závazKu, nutno osoby na základě zvláštních titulu K udržDvání
a čištění díla povinné k plnění této povinnosti přidržeti a
event. splnění této povinnosti na nich exeKučně vymoci, n iK o I i snad nutiti vlastníKa K provedení úpravy a vyhraditi mu
pouze dodatečné právo regresní. VlastníK ručí jen subsidierně,
nedalo-li by se splnění této povinnosti na zavázaných exeKučně vymoci (na př. pro jejich insolvenci).
,l:'<ejs{)u-!ivšakz~\,a,il!<yty,.o(!zavázaných uznávány, aniž
listinně (jak výše uveden?) prOKázány, tedy j so u -I i s por-

ra

10) Srov. Eudw.

I20

A ai I901.
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závazky spočívajícín1i na titulech
veřejnoprávních a:f;iávazky opírajícími se o titul soukromo.
právni.
'
,,' ,SpoČívá.li titul těchto zvláštních závazků jiných osob na
určitém právním poměru, podléhajícím dle § 75. kognici vo·
doprávních úřadů, 't'usí úřad ten sám prozkoumati uplatňovaný nárok vlastníka díla na závaznost osoby třetí
p(}
zjištěI)í ihned o povinnosti rozhodnouti.
(Odvolává.li se však vlastník díla na ti t u I s o u k r o m 0J:>.r,:tl.:',ni a nemůže likvidnost jeho proHZa:ti,nésmí vodo. ~
právní úřad k jeho tvrzení přihlížeti a musí přidržeti k udržo.
vání neb čištění díla přímo vlastníka, kterému pak jest po-,
necháno, aby žádal cestou soukromoprávního regresu náhradu na tom, kdo dle jeho tvrzení byl k úpravě Jdíla soukro·
~
v
"11)
rnopravne
zavazan.
Vodoprávní úřad však není povinen ve svém rozhodnutí
výslovně poukazovati vlastníka na vyhražený mu pořad
práva. 12)
Za právoplatný závazek nelze považovati faktické spolu.
užívání", náhonu.l3 )
", Jestliže mezi uživatelem díla (na př_ pachtýřem mlýna)
a jeho vlastníkem vznikne spor o to, zda užívatel jest povinen nebo oprávněn k provedení úprav na díle a spoČívá.li
spor ten v jejich právním poměru, patří spor ten na pořad
práva. H )
ad B. Za vlastníka vodního díla ve smyslu
§ 44. nelze považovati toho, komu dílo (náhon)
s oukr omo p r á vn ě vla stni c k y nál ež í ne b pře s j ehož pozemek nebo mezi jehož břehy dílo vede,
nýbrž toho, kdo dílo zřídil a jím disponuje,15)
Jestliže vodní zákon zavazuje k udržování vodních děl
v § 21. "držitele" a v § 44., odst. prvém "vlastníka", nemůže
z toho býti usuzováno, nemá.li jinak vzniknouti nevysvětlitelný
rozpor mezi oběma zákonnými ustanoveními, že v § 21. míněn
jest "držitel" ve smyslu §§ 309, a 352. o. o. z. a na rozdíl
II é,

nutno

rozeznáyatii~~,l'~zi

a

11) Srov. Budw. 9837 A ai 19[3.
Srov. Budw. 7326 A ai 1910.
13) Srov. Budw. 5610 A ai 1907.
14) Srov. Budw. 6936 A ai 1909.
15) Srov. Budw. 848~ A ni 191 I.

12)

j7~

od "vlastníka" § 44, v, z. Naopak nemůže býti pochybno, že
zákOIl používá co synonymů výrazů "držitel" (§§ 21., 26.),
"držitel díla" (§§ 22., 24.), "podnikatel" (§§ 32" 33')' "kdo
má právo k vodě" (§ 37,), "vlastník" (§§ 44" 49.) a: všemi
těmi výrazy míní toho, jeho ž úč el ům vo dn í díl o s 1 o
ž í, jemu Ž, pří ;T"šTdrs'po'slcenadaTfe~'ap'r'á~o;
vy]oučiiize'špoluúžívání díla jiné osoby, jIínž
to nedovolil nebo nepřikázal, aby jeho jménem
dna užívaly,
.
..
.
Osoby, 'které nemají originalního nároku na užíváni před- 'I
mětného díla a které odvozují své fakticky vykonávané uží-,
vání pouze derivativně od vodního vlastníka na základě
sml u vn í h (} po měr U, nemohou býti považovány za "držite-/
Je" vodního díla dle § 21. a nemohou býti také přidrženy!
k udržování tohoto díla z důvodu takového užívání. Jich poměr k vlastníku (držiteli) díla jest čistě soukromoprávní a
jest záležitostí vlastníkovou, aby své event. nároky na při.
spení k udržovacím nákladům, spočívající snad na smlouvě,
uplatnil civilně· právní cestou. 16 )
Z řečeného tudíž plyne, že z vlastnického práva k pobřežním pozemkům nemůže hí'ti rozhodně odvozována zá·
konná povinnost vlastníka těchto pozeml<ů, aby břehy mlýnského náhonu upevnil a tím svůj majetek' chránil. Břehy ná·
honu jsou, jak již výše bylo uvedeno, podstatnou součástí ná·
honu, následkem čehož povinnost k opravě náhonu se strany
mlynáře vztahuje se i na břehy. Mimo to t, ustanovení § 43.
,a v něm uvedeného § 413, o. o. z. vysvítá, že upevnění břehů
jest jedině oprávněním vlastníka břehu, kterého může použíti,
ale nemusí. Proto k opravě b ř e h u n á hon u, po němž vede
ob e c n í ce s t a, není povinna obec, nýbrž vlastník náhonu. 17 )
Okolnost, zda jez jest zanesen v pozemk'ové knize
nebo ne, pak komu patří vlastnicky pozemek, na kterém jest
jez zřízen, nepřichází v úvahu při rozhodnutí, zda mlynář jezu
užívájicí jest vlastníkem díla ve smyslu § 44. 18 )
'Státem provedené kanály a náhony jsou státním
majetkem a vlas,tnikem jich stát, který dle toho také jest po·
vinen dílo udržovati v řádném stavu, aniž by mohl činiti

u.

I

16) Srov. Budw. 10812 ai 1897.
17) Srov. Budw. 5679 A ,a,i 1908.
le) Srov. Budw. 1799 A :a-Í 1903.
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nárok na konkurenční příspěvky jiných interesentů. Ve vodním zákoně jest pouze jediné výjimečné ustanovení ve prospěch státu při provádění vodních staveb dle § 42., dle něhož
stát nepotřebuje k ochranným a regulačním stavbám jím
prováděným vodoprávního povolení. § 44. výjimky podobné
neobsahuje. lO )
ad C. Důvodem velmi častých sporů jest právní poměr
mezi několika osobami k téže vodě oprávněnými ohledně
udržování a čištěni společně používaného náhonu, jezu a p.
,
Pro tento konkurenční poměr jeví se přirozeně rozhodnou
/jen mír a už í vá ní každou ze stran konkurenčně povinných'.
~,>" V prvé řadě platívá pro ustanovení konkurenčního poměru
., dohoda~;
Není-li zde dohody, má se příspěvková povinnost rozvrhnouti dle toho, j a kýjest čí užitek z es P,? lečné ho
díl a. Pojmem "užitě&:" nelze 'roruměti . ten hospodářský uzi - '
fěK~'který každý ze zúčastněných má ze svého díla a který
přibližně vyjádřen jest výdělkovou daní z podniku přede
psanou, nýbrž ten uži~"k,l<t"rýspolečné ,dílo (náhon, jez)
působí jednotlivým 1Í.Častníkůmtím, že jim poskytuj~vodÍlí
sHu;'vyj:iOČtenou'
koňských silách bez rozdílu,
toneb
ono vodni dílo dodanou :mn vodl! spotřebl!je či nikoliv. NeJedná.-ll se o hnací stroje, nýbrž o zavodňovací zařízení, lze
stanoviti poměr užitku dle poměru množství vody, společným
dílem dodávané. (Moravský zákon vodní stanoví jediné mě
řítko této konkurence a to poměr použitého množství vody.)
Takto bude lze stanoviti poměr užitku při podnicích
stejnorodých.
Někdy však míra skutečného užívání nedá se vyjádřiti
číselnym'j:iOffiěřém;jézfOpro to chyhí vzhledem k' růinoro
démii'ij:iiisoDuuŽívání konkurentů měřítko, aby poměrné čí"lo
odpovídalo ceně užívání díla jednoho vůči ostatním. Na př.
A. používá náhonu k napouštění rybníka vodou, B. co mlýnského náhonu a C. co komunikačního prostředku, totiž břehů
a koryta náhonu k opoře pilířů mostu přes náhon řízeného.
;Vzhledem k nemožnosti stanoviti konkurenční poměr mezi
tyto tři faktory dle míry skutečného uŽÍvání musí býti per

v

19) Srov., Budw. 62"53 ai 1891.
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zda

"

analogiam použito ustanovení obč. zákona, který,,, § 839.
vyslovuje zásadu, že v pochybnosti mají' býtÍpodÍly
společných břemenech považovány za stejné. 20)
Je-li mezi konkurenty spor o to, v jakém poměru mají
k udržování vodního díla přispívati, může vodoprávní úřad,
jedná-li se o práce, nesnášející odkladu, uložiti jednomu konkurentu provedení těchto prací a ostatním administrativn~
cestou vyměřiti a na nich' touže cestou vymoci konkurenčn~

na'

příspěvek. 21 )

Vyměření konkurenčních příspěvků vodoprávním úřadem
jest konečné a nepodléhá jako v případě § 3&. pře.
zkoušení nále zem s o u dn ím.
Dodatečně jest ještě poznamenati, že rozhodnutí o tom,
zda, za jakých podmínek a jakým obnosem mají býti nahraženy náklady za čištění a udržování náhonu, provedené tře t í
,o s o b o u bez pří k a z u osoby k tomu povinné, patří dle
ustanovení §§ 1035.-104°. a 1042. o. o. z. do kompetence
soudní. 22 )

§ 45. Ochrana

,.

břehů

a pohl-ežních objektů na pnrozer1,ch tocích vodních.
_

m'~"~'"

--_,_,

~

-~"""'-',,,",~,

..

,

""--"'~

Nemá-li nikdo jiný povinnosti dle p~áva platné, aby, pNstrole a stavby, zřizoval, a v způsobu dobrém z~chováf,ial, aby
'opatřeni k ochraně břehů, pozemků, stavení, silnic a železnic
u fJných stdl'eb pN velřekách, řekách ofl polocfJch v skutek.
iUvMěl, by, voda škody nečinila, aneb by škod~, kterou vod~
č'ní, přestala, tedy náleží ta povinnost Předem a nejprve na,
rty, ti jsou pozenindSti a slaveni, kterým škoda n~stáwi neb
nastat2.
Vzejde-li lim, že ochrany zříditi se zanedb:áv,á, cizimu
majetku 'nebezpečí, lest promeškalcům ~amým prol'ésti, opa,třeni k ochraně potřebná aneb dovoliti, aby ta opatřeni byla
provedena nákladem těch, od nichž nebezpečí lSe m.á odvarovat;, k, čemu sami dle §§ 66. a 67. přispívati maií.
20) Srov. Budw. 2891 A ai 1904.

21) Srov. Budw. 14515 Aai 1915.
s.2) Srov. Budw. 676 ai 1830.
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1. Předmětem ustanovení tohoto jest ochrana v zákoně vyjmenovaných objektů před ŠkoU6upů

sobenou vodou, tekoucí v přizoze.nýchkor)'tech.
,
Ustanovení § 45. mají význam pouze subsidierni,
t. j. nastupují teprve tehdy, není-Ii již jinými zákonnými před
pisy vložena povinnost k ochraně objektů na bedra určitých
osob. 'Není-Ii tudíž žádné' takové poviimosti zákonné, aniž
může ohrožený gruntovní k prokázati existenci zvláštních právoplatných titulů, kde by třetí osoby byly povinny k provedení ochranných a zajišťovacích opatření před škodlivými
účinky vody, zbývá jediný zákonem též přijatý důsledek,.
že jest věcí každého ohroženého neb poškozen é h o, aby si sám s v 1'1 j m a jet e k ch rán i I. Jest tudíž
zpravidla (výjimku viz níže) ponecháno vůli každého gruntovníka, chce-Ii ochranné zařízení provésti či nikoliv.
Zákon v § 45. nevztahuje se jen na pozemky ležící v bezblízkosti přirozeného vodního toku, tedy na pozemky po b řež n í v užším slova smyslu, nýbrž i na pozemky v zdá len ě j š í, pokud jsou tyto vydány nebezpečí
poškození vodou.
Výrazem """Ťeky a potoky" nelze rozuměti jen vodní toky
v
",'&:i<JFi:"';.\''><F ,\,;1 ",,:,_f:;:1-"'l"0:-t::,:,~":;,vetšího rozsahu; nybú«zalfdlli'v § 45. vztahuje se n a veš ker é
přirozené toky vodní, ohraničené stá(ýmibř e h
ohledu na to, zda toky jsou velké neb malé, trvalé
~eb pouze 'přechodné. Patří sem tudíž také odtoky srážek
atmosferických a sněhu, voda přivalová a p., pokud teče
určitým korytem a nevalí se volně přes pozemek,
prostřední

yb",

zaHZ;í.~4~íf,rr~li~I~~J'í~'~'~~f~~ě n:~~~ž!~~:žo:~~k~~k~k~~)~

'ŠiřŠimslov1:r'smy~lu. Péyrer vypočítává příkladně tato' opa'třeni:

a) vlastní stavby na břehu neb v řece, které jsou určeny,
k tomu, aby zabránily stržení neb poškození břehu;
b) osázení břehů křovím a stromovím;
c) úprava sklonu břehu (šikmý břeh na místě kolmého);
d) zvýšení břehu, resp. vyplIlění výmolů;
e) odstranění takových předmětů, kt~ré byly na břeh vyplaveny a vadí volnému toku vody (na př. vývratě);
f) zařízení a vypravení pobřežních hrází;
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g) čištění a vybírání koryta říčního, odstranění do vody
vybíhajících výčnělků břehu (korrekce břehu);
h) úizování údolních přehrad a úprava bystřin.
lI.ÍKdo jest poyinen ochrannétyto stavby a
z a říz ~n't~:[!;:21~~,~~~~"'í~"''-''~rFe'nj:'~'<rf,'~l~tťf'>;irlito:Ró';',ř~\~k\'Q'-HN-B~~y~:'
byl dle jinycli ustanovení vodního zákona (na
př. §§ 21., 44, neb dle plavebních"fa'Cťlí"'ptO"'j'ednotlivé splavné řeky dle § 7, vydaných) k pro v e den í o pat ř e n í
té ch Lo" za v,áz,án?
A. Na tuto otázku lze odpověděti, že p o v i n n i jsou
k tomu ti, k d o p r á v o P I a t n ě byl i Je tom u z a v á z á II i.
-.:/\.'. ,'o,' ,'.' ",>._"''',,-<,,,,; ,__ ,:,~';-,,'
_:,y:",'-~' ,,::'.".:_:~':0'::{",'-c);'i,"(::.,.tt';"~';1~·;,'//-·!''2~-,,~;;t,7'>:;p,:N~~);~";
Má-Ii totiž gruntovník,resp.vlastn!k onrozenéllO objektu
býti zbaven starosti o provedení ochranných opatření vlastním
nákladem, může u vodoprávního úřadu žádati, aby nařízeno
bylo osobám, jichž speóelní závazek likvidně prokáže,
aby opatření ta dl" obsahu a roisahusvéh6 iá'V1tžkti' ptó\rédly';
Je-Ii likvidnost těchto závazků prokázána tím, že buď povinná strana svůj z_~va~ek, v _ _ tvrzen~m,,_ ~?,z,~ahll, _uznáyá nebo
že jest závazek teri dosvědčenprávopl~t~Y'B)isti'lP:f'~.':':::!;'
riá1em, nařídí vodoprávní úřad zavázané straně splnění této
povinnosti a event. donucovacími prostředky provedení ochranných opatření vynutí. O podobných závazcích podrobněji promIm eno bylo při výkladu § 44., pročež stačí zde pouze na
výklad ten ,poukázati.
Jest třeba jen upozorniti na to, že z event. smluvního
poměru vlastníka k pachtýři, který snad soukromoprávně se
"Iastnfku zavázal k provedení určité ochranné stavby, plyne
rovněž jen soukromoprávní nárok vlastníkův proti pachtýři,
který - je-Ii sporný - může býti uplatňován nikoli u vodoprá\ ního úřadu, nýbrž u řádného soudu.
B. Není-Ii tu likvidně prokázaných ~áy::~kůtřetích()s()b,
což ve většiněpřlpadů bude pravidelnb(ježtolik;;'id;,osttěchto
bude lze těžko prokázati při rozsáhlosti a neobmezenosti
předmětného závazku na rozdíl od zvláštních závazků § 44.,
určitě vyhraněných, omezených na udržování a čištění urči
tého vodního díla) II ut n o p()~leshat.ipAčio () c hrallu
ohrožených objekti'lvÍastníku těchto objek't:v..
Zákán' sice' v čéském:fi';:{Hl.''''p1N~~\'f~''·ůtl1fálíll.)i'ťii;·J'€~t'::pb:;'''
vinnosti" vlastníkovou, ale německý text užívaje výrazu "ist
,'-c__, ",-,,, : .,: '_, ,-
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zunachst eine Angelegenheit derjenigen, we1chen 'die bedrohten oder beschadigten Liegenschaften oder An1agen gehóren", prohlašuje ochranu tu za záležitost vlastníka. V tomto
směru rozhodl také správní soudl ), že slovo" "p<?yiIlqS~t"!lIlt
no vykládati nikoli v poměru vlastník~ vůči t~~tí osSp€,:k,t"ré
by ,snad,'nějaké této.povinIlPsti ,.lfor,?spondujk['práYflIlříSlu
šero ,nýbrŽ fen
{)tázkykrytí pák:ladú dotč~l1ý~~o<;hr":l1.- .
nýchstaveb:'Zák~ntu chce říci, že "povinnost" k úhradě
tědito''';,Ú:ladů stíhá v první řadě onoho, kdo vázán jest I
k: tomu zvláštními tituly, a není-li nikoho takového, tedy;
sama vlastníka pozemku, jenž se k provedení ochranných 'I
sta veb odhodlaL
Povinnost vlastníka pobřežních pozemků neb přirozeného
toku vodního k provedení ochranných staveb nedá se dedukovati z toho, že § 45. zařaděn jest v třetím oddílu vodního
zákona, pojednávajícím o svádění a hrazdění vody a že při
myká. se bezprostředně k §§ 43. a 44. určité závazky vlastníků vodního díla normující. Neboť § 43. neobsahuje vůbec
-disposice o tom, kdo k zařízení a udržování břehů na tekoucích vodách jest povinen, nýbrž upravuje jedině modality, jaké
mají při takových zařizovacích a udržovacích pracích platiti.
Následující § 44., který obsahuje subjektivní závazek k udr~ov.ání a čištění bnálŮ', uměl~Tch náhonů a vodních užívacích
děl, vztahuje se dle jasného svého znění jen na vlastníky,
resp. uživatele děl a náhonů a nemůže tudíž ohledně vlastnika přirozeného toku dojíti k platnosti 2 )
Jestliže, te<iy Zák~l1pr~hlašuje,v, ' § . , 45., .že ," proyed~ní
ochi<inilýcnopatÍ'elll )esttáležitpstltohó;.' kOmll ohrpžené ,~éb
poškoze1iéobjek~y .patl'í,pIy";~ z·-t~h(),.Žern ajiTélolir 0žé l1:é h~ ob je:k,tuj,es.t.t,,:k§·(} prá.yn ěIlďkt.'!.rUu,."a,b y
II činil účěíná o p 'lttenlz a"úč", (ern Qc!Y!:";1cellí Il,ebeíp"čí<?~L.~llE",Ž";Ilýsh2):>j.",k:t ů. Je~tIiže' §. 43.,
kterýdlé svého zařadění do III. oddílu vodního zákona má
očividně platnosti pro zřizování ochranných staveb a opatřen~,
nařizuje, aby díla vodní v nejširším slova smyslu byla "dě
lána a zachována tak, aby to nebylo něčím právům na újmu
a aby, pokud možná, povodním bylo zabráněno", nemůže tomuto právnímu obmezení býti dán při použití § 45. ten vý-

,co do

I
i

1) Srov. Budw. 550 A ai 1901.
2) Srov. Budw. 6803 A ai 1909.
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znam, že by od prov.edení ochranných prac~ ~uselo bý·ti up~š
těno kdyby stav, pracemi těmi přivoděný, Jevl1 se ve srovnaní
s d;savadním stavem pro cizí práva škodlivější. Ježto zákon~
musí býti tak vykládány, aby jednotlivá jich ustanovení Sl
vzájemně neodporoval:, mnsí bÝ,ti. u:tano~~ní. §43>,vzhlede~
k § 45. tak vyloženo, ze nesmí bytl znzovana taK{jvapchranna
opatření,kterámajízabezpečiti ýr~stním,a:jetek tím, ž(!,by
škodliVé účinKY -"pďy.se )řesun,!val y ni' CIzí pozemek. Ve
sm)'slu §§43. a45. musÍtudíž býti vlastníci o~je~tů ~~do~
ohrožených považováni za oprávněné, aby uClmh ucelna
opatření k cíli odvrácení nebezpečí; proti těmto opatřením
může býti činěna odůvodněná námitka jen tehdy, když jes~
prokázáno, že projektovaná ochranná o~atře~í, sam~ o "sobe
a bezprostředně jsou pro cizí majetek skodhva, t. J. pnmou
příčinou poškozování cizího majetku. N elz~. jim. odporovatI
tehdy, když cizím právům vzniká škoda a uJma Jen z toh~,
že neprovedení ochranných opatření poskytovalo těm tO CI'zím právům prospěch tím, že dosud nebyla vůbec, ne o b y a
pouze ve zmenšené míře vodnímu nebezpečí vystavena. 3)

o
I.'
l

Ií
I

J

b

Z připojení §§ 17. a 21. k § 43., resp. z ustano~ení §,4 2 •
jest ovšem jisto, že k provedení ochrannrc~ ,staveb J,esttr§Řil-.
vodpP:·~yn.íI~p.p.{)yo}.~,~í a to ve vereJnych vodach vzdy,
vs(:mk;o';;ýc!l vodách tehdy, dotýká-li se projekt cizích práv
aneb má-li vliv na povahu, tok nebo výšku veřejné vody.
Mimo to musí býti zřízené stavby v dobrém stavu dle §§ 21 <
a 44. udržovány.
C. Libovůle vlastníka objektů vodou ohroŽJ' ný ch,c'hce:n neb'nec li c e~Iip roy~~t'\!':ll tni ~
och ranná o p;ilt řenl,oD mezena j e stďr~h,f~.ÓQ'
sHlve;, nt'§ 4li::;'lťd y Ž z!ane dbán í nt o c hran y na s t.á v á ~
n':eh',e-{Ij'íěč'ri)~o cizí ~aje,tek."tím, že "jest promeškal-- ~
cům samým provésti opatřeníkocllraně potřeb~á aneb .do:
voliti, aby ta opatření byla provedena náIW:dem tecll, od n",bž
nebezpečí se má odvarovati, k čemu samI dle §§ 66 .. a 67·
přispívati mJají."
Prvou podmínkou použití tohoto zákonného ustan~vení
jest, aby opom~nIltílJ1zří.~~onI .. {j~h;,~~nýc~".{).I2<l~f~.llí v z nIkl Ů'

'I

'!

~~..srov:~~d~:;Š5;'ai[887:··

'., .. ' . .

ln:

~ebezpečípro.cizí m~je.tek, t. j. pro cizí obj~kty, vy-

jmenované "prvém odstavci § 45·
Dále musí se jednati o opatření, potřebná při vodních
to cí ch pti r? z e n Ý cha to o stavby na pozemkupobřež
ním a mimo <to' třeba, aby vlastníci ohrožených objektů za
provedení ochranných staveb gruntovníkem u vodoprávního
úřadu z až á d;;1}.
Z toho· plyne, že vlastník pobřežního pozemku
ne m úže býti tak dlouho P řid den ú řa dem k to"
m u, aby och ran n é s t a v b y n a s v é m p o zem k u p r ov e dl, d o k u d tře t í o s o b y, jim ž z e z a n e dbá ní·
ochrany-vzniká pro jejich pozemky nebez~eČí,
ři'epódajípředmětnou žádost a dokud t'j'to.žá.
dost 'nebúdeuznána za odůvodněno".4)
.
Je-!iv konkrétIlÍm případě zjištěno, že zde jest skutečné
nebezpečí pro cizí majetek, což samozřejmě odvislo bude od
znaleckého posudku, nastává vlastníku pobřežního pozemku,
na němž. ochranná stavba neb opatření má býti provedeno,
'V'oJ.A\iIi~:~b}.lď provede vlastník nutnou stavbu sám
a budelpožadovati od těch, kteří za provedení
stavby té žádali, poměrlJ!ý příspěvek k úhradě
nákladů stavebních, anetlr\povolí žadatelům provésti na svém pozemku othrannou stavbu na jejich vlastní náklad a sám dle míry svého prospěchu z této stavby k stavebnímu nákladu při
s pěj e; v obou případech stanoven bude konkurenční příspě
vek dle ustanovení §§ 66. a 67.
Dle § 45. náleží .úhradan~klapu na provedení pobřežních ochranných ~t;':~~b jeJ.~tě~;fi"-!láW, jiwž l?atří ohrožené~~b ..pošk:?Zen.é. Po Hein L pqíemky(na ni~hž' sta~l)a
se prClváď.í) at ě In' k ter én aléh a lyn"'PWveden,Í,tétgstavby Z ~~vodu,~e'jicíľ majetek byl vystaven neb~zpečítím, že
ochí-annéstavby zde nebylo. Rozšíření příspěvkové konkurenční povinnosti na držitele jiných nemovitostí není vůbec
zněním zákona odůvodněno, i kdyby snad pro tyto nemovitosti, ležící event. v pásmu vodního nebezpečí, vznikl provedením ochranných pobřežních staveb očividný prospěch.
Donucení vlastníků nemovitostí, ležících v povodňovém pásmu,
4) Srov. Budw. 1327 A ai 1902.
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kteří nežádali za pr·ovedení ochranných staveb, lze provésti
jedině ustavením vodního družstva dle § 54 ft )
Názor že každý, komu ochranná stavba prospívá, měl

b ' k nákl~dům jejím přispěti, ponechával by libovůli každého'"
)
vlastníka
pobřežního pozemku, aby sve, b reh y ch"1
ram na
účet druhých, jimž stavba ta by také prospívala. 6 )
Náklady ochranných staveb pobřežních hradí ttidíŽvlastník . .ohroženého pobř,ežn,ího,~o
Z-e.inku 'a" tr~častníci, kteřiu vodopravnlh.o, u,T.adu za donucení vlastníka pobřežního pozernku
k p~",.ove de nitě ch tú' st ay~ b z až ~d a I i.
,
,.:"'pHspěvky k nákladům/rozvrhují se dle ustanovem
§§~66:a 67·
"',
Byly-li ohrožené pozemky v uvahu pncházejlcl ochrannou
st~vbou současně ~ meliorovány, ! vyměří se konkurenční pří
spěvky dle plošného poměru zú~astněných poz,em~ů, ?ři čem~
eventuelně, zjištěn-li u jednotlIvých pozemku ruzny stupen
meliorační, mohou býti pozemky roztříděny v bonitní třídy.
;Jedná-li se o stavby ~ehranné V užším s;o;a smyslu, tedy
v
jsou.:li objekty chráněny stavbou pred hrozlclm nevbezpečím,
rozvrhne se příspěvek dle poměru docíleného pr~spe~hu nebo
odvráceného nebezpečí, nebo - pelze-li to ZJistiti - dle
ceny ohrožených objektů. (Viz též výklad §§ 66. a 67·. na
V

V'

M~25Q)

.,

,

.

Rozvržení konkurenčních příspěvků, nebylo-II docíleno
smírné dohody, stane se vodoprávním úřadem nálezem, pod.
léhajícím jen pravidelnému pořadu instančnímu s vyloučením
přezkoušení řádným soudem, nebyly-Ii Mrany s rozvrhem spokojeny.
To, co řečeno bylo o zřizování ochranných opatření,
platí mutatis mutandis i o u d ržov á II f.t~ ~ht??~h~~n .
•.n Ý c h s t a ye b. Otázku povinti6Sťi"1e'údfŽOváfWťaKovýcli""sta
";;ě6'nutno"fešiti ťždy dle § 45., ~nikdy ne dle § 43·, třeba
stavby ty jevily b);""'se~"'povo1eiiá vodní díla. 7 )
Dodatkem třeba zmíniti se o tom, že stá t ním e I i 0rační fond, 'iřízený zákonem z 30. června 1884 Č. 116 ř. z.
a naposled normovaný zákonem z 19. prosince 1919 Č. 21.
o) Srov. Eudw. 8515 A ai 1911.
6) Srov. Budw. 12166 ai [898.
7) Srov. Budw. Z 180 A.
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Sb. z. a n. jest určen k podpoře podniků, jichž účelem jest
chrániti vlastnictví nemovité proti škodám vodním nebo zvýšiti výnosnost pozemků odvodňováním a zavodňováním a jichž
provedení jest ve prospěchu veřejném (§ 1.). Podnik má
býti zvláštním zemským zákonem buď prohlášen za. podnik,
jenž nákladem zemským proveden býti má, nebo za podnik,
jejž provésti mají určité okresy, obce neb družstva vodní
za přispění země. (§ 4.)
Z toho plyne, že příspěvky z melioračního fondu (nehled~.~ me.nším v § .IZ. zmíněným subvencím) mohou býti'
prOpujceny jen pod Ul k ů m co takovým a nikoli jednotlivému
konkurenčním faktoru a to jen pod tou podminkou, že se
strany země jest podnik rovněž podporován.8)

§ 46. Zřízení nuceného družstva k provedení ochranných staveb.
:BývaN-li osady neb polohy (tmti) opět a op# zatopeny
aineb jinými škodami vodnfmi zastiženy, usizno'vf zák'onoddr_
~tvo zem~ké v každém případu, ZW!l-li má, nehled/c' k tomu,
že účastnicinesvoluji. opatře= býti, by se společenstvo zři'
dit'o, aneb zdali jiným zpli'tsobem o provedení st!lveb mú býti
pečdvtf,no, zvlá-§tě vyplacenf.m příspěvků. aneb ~iloh' z prost~edků země neb obce.

§ 47. Pozemky bez pána v ohlasti ochranného družstva
vodního.

a)Die §§ 43. a 45· v. z. a § 413. o. o. z. jest právem vlast- II
níIta pobřež!líh?P?zem~!l' aby svůj majeteK
'Oel'ířaíÍnycn··poMeznťél\."~taveb chránil a jest ponecháno libo- ~
vůli vlastníka s výjimkou případu, uvedeného v dr\lh.ém od- ~
stavci § 45·, chce-li pr~va toho použíti či nikoli~;I~9:'.'~;I.i
se však o ochra.nu celychtratí pobřežních poz~n'íkůpřed .
dravými účiriky······v60··res·:'
.........................
.•...• ,. y,
P ·OóChfářii.ľ···P ji'e ,!····"·d··'··f-?'·"
perlO lCKyml
záplávami celých krajin, není předpisu zákonného o tom který
I.právní
subJ'ekt
"'[{T":"ó'
",....,..............
'...... měl' b y p e~ova1:,.·o·····fi5V·d··'
. p e em ja
Krajne dulezltych, tak zpravidla i velice nákladných staveb ochranných.

"'provedeníml

I

.§!~t.,.a.l),.L,~.!J;!l~ ,l),ll.~~ k stavbám takový~ zákol),né povinnostI a obec může býti nanejvýš dle § 9~! ob. zL nucena
k tomu, aby provedla místně policejní opatření, nutná k ochra-

ně majetku a osoby. Pro širší okruh působnosti nestačí však
uvedený předpis nehledě ani k tomu, že nezřídka zaujímá
inundační (zaplavované) území obvod několika obcí.
Pro podnikání tohoto druhu zbývala by jedině cesta spolčení se. účastníků ve vodní . c!ružstvo ať již názákladě'dob'ró
"vo1llé"'i1ill'tlivy;-itť výrok;;~"-;;~doprávního úřadu na základě
usnesení většiny účastníků.
.
Nedojde-li k utvoření se ani družstva dobrovolného, ani
družstva· s členstvím nuceným, vyhraženo jest zákqn0c!árství
zemskému, aby bez ohledu na nedostávající se svolení účast
níki'i'utv'ořeno bylo vodní družstvo nucené specielním zákonem
zemským pro určitý případ.
Podobného zákona zemského dosud vydáno nebylo.
Mimo utvoření nucených družstev může býti od případu
k případu specieiním zemským zákonem určeno, že úhrada
nákladů spojených s provedením ochranných staveb má .býti
podpořena příspěvky neb zálohami z prostředků zemských
neb obecních.

Jsou-li pozemky, byvše puštěny, nyní bez pána, a jsou-li
Položeny v mez/cli ochranného a upravov,2ciho spolcčeltst.'2,
gláleží Povinnost, k vodnfm stavbám ocliJianným a upr;av(o'\Jud,m přispívati, na společnost potud, pokud pozemky, zů
stanou niči.')
Bylo již při<§§ 26. a 44. 'pbšírněji vysvětleno, že vzdáním
se vlastnictví (de~elikdr'u'i&itého vodního díla nep~está'\\á:
povinnost dosavadního vlastníka k určitým upravovacím, čisti
cím a udržovacím pracím aspoň potud, že nynější stav nesmí
býti na újmu veřejnému zájmu a nabytým právům .třetích
osob. Tento závazek k udržování a čištění děl týká se ovšem
staveb již zřízených, jest tudíž jen konsekvencí závazku již
existujícího, na díle dle § 26. lpícího .
Naproti tomu nelze však uložiti vlastníku pozemku, jestliže
se pozemku toho derelikcí zbaví, což posouditi nutno dle norem občanského zákona (§ 444.), aby přispíval k dilům,

8) Srov. Budw. 9742 ai 1896.
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1) herrenlos.
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tudíž také k ochranným a regulačním stavbám, které po jeho
delelikci musí býti provedeny na jeho bývalém, nyní opuště
ném pozemku proto, že nalézají se v pracovním poli vodního
družstva.
Protože účel vodního družstva nemohl by býti dosaž"n,
kdyby ochranné a regulační práce nebyly současně provedeny na pozemku opuštěném, předpisuje § 47., že práce
tyto mají býti na opuštěném pozemku provedeny na náklad
'družstva a na jeho účet též udržovány tak dlouho, dokud pozemek zůstane opuštěn. Ujme-li se později někdo pozemku"
(okupací), stává se tím nejen vlastníkem pozemku dosud
opuštěného, nýbrž i následkem reální povahy členství drjJžstevního ipso facto členem vodního družstva a jest povinen
od okamžiku okupace přispívati na udržování, resp. na další
zřizování prací ochranných a regulačních dle poměru prospěchu, resp. ceny přisvojeného pozemku. Na původní zařizovací a udržovací náldad, družstvem vynaložený na pozemek, "dokud byl ničí", dopláceti nemusí.
Případ § 47. bude za nynějších dob zajisté velmi vzácný.

§ 48. Komu

patří půda

regulací nabytá.

Země a pftda, jíž v mezích síxveb upravov,zcích těmi
'Stavbami přibylo, náleží těm, kteří, nák?xd podniknutí 'nesou,
přece Však se má postoupiti půdy, této, zapl.tí-ti se to, zať
'lest, spolumezujiCít11! sousedftm k žádosti ieficli tehdy" kdy'í.
podnikatelstvo li k lepšímu vysušení a upevnění bř.eJfů již
nepotřeb:uie.' )

Tento paragraf řeší vlastně o~á_Z~U_:_~_()_Y,~(_1?rt?-_()pr~~11í;_,_?_ J?:a~
bytíP1\dy, z.í~k,al'~r~l5llI~c:í""I'"",i~~t::~9liíh~~~'iísl~h,fJy~pí'-§§
,,40 7 .__4I!:!,'0.O,~.: jednajících c\ nabytí ostro~ů, 'op;;Štěného
I,lečiště, a!lúv;aii'avulsia, tudíž ~" nabytí půdy: získané při
),t~zený~to~e~, Y,?,~P,!,;g;,..v § 48.'f6Žf"S'~liá'Jei;'('všil.k"'6t';ii1{a;
i ( Romu "'pařff )~i{'t;(lÍg~"'lI;e~)ll získ",n~ 'I' wa<:e,~i, regvla~l)ílIÚ'
tu~íž ",,:~ělo,:prací, a' vyslovenazClepřirozená 'zásadáže
f.ťtaa"~e~gÍlrácTzískaná patří tomu, kdo regulaci
1) Moravský vodni zákon zní pouze:. "Z.emě a půda, jíž v mezích
staveb upravov.;ldch těmi stavbami přibylo, nál'eži těm, kteří náklad podniknutí nesou." (Neobsahuje tudíž dodatku ve prospěch sousedll.)
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pro ve dl, tudíž tomu, kdo o získání
řece se přičinil.

půdy,

vyrvání

půdy

Regulací může býti půda získána buď tíll:'!""ž,e,d;>sav~dní
koryto vodního toku jest na jiné místo přeloženo atíní'vodní
t6kzkráceIl, Upraven' anehtím;že provedenlniúpravy~l'ěhů
naplavena bude zem k upravenýni pozemkům pobřežním, ,',
Podmínkou použití§ 48. jest nejprve, aby jednalo se
o regulaci vod veřejných. Na soukromých vodách
může býti provádělla' regulace jen z vůle neb se svolením
vlastníka, jemuž přirozeně půda regulací získaná náleží, protože patřilo mu i koryto vodního toku, které provedenou regulací bylo vysušeno. Jednalo-Ii by se snad o provedení regulace na soukromé vodě proti vůli vlastníka, tedy cestou
expwpriace, bude expropriační nález obsahovati určení, komu získaný pozemek připadne, resp. bude reprodukovati' dohodu, v té věci snad mezi expropriatem a expropriantem
uzavřenou.

Nezáleží na tom, zda regulace, kterou byl pozemek získán,
byla výhradním účelem podniku, nýbrž zda snad byla jen
vedlejším jeho cílem. Pro použití § 48. jest pouze třeba,
aby pozemek získán byl regulací, ať již regulace provedena
byla ,ámost",tll!' aneb pouzecO' důsledek jiných vodních staveb, které měly za účel buď využití vodní síly neb ochranu
břehů.

Vyžaduje se však, aby podnikatel, který na získanou půdu
činí nárok, skutečně také regulaci vlastním nákladem
p ro v áděl, třeba za přispění země nebo státu. Je~li víc~
podnikatelů, patří získaná půda všem, Kteří na oel§'podUlk;
iJ.ikoli'sIlad jen na část bezprostředně se zíshlaným pozemkem
sousedid přispívali, resp. přispěti mají, ll. to 'dle poměru
'vynaložených nákladů. Jest tudíž získaná půda dle tohoto poměru společným vlastuictvím všech úaastníků, kterým jest pone,
cháno, aby se dohodli buď o společném obhospodařování neb
zcizeni této půdy aneb aby se o půdu tu rozdělili, ovšem teprve pak, až podnik aspoň v přilehlé partii bude zcela dokončen a nebude třeba půdy získané k lepšímu vysušení a
upevnění břehů. Jest lhostejno, kým byla regulace provedena,
zda veřejnou korporací (státem, zemí, okresem, obcí), neb,
vodním družstvem neb jednotlivcem.
13'
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Získaná regulací půda ,P ř i pad á pod n i k a t e I(Í I P S o:
in r e již tím, že regulaci svým Iiákla:demprovedla"ž" regu"lad získán byl pozemek. Není třeba odevzdacího aktu. K Zápisu vlastnictví do knihy pozemkové jest třeba pouze deklaratorníhovýroku vodoprávního úřadu, konstatujícího splnění
obou právě zmíněných podmínek.
Nabývací právo podnikatelovo omezeno jest (na Moravě'
v šak nikoli!) však zákonem v tom směru, že z í s k a n o u
p Ů CI. u, p o k u d j í ne n í tře b a k lep š í m u v y s U š e n í
a upevněn.í bř.ehů, musí podnikatel postoupid"
za o be enou je jí cenu s pol u mezují cím souse dům,"
žádají-li o to.
Oprávněni k nároku tomuto jsou majitelé sousedních po"emků a to pozemkůb e zpros třed ůěmezujTcTch.T~~li
více sousedů," má každý nárok na" část získané půdy a to "dle
délky společných hranic jeho pozemku a pozemku získaného,
Důvodem tohoto nařízení jest pouze důvod hospodářský, ježto
zpravidla získaná půda vzhledem k svému tvaru a špatnému
k ní přístupu nemůže býti jiným než sousedem obhospodařována nehledě ani k té okolnosti, že provedenou regulací
dosti často bývají tito sousedé zbaveni přímého přístupu
k vodě, čímž utrpí podstatnou újmu na svých zájmech hospodářských. ")
Sousedé mají však dle § 48. nárok na půdu regulací získanou teprve pak, kdy ž pod n i k, t. j. vlastní regulace, n epotřebuje p ů dýk TepšÍrrnl vysušení a upevněni břehů,
zač možno zajisté považovati i ()sázení břehů stromy neb
křovinami, aby břeh nebyl vodou podrýván. Z toh() plyne,
že sousedé mohou nárok svůj uplatňovati teprve tehdy, až
regulace buď vůbec neb aspoň v dotyčném úseku zcela jest
dokončena.

O d š k o d II é rovná-" se dle znění zákona "ceně, zač pozemek jest", čili obecné ceně pozemku, nikoli tudíž ceně
jakkoli přednostní. . .
Dlouho kolísala praxe v otázce kompetence.--Spo_
čátku klonila se praxe k názoru, že jedná se v případě
§ 48 . o otázkn čistě soukrom()právní, doplňující ustanovení
§§ 40 7.-4 ' 2. o. o. z., k jejímuž vzniku dalo veřejné právo.
"
pouze podnět.
,2) Srov. Budw.
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A ai 19i6.

Správní soud judikátem Budw. č. 7798.A postavil se
zcela rozhodně na stanovisko, že předpis § 48. náleží do
od boru p rá v a veřej néh o a že tudíž subjektivní práva
z tohoto předpisu odvozovaná jsou právy veřejnými, podléhajícími výlučné kompetenci p o I i t i c k Ý c h ú řad ů. (Pantůček.)

Z toho plyne, že vodoprávní úřad jest výlučně oprávněn
vysloviti se o tom, zda půda byla regulací získána a zda
splněny jsou podmínky pro její připadnutí podnikateli, dále,
že výlučně rozhoduje <) nárocích sousedů na získaný pozemek, leč že pouze dle § 87. provisorně stanoví odškodné
za postoupený pozemek sousedům, neboť nejsou-li ta neb
ona strana s výší odškodného spokojeny, mohou žádati za
.definitivní určení výše odškodného soudem.

§ 49. Donucovací práva
prováděným

propújčená vodním stavbám,

ve veřejném zájmu.

Podniknou-li se stavby k ochraně, k apmvovdní bře
hů, k vysušování půdy a jiné stavby vodní k veřeinéma dobréma, mall býti postoupeny potřebné části půdy a země
cll jiné nemovitosti,díla, přístroje 2 liné zařízeni, ~neb mli
býti povolena potřebná sltdebnost; v dbou~řípadeťhJ sluší
dáti za to přiměřenou ná'hradu.
2. Vodovody u průplavy mohou t2ké bez plOV.OllCini těch,
čí !so;u, a kdož p:rmvo vody, z nich užívati mJ2ji, býti přeloženy,
žádá-li toho vde/né dobré a nevzej'de-li lim nebezpečenství
tomu, k čemu vodní přistroj byl zřízen. Náklad nesou ti.
.kdož přeloženi podnikU.
•
3· Jest-li stavivo, jehož k takové vadni stavbě, k vdejn~mu dobrému podniknuté lest potAeba, na pozemcích, jež
se stavb:o.u ochraňup, má lich vl2stnik k tomu Z" přiměl'enou
náhradu postoupiti.
U stanovení § 49. propůjčuje expropriační oprávnění, sá'hající dále než expropriace dle §§ 28. a 32. a to podnikům,
prováděným ve veřejném zájmu či v zájmu "veřejného
dobra". Ten možno předpokládati vždy, není-Ii prováděný
podnik určen v zájmu jednotlivcově, nýbrž má-li sloužiti aspoň
širšímu okruhu obyvatelstva. O tom, zda jest v daném pří1.
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padě splněn předpoklad § 49., t. j. veřejný zájem pro 'provedení určitého podniku, rozhoduje úřad vodoprávní po
provedeném šetření, po vyslechnutí znalců a po uvážení všech'
okolností. Tento úřad rozhoduje též dle svého uvážení v pří
padě kolise různých veřejných zájmů o tom, který ze zájmu
v úvahu přicházejících má býti považován za významnější

a tudíž za přednější.
Pro použití § 49. jest naprosto ne r o z hod n a o s o b a
pod n i k a tel o v a, paragraf tento přichází k platnosti bez
ohledu na to, zda stavbu provádí stát, země, obec, vodní
družstvo neb jednotlivec, jen když provedení projektu odů
vodněno jest veřejným dobrem.
§ 49. není jednotným zákonným ustanovením expropriačním, nýbrž obsahuje tři r ů z n é dr U h y v y v I a s t n ě n í,
jimž společný jest předpoklad veřejného zájmu.
I. Dle prvého odstavce § 49· musí býti soukromým vlastníkem, vyžaduje-li toho jakákoliv vodní stavba,
pro vád ě n á ve ve ř e j n é m z á jmu, p o s t o u pen y ve
prospěch stavby vodní potřebné části půdy a země a jiné
II e m o v i t o s t i, díl a, přistroje, aneb má býti povolena potřebná s I uže b n o s t.
Zákon sice zařadil oprávnění k expropriaci, pl'Opůjčené
vodní stavbě ve veřejném zájmu, podnikané do III. oddílu
vodního zákona, jednajícího o svozováni a hrazdění vody,
leč z výrazu "jiné stavby vodní" lze právem usuzovati na
to, že expropriační toto právo propůjčeno jest nejen dílům
odllanným a regulačním, nýbrž i dílum určeným k užívání
vody, je-li jen splněn předpoklad veřejného zájmu. Bud~
lze užíti tudíž tohoto zákonného ustanovení zejména též ph
stavbách, podniknutých za účelem z á s o b o v á n í ob ce vod o u, neb při stavbách k podporování plavby po řekách.

Expropriace dle § 49. zasahuje bez. rozdíl.u
všechny objekty, jež provedení podnIku stOji
v ce stě, ať slouží jakémukoli hospodářskému účelu. Jest
nepochybno, ač zákon výslovně se o tom nezmiňuje, že mohou býti vyvlastněna i v o dn í už í v a ci p l' á va, jak zřej
mo z ustanovení melioračniho zákona ze dne 3 r .. června
r884 č. II6 ř. z., o němž doleji na tomto místě bude promluveno. Z bezvýjimečné povahy § 49. plyne dále, že expro186

priaci podléhají na rozdíl od § 32. i s t a ven í, d vor y a
z a hra d y k stavení náležející, rovněž par k y. Není naprosto důvodu pochybovati o tom, že mezi "jiné nemovitosti" vyvlastnění podrobené patří i ve ř e j n é a tím spíše
i s oukr o mé ce s ty, hřb i t ovyl), pouhé č ás t i dom u,
pokud ovšem v tomto posledním případě bude částečné vyvlastnění a demolování budovy proveditelno a pokud nebude mu brániti zásada v posledním odstavci § 28. vyslovená k ochraně pozemkového vlastnictvf.2)
Rózsah a obsah povolené expropriace řídí
sed len u t n é pot ř e b y pod n i k u, při čemž nesmí se
hleděti jen na podnikanou stavbu v užším slova smyslu,
nýbrž musí se počítati k "podniku" i všechna vedlejší zařízení stavbou vyvolaná nebo podmíněná, jako na př. zřízení
náhradních komunikací nebo přístupů k vodě a p. (Pantů
ček.) Že vyvlastňovací právo omezeno jest jen na prokázanou potřebu, vysvítá nejen z podstaty vyvlastnění, které
dovoluje zásah v soukromá práva jen potud, pokud toho
vyžaduje obecné dobro, nýbrž i z výslovného znění § 49.
(arg. "potřebné".)
Dle zjištěné nutné potřeby podniku bude mu povolena
expropriace buď celého pozemku neb pouhé jeho části, event.
vyhražena bude pouze služebnost. Obé buď t r val e, jedná-li
se o získání potřebného pozemku nebo o trvalé. jeho zatíženi, nebo jen pře ch od ně, má-li býti opatřen pracovní
prostor jen pro dobu stavebních prací.
V případě, že expropriant bude požadovati postoupení
pouze části pozemku, lze expropriátu použíti ustanovení posledního odstavce § 28., stanovícího, že nemůže-li expropriát
příhodně užívati pozemku částečně vyvlastněného, může žá• dati, aby celý pozemek byl odkoupen. (Bližší vysvětlení viz
u § 28.) Normy této lze obdobně použiti též pro připad podstatného obmezení vodního užívacího práva, takže dílo ztrácí
svou účelnou používatelnost; může tudíž v tomto případě
žádati expropriát, aby vykoupena byla celá vodní síla, pozemky, budovy a zařízení sloužící k užívání vody.
Opačného názoru byl správní soud :3) Dle § 49. přísluší
podnikateli dila o veřejný zájem se opírajícího právo na
1) Srov. Budw. 4703 A ai 1906.
2) Srov. Budw. 15°5 A ai 1903.
3) Srov. Badw. 3057 A ai 1904.
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vyvlastnění
pozemků -

cizích pozemků; držitelům však takových cizích
s výjimkou S 32. - není nikde vyhražen nárok
na to, aby sami požadovali vyvlastnění. Jestliže tudíž úplným
neb částečným vyvlastněním pozemku zmenší se používatelnost tovární reality aneb bude poškozena, nemá držitel práva žádati za vyvlastnění i této, nýbrž škoda vyvlastněním
pozemku povstalá má býti jedině při zjiš~ování obnosu odšJrodného respektov.ána.
Břemena (služebnosti) uložená dle S 49· mohou býti
ne jr ů z něj š í hod ru h u. Vedle služebností vedení vody
a zřízení strojů (SS 28., 32.) může býti expropriátu uložen
zákaz sázení neb kácení stromů, odstraňování drnu, zákaz
částečné neb úplné pastvy, kopání studní, zřizování náhonů
a p. Zajímavé a v praxi důležité rozhodnutí učinil správní
soud'), přisvědčiv k otázce, zda k ochraně dobré jakosti
vody pramenité, zásobující obecní vodovod, může býti ve
sběracím pásmu, v němž zachycovány jsou prameny pro vodovod, zakázáno držitelům nemovitostí, aby určité pozemky hnojili a na nich tovární odpadky skládali.
Podotknouti ještě třeba, že nemohou, resp. nemusí býti
vyvlastňovány výhody, plynoucí z obecného užívání vody veřejné (§ 15.), ježto nejedná se zde o odnětí subjektivního
práva.
II. Předpokladem použití druhého odstavce § 49., dovolujícího přeložení vodovodů a průplavů jest rovněž zájem veřejný. Expropriaci normovanou druhým odstavcem nelze považovati za pouhé rozšíření expropriace, stanovené odstavcem prvním § 49., nýbrž za samostatný případ
vyvlastnění. Pro náhled t'ento svědčí, že zákon sám jako
podnik, který hraditi má náklady, označuje přeložení vodovodu či průplavu a tím uznává, že podnik tento sám jest
nositelem práva expropriačního.
Podmíněna jest tato expropriace tím, že veřejné dobro
přeložení žádá. Veř,ejné dohro m ů ž e býti sloučeno s něja
kým jiným podnikem, na př. regulačním, může však spočívati
i v prospěchu, který veřejnosti z pře I o žen í s a m a vzchází
(v ohledu národohospodářském, zdravotním, komunikačním,
lepšího vykořistění vod atd.) (Pantůček.)
4) Srov. Budw. 1257 A ai [902.
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Peyrer naproti tomu povazuJe expropriaci dle dnlhého
odstavce za pokračování ustanovení odstavce prvého a před
pokládá pro její použití stavbu ochranných, regulačních ncb
jiných vodních staveb, při níž objevilo se nutným přeložení
vodovodů a kanálů, nepřipouští tudíž možnost, že by přeložení
samo mohlo býti samostatným podnikem, veřejným zájmem
odůvodněným.

Aby mohlo býti ustanovení druhého odstavce S 49. použito, jest třeba, aby přeložením "n e v z e š Ion e bez p e čí
tomu, k čemu vodní přístroj je zřízen". Bylo-li
by tudíž nutným přeložením omezeno neb podstatně zasaženo vodní právo díla, kterému náhon slouží, nejednalo by
se o případ druhého, nýbrž prvého odstavce § 49., tudíž
buď o úplnou neb částečnou expropriaci vodního díla, resp.
práva. Je-Ii přeložení náhonu možno bez ohrožení díla sama,
nastává pro exproprianta pouze povinnost k hražení nákladu
spojeného s přeložením, jedná-Ii se o částečné neb úplné
vyvlastnění vodního díla dle prvého odstavce § 49., jest
expropriant povinen k odškodnému. Jsou však pravděpodobny·
a v praxi zhusta přicházejí kombinace případů obou, že totiž
přeložením náhonu se výkonnost a účel díla sice neohrozí,
však přece zmenší (na pf. ztrátou spádu). Tu povinen jest
expropriant nejen hraditi náklad přeložení, nýbrž. i poskytnouti přiměřené odškodné za zmenšení výkonnosti díla.
III. Třetí případ expropriace sbanoví třetí odstavec S 49·,
vyhražuje o chra nn ým sta vb ám, prováděn Ý m ve
veřejném zájmu právo na potřebný stavební materiál, nalézající se na chráněném pozemku (na
př. písek, hlína, země, drn, kamení, dříví a p.) a t o z a
.. přiměřené odškodnění.

Expropriace tato propůjčena jest p o u z e och ran n Ým
s t a v b á m ve veřejném zájmu prováděným, nikoli snad stejně
kvalifikovaným vodním stavbám jiným, ani tudíž ne stavbám regulačním.
Zákon vyžaduje, aby se stavivo nalézalo na chráněném
pozemku a nečiní při tom rozdílu, je-Ii materiál již event.
z půdy dobyt a na pozemku složen (na př. kámen nalámáni)
aneb je-Ii materiál ten dosud v pozemku uložen (na př.
v lese stromy, kámen v lomu). Samozřejmě přihlíží se i tu
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!k ochranné stavbě in toto a netřeba, aby materiál· mohl
býti použit pouze k ochraně toho .pozemku, na němž se
nalézá. Vždyť zhusta bývá na př. vhodný. kámen pouze na
jednom pozemku celé stavební tratě a musí býti z tohoto
pozemku rozvežen.
Povinnost postoupiti stavební materiál stíhá p o u z e
vlastníka materiálu i pozemku, z čehož plyne, že
zákon nevztahuje se na stavební materiál, náležející osobě
třetí , která z J'akéhokoliv důvodu materiál ten na pozemku
chráněném složila.
•
Zákon neustanovuje, že má býti vlastníku poskytnuto
pIne odškodnění, nýbrž pouze "přiměřená náh!rada'\Netřeba tudíž hraditi vlastníku kupní cenu za odebraný ma·
teriál, nýbrž pouze nahraditi skutečnou škodu vlastníku ode·
bráním materiálu vzešlou.
Pro případy 1., II., nI. dána jest vesměs k o m p e ten·
ce vod o p r á v n í c h ú řad ů k zjištění, zda jest v daném
případě splněn požadavek veřejného zájmu, zda a v jakém
rozsahu jest přípustný zásah do soukromého vlastnictví, je.
•
vici se nutným pro provedení projektovaného neb již prováděného díla. Rovněž jest vodoprávní úřad příslušný pro
rozhodnutí o nároku expropriátově na vykoupení celého po·
zemku, byl-Ii by pozemek jeho částečným vyvlastněním v účel:
ném používání znehodnocen (§ 28. poslední odstavec). ProtI
rozhodnutí vodoprávního úřadu v těchto směrech jest samozřejmě přípustný správní postup instanční, vylouče~1\l však
dovolávati se odlišného definitivního výroku sondn.ího.
Naproti tomu určuje vodoprávní úřad výši odškodného
pouze provisorně s tou dle § 87. odůvodněnou výhradou,
že není-li ta ueb ona strana po vyčerpání instančního správního pořadí spokojena s výší (obnosem) peněžité náhrady,
může dovolati se pomoci sondu, aby tento definitivně stanovil výši odškodného.
~

výkladu § 49. zmíniti se též stručn",
o expropriadchpropůjčených podnikům zákonem meliorač
ním a zákonem o neškodném svádění horských bystřin.
A. Podnikům zavodňovacím a. odvodňovacím bylo vy·
hraženo § 14. zákona melioračního z 14. června
1884 č. II6 ř. z. toto právo expropriační:
Pro úplnost
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třeba při

Jestliže by zavodnění neb odvodnění pozemků
nemohlo býti provedeno, leč by ve ř e j n á vod a k jiným
účelům řád II ě II žJ v a II á částečně nebo zcela se odňala,
nebo jestliže by toliko s nepoměrným nákladem mohlo býti
provedeno, a jestliže podnik dle svého rozsahu a všech ostat·
ních poměrů má ne p och y b n Ý vět š í h o s pod ář s k Ý v ý.
z na m, nežli jiné užívání vody, jež odňato býti lná, toto
odnětí, pokud jeho třeba jest, aby zavodnění neb odvod·
nění s prospěchem bylo provedeno, může nařízeno býti cestou
správní dle následnjících předpisů:
I. Částečné odnětí vody může se státi ve prospěch více
držitelů pozemkových, jakož i třeba ve prospěch jednoho,
když· současně nákladem osob zavodňováni neb odvodňování
podnikajících provede se taková změna v zařízeních pro uŽí·
vání vody, kterou dřívěj ší skutečný výkon nezmen·
šený se zachová a jestliže dá se přiměřená náhrada
za, větší v)Tdaj na náklad provozovací a udržovací, jenž
s touto změnou spojen jest.
2. Částečné odnětí vody beze změny pod Č. I dotčené
nebo úplné odnětí vody státi se může jen ve prospěch dr u žs t v a vod n í h o, dá-Ii se n á hr a da vodnímu oprávněnci.
O tom, jak ustanoví se tato náhrada a o zřízení vůbec
plati pro tyto případnosti stejné předpisy jako pro vyvlast.
nění, jež dotčena jsou v § 15. říšského zák. vodního (§ 28.
čes. z. v.).
V stanovení zákona nepotřebují důkladného vysvětlení, i
Předpoklady expropriace jsou jasny. Zákon vyžaduje, ab}'!l
odvodňovací neb zavodňovací zem ě děl s k é dilo, jehož větší
----.......---vodního práV1a jest 1í
hospodářský význam než vyvlastňovaného
!nepochybný, nebylo proveditelno vyjma s nepoměrným ná. 1
!kladem bez určitého vyvlastnění vodního užívacího práva,··
~ádně na veřejné vodě zřízeného, a to:
Je-Ii podnikatelem vod n í dr u ž s t v o, přísluší mu ovšem
za poskytnutí přiměřené náhrady nárok na úp ln é neb čá
"tečné odnětí veřejné vody pro účele meliorační, k níž pří.
slušelo třetímu vodni užívací právo.
Provádí-Ii melioraci jed n o tl i ve c neb několik grun·
.!ovniků ve vodní družstvo nespojených, přísluší jim rov·
í11ěž za náhradu nárok pouze na č á s teč n é odnětí ve·

I
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řejne

vody, třetím dosud používané, jestliže svým nákladem
provedou takovou změnu nárokem jich dotčeného vodního
díla, kterým skutečná v ý k on n 'O s t jeho zach'Ovává se n e- .
z t en č e na.
B. Normy expropriační ve prospěch podniku ve veřej.
ném zájmu prováděného obsahují §§ 4. a 6. zákona z 30.
června 1884 č. II7 ř. z., jednajícího o opatřeních k neš k.o d n é m u s vád ě ní h'O r s k Ý c h bys tři n.
§ 4. P o zem k o v é par cel y k pracovnímu poli (t. j,
dle § 1. území, na němž r.ozprostíratise mají 'Opatření, aby
určitá voda horská co možná neškodně byla sVáděna) příslu
seJlCI mají "e pr.ospěch podnikatelův býti v y v I a s t n ě n y,
když jest odůvodněná pochybn'Ost, že by stav jejich, jeh'Ož
žádá účel p'Odniku, d'Ok'Onale a včasně byl zřízen a trvale
ndrž'Ován, kdyby p'Onechány byly v držbě dosavadní.
P 'O žit e č n á p r á v a třetích 'Osob, která jS'OU na p'Ozemcích pole pracovního, buďte zcela nebo částečně vy·
v I a s t n ě n a, pokud jejich další trvání se stavem; v jakém
zavázaný pozemek chován býti má, nelze srovnati anebo
jen za zvláštní opatrnosti, k níž těžce dohlédati se dá.
§ 6. Jestliže pozemek k pracovnímu poli patřící se nevyvlastní, drž i tel jeh o m u s í tr pět i, aby provedena byla
zařízení, jichž třeba, aby přivozen byl přiměřený stav tohoto
pozemku (na př. zřízení příkopů sváděcích nebo jiných zařízení odvodňovacích, zalesnění, osetí travou atd.) a jest
každ)7 držitel zavázán úplně vyhověti nařízením, jež dána
budou příštím užívání pozemku a dopravování plodin domů.
§ 9. Jakožto podnikatelé takovýchto prací ... mohou
jednotlivě neb společně vystoupiti státní správa, účastné zetně, okresy, obce a jiní interesenti ...
§ 10. . . . . ministr orby ve shodě s ostatními účastněnými
ministry rozhodne o v e ř e j n é pro s p ě š n o s t i zamyšleného
podniku ...
O náhradě škody jednají §§ 5.-8. I.c.
Šetření o návrhu na expropriaci a jednání se stranami
provede okresní úřad politický, který výsledek jednání před
loží zemskému politickému úřadu, který mimo jiné rozhodne
přípustnosti expropriace a o výši odškodného, při čemž
ustanoví lhůtu, kdy odškodné má býti zaplaceno.

°

°
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Odvolání jak o nutnosti expropriace, tak o výši náhrady
lze podati k ministerstvu zemědělství, jehož rozhodnutí
v prvém' směru jest konečné.
§ '5. Kdo r'Ozhodnutím ministra zemědělství, které
týká se nějaké otázky o náhradě, není spokojen, může do
třiceti dnů po dodaném rozhodnutí žádati za s o u dní v yšetř e n í a v ym ě ře n í n áhra d y u toho soudu okresního,
v jehož obvodu leží předmět, jehož týká se opatření, které
zakládá: nárok na náhradu.
Náhrada budiž soudní cestou vyšetřena a vyměřena obdobně dle předpisů zákona ze dne 18. února 1878 ř. z. Č. 30,
jenž jedná o vyvlastnění k tomu konci, aby zřízeny byly
železnice a vozba po nich provozována.
C. O expropriaci upravené zákonem o s t a v b ě vo dní ch dra h ze dne I!. Č e r v n a 1901 Č. 66 ř. z. nelze zde
pro nedostatek místa zvláště pojednávati a odkazuje se na
předmětný obšírný článek Dra Pantůčka v Správním Obzoru,
ročník 19,6.

§ 50. Povinnosti pobřežních gruntovníků při provádění
vodních staveb.
Kd;lž se ochranné a upraJ>ovac,í aneb jiné stavby voáni
zřizují a zachovávaľi, maii vlas/nJel břehu, ac nenHJ důvoďu,
aby se lo zdarma dovolllo, z·a PlřiniěřCnou, dle § 87. 'vyhle-

danou náhradu dovoliti, ,aby, pokud ti'ebi2, po březiťh se
chodilo a ;ich užívalo k dováŽl!ní a odváfenJ věd,pak aby,
se lam skládalo a pŤipr,avdvalo staviJ>o. KJ návrhu vlastní.ka
břeh:u může {JIOlitický úřad staviteli polo2!iti přim'ěff1nOU lhutu,
do kleré práce má býti hotova a stavivo odklizéno.
Vodni zákon, věren své intenci, aby vody mohlo býti co
nejracionelněji využito, propůjčuje vlastníku jakéhokoliv
vod n i hod íI a právo použíti k stavbě neb k udržovacím
pracím hotového dila pozemků cizích. Bez tohoto oprávnění
§ 50. normovaného bylo by v mnohých případech zřízeni
i sebe více národohospodářsky významného dila ne-Ii znemožněno, tedy jistě hodně znesnadněn'O.
Zákon propůjčuje §em 50. podnikateli neb vlastníku dila
určité oprávněni, k jeh'ož výkonu není třeba před193

chodho svolení úředního. Závazek vlastníka pobřež
ního pozemku plyne již ze zákona a jen v přípa& sporu povolán jest úřad k tomu, aby svým nálezem konstatoval, že
a v jakém rozsahu oprávnění podnikatele proti pobřežnímu
gruntovníku existuje. Jest ovšem účelnější, chce-li podnikatel
neb vlastník vodního díla vyvarovati se pozdějších sporů
s vlastníkem pobřežního pozemku, který event. mohl by proti
podnikateli vznésti žalobu pro rušenou držbu, když dá si
předem od vodoprávního úřadu vymeziti rozsah svého oprávnění dle § 50.
Na otázku, ko m u oprávnění to jest propůjčeno, lze odpověděti, že podnikateli a vlastníku j a k é h oko I i v vod n íhod í I a, tudíž nejen díla regulačního, ochranného, nýbrž
i užívacího, bez ohledu na to, možno-li u dotyčného podniku
předpokládati zájem veřejný, a to nejen pro uskutečnění projektované s t a v by díl a, nýbrž i pro všechny práce, které
nutny jsou za tím účelem, aby hotové dílo bylo v řádném
stavu II dr ženo a či št ěn o.
Lze tudíž za o b s a h tohoto oprávnění uvésti skládání
a přípravu stavebního materiálu, odvážení zbytečné země, dále
používání pobřežního pozemku k vyhazování písku, bahna,
štěrku v umělém náhonu, k odklízení rákosí, křovin, ledu a p.
Pokud r O z s a h u tohoto oprávnění se týče, ustanovuje
zákon, že vlastníci břehů mají dovoliti, aby, p o k u d tře b a,
po březích se chodilo a jich k účelům v § 50. naznačeným
užívalo. Z toho plyne, že zákon v předpisu tomto recipoval
zásadu občanskoprávní, vyslovenou ohledně služebnosti v §
484. o. o. z., že břemeno služebnostní má býti, pokud nutně
toho není potřeba, zmírněno. Dle toho má býti materiál
skládán dle možnosti na obou březích stejnoměrně a vůbec
má býti používání cizích pobřežních pozemků prováděno tak,
aby volné nakládání vlastníka pozemkem legální služebností
obtíženého bylo všeinožně respektováno a aby vyvarováno
se bylo obtěžování, které jest možno, aniž by dosažení účele
bylo ohroženo. Povstane-li o rozsahu oprávnění spor, rozhodne
v něm vodoprávní úřad dle zásad zde uvedených.
Ježto zákOn přidržel se při stanovení rozsahu závazku pobřežního gruntovníka zásady, vyslo\Cené § 484. o. o. Z., stanovil
konsekventně dále, že výklon oprávnění § 50. vlastníku vodního
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díla propůjčeného nesmí býti nad nutnoil potřebu P,rota~~vin
a že tudíž pobřežní gruntovník muže u vodoprávnlho ur~du
., dati za ustanovení přim ě ř e n é I h u t y, do které prace
za
b"
má býti hotova a stavivo odklizeno. žádost tato muze ytl
podána buď samostatně, třebas i nebylo došlo ke sporu o eXIstenci a rozsahu oprávnění podnikatelova dle § 50, aneb
může býti uplatňována při jednání o tomto sporu zavedeném
anebo konečně i v řízení
požadované náhradě škody.
Povinnost vlastníku pobřežního pozemku sem 50. uložená
není zásádně bezplatná, nýbrž má za ni býti poskytnuta
přiměřená náhrada, "ač není-li důvodu, aby se to zdarma dovolilo". Důvodem tím míní zákon právoplatný závazek
vlastníka pobřežního pozemku, spočívající na likvidně prokázaném titulu (smlouvě, úředním rozhodnutí, rozsudku soudním zápisu služebnosti' v knihách pozemkových, vydržení
a p\ Úřad rozhoduje o vzneseném nároku.,,:a.ná~radu škody
musí samozřejmě též praejudicielně posouditi hkvldnost s druhé strany namítané závaznosti pobřežního gruntovníka k bezplatnému trpění služebnosti. Výrok vodoprávního úřadu, jímž
není uznána platnost soukromoprávního titulu a tudíž určena výše náhrady, může býti soudem k žádosti té neb oné
strany přezkoušen. Pokud vodoprávní úřad neuzná likvidnost titulu veřejnoprávního a stanoví náhradu, podléhá pouze
výše náhrady přezkoušení soudnímu.
Obdobný předpis § 50. v. z. obsahuje § 3., druhý odstavec zákona z 30. června 1884 č. 117 ř. z. (o opatřeních k: neškodnému svádění horských bystřin), který zní:
Vlastníci pozemků zavázáni jsou dovoliti, aby užilo se
pozemkových parcel, jichž třeba jest k dovozu, ke skládání
a přípravě materialií, jakož i aby zŤizen byl přebyt pro správu stavební a dělníky.
Vlastníci pozemků mají nárok na přiměřenou náhradu
za újmy, jež spojeny jsou s přenecháním materialií, resp. se
závazkem posléze dotčeným.
oV

°

§ 51. Nucená

opatření při

hrozícím nebezpečí vodním.

Jestli třeba pilných opatření, aby 'Se ok2mžitě 'pfedešlo
i!lelilť,ému nebez'pečenstv! protrženlm b?ehů luJb hrázi aneb
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ti

povodněmi

hrozichnu, JSOll .okolní obce pO,v,inny, .. za přiměře~·
"'ou náhradu pd/lebné pomociposkylova/i k Mddsli polilIidtého úřadu, aneb neni-li loho 'úřadu v mlslě, kde hroz$.
nebezpečenslv,i, k žádosli předslaventho obce nebezpečenstvím
stížené.
Žádá-li se za 'lakovou pomoc nihrady, má politický úřad
pomoc v penězích vyceniti a náhradu podle loho vypočítan91t
na obce, jimž pomoc byla poskylnuta, plOdle míry rotvrhno,uti.
Jest pouze přirozeno, že přísné předpisy vodního zákona'
o koncesním řízení, obligatorně předcházejícím povolení k zří
zení neb změně vodních děl užívacích, ochranných i regulaČ
ních, neplatí pro případy, jedná-li se o provedení neodkladných opatření k odvrácení nebezpečí, protržením břehů ne!>
hrází anebo povodněmi hrozícího. Ač v takových případech
nouze velmi často jde o opatření, která rušivě a hluboko zasáhnou jak do vodoprávních poměrů osob třetích, tak i mají
vliv na jakost, výši a tok veřejné vody, přece nemůže - jak
~'''''''<";_''h_,
z povahy věci vyplývá a jak zákon v § 51. vyslovuje- provedení nouzového opatření býti vázáno předchozím, byť sebe
;fňrčrtějšim'''-vodopráv:rdrtCříZ-eriíin~ "
'
'Zákon pro takové př!padynebezpečí dravým živlem hrozícího zmocňuje politickýjé.,;vodoprávní úřad k dalekosáhlým
opatřením, majícím za, účel odvrácení neb aspoň zmírnění nebezpečí a škody, ba propůjčuje pravomoc tu i s tar o s t ů m
oh r o žen é ob c e, není-li v místě politického úřadu.
Zákon v § 5I. předpokládá, že hr q.zLve 1ik é nebe zpeč í z protržení hrází, břehů aneb ;p~vodní a že nebezpečí
tomu může se neodkladným, pilným opatřením
předejíti.

V takovych případech jest zmocněn politický úřad, ne!>
není-li ho v ohrožené obci, starosta této obce k vyzvání okolních obcí, aby za přiměřenou náhradu pomoc' poskytly.
,rRllloC může býti požadována a poskytnuta nejen v do- .
dání nutných pracovních sil, nýbrž i v poskytnutí potřebného
nářadí, materiálu a potahů.
K pomoci zavázány jsou všechny <{.~?ln,í.g.bS~.("be
nachbarte Gemeinden"), a to nejen obce-'co takové, resp.
pouze majitelé nemovitostí, nýbrž ,PP,č ,:-llst~oO k o 1n í cI:!'
ob c í, pokud samo není vodou ohrožello. 'Povinnost k . po';'
skytnutí pomoci jest tudíž povinností, ()s?b n í.
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Zda pomoc obcí jest nu t na, pOSQudí politický úřad, resp.
starosta ohrožené obce dle volného uváženÍ.
J a kým z p ů s o b e m má býti hrozícímu nebezpečí čeleno
a jaké nutné opatření má se státi, jest~~s~a."e,,:?,:()':~~~_..~,:
souzení politického úřadu, resp. starosty ohrožené obce a zakónem'nerifp()chopiielně výběr obranných prostředků nikterak omezen.
Za poskytnutou pomoc, je-li to žádáno, má býti dána
náI1r;:tda. K náhradě povinny jsou obce, které byly'Voď.ótr .
'ohroženy těm obcím, které pomoc poskytly. Náhradn tudíž
platí oh e c '~~Q.<:: i, která ovšem z náhrady této m:á vyplatiti.
odškoiliíe~'za mQteriál jednotlivcum odebraný a za potaH neb
práci jimi poskytnutou. Náhradu platí obec, kt·erá byla ohro·
žena a jíž pomoc byla poskytnuta, a 00 buď z prostl1edku
obecních neh od ohrožených dle poměru odvráceného nehezpečl dle zásady, stanovené §em 67.
V.ýie... ná hra d y má býti stanovena v penězích politickým úřadem.
Politický úřad může již pře dem učiniti potřebná opatření. V tom: směru nařízuje normální výnos místodržitelství
z 20. října 1875 Č. 4157 pr.:
Okresní politické úřady, jakmile obdrží zprávu o živelní
pohromě, která může míti v zápětí povodeň pro krajiny doH,ji ležící, mají neprodleně vyrozuměti dotyčné sousední
okresní politické úřady a představenstva ohrožených osad
. vlastního obvodu, a pokud jedná se o vlastní obvod správní,
naříditi za účelem odvrácení škody účelná a vodním nebezpečím vyvolaná opatření. O takových z důvodů podobné
události nutných a učiněných opatřeních jest současně zpraviti telegraficky praesidium mistodržitelstvi.

§ 5'2. Povinnost

přispívati

na. stavby vodní státem neb
zemí podniknuté.

'l(oná-li se Z' důchodí!. říšských nebo zemských slavba
ně;akd z příčiny užívání vody, někam ii vedení, nebo z při
činy uchránění se před 'vodou, u pi'lndši-li 'slavb2 t2kov,i!
'driHlelům przemkíi. vedle;ších nebo vedle;ších zřize:nf, vod14
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vúc'h patrný užitek, aneb odr,zzí-li od nich inamenitou 'ško1u,
Ite:dy mohou dotčení držitelé, i když tu nejsou výminky, pod
kJterými se může pozemek dle § 365. ob. zák. obě. vyvlastniti,
PtoMdem sprdvnlm pi'idrže.ni býti, aby na stavbu přiměfen~
přispěli.

Zda-li 'ta stavba řečeným držitelům znamenitý nžitek při,
nd'Š,í aneb znamenitou škoda od :níc!h odvracu/e, též mnoho-ll
maji pfispívati,Vyltlddd ,fl vyřkne se zp,ůsobem: sprdvním:z
nebyli-li by s tím ~pokoieni ti, jiťhž se týče, vyřkne a uSfa-"
novi ,to soudce. (§ 26. zďkonnília říšského.)
Jak v § 45. blíže bylo vysvětleno, jest ochrana břehu není·li zde právoplatných závazků třetích osob - záležitostí:
těch, kterým ohrožené neb poškozené nemovitosti a díla patří.
Jestlilie talmvé stavby ocllranné a regulační prnváděny
jsou státem neb zemí z duvodu, že jednak vyžadují značného
nákladu, síly jednotlivcovy přesahujíCÍho, jednak technicky
odborného prnvedení a zpravidla i rnzšíření na delší trať
vodního toku, jest jen spravedlivo, jestliže ti, jichž záležitostí
jest ochrana pobřežního pozemku a ohrožených děl, a kteří
ze stavby státem nebo zemí prováděné získávají značnou
(,,~namenitou") ochranu před vodním nebezpečím, také jsou
nuceni dle "elikosti odvrácené~o nebezpečí a tím dle VIelikostl
vlastního prospěchu k stavbám takovým přispěti.
U stanovení § 52. akceptuje zásadu zde právě zmíněnou
a rozšiřuje ji i na vodní stavby, státem a zemí podniknuté
nejel: k účelum obrany před vodou, nýbrž i k užívání a svádění vody (zum Zwecke der Beniítzung, Leitung oder Abwehr
der Gewasser), tudíž na vodnÍ stavby všeho druhu.
V případě § 52. musÍ se jednati o stavby vodnÍ stá·
tem ne b o zem í pod n i k n u t é. Jaké to stavby jso.u, jest
nerozhodno. Neni také tl'eba, :aby prováděná stavba byla
v zájmu veřejném, což vysvítá zřejmě ze zákona, který výslovně praví: "i když tu nejsou výminky dle § 365. o. o. z."
Mohou to býti tudÍŽ nejen stavby ochranné a regulačnÍ, nýbrž
i dila výdělečná, sloužící k vedení a využitkování vody..
§ 52. nemá platnosti, provádí-Ii stavbu vodní okres, obec,
vodní družstvo neb jednotlivec. V případě tomto, prospÍvala-li
by stavba osobami právě jmenovanými prováděná osobám
třetÍm, mohly by tyto osoby, požívajíce výhody z cizího
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podniknutí - býti občanskoprávně dle §§ 1035.-1043_
o. o. z. donuceny k poměrné náhradě nákladu.
Dalším předpokladem § 52. jest, aby provedená stavba
byla pat r n é h o, znamenitého užitku, aneb aby odvrátila
z na m e nit o u š k o d u. Zjištění tohoto předpokladu bude
věcí správnÍho úřadu, který musí přihlížeti k posudku znaleckému. Za užitek lze považovati veškerý prospěch, který
adjacent má z provedené stavby, tudíž ochrana před zaplavením á stržením břehu, ulehčení v provozu živnosti, odvodnění neb zavodnění pozemků, přivod větŠÍ vodní sily na vodní
dila a p. Nestačí ovšem, aby prokázána byla jakákoliv výhoda adjacentova ze státní neb zemské stavby vzniklá, nýbrž
zákon sám vyžaduje, aby výhoda ta byla značná, znamenitá.
Povinnost konkurenční dle § 52. vztahuje se jen na
n á k 1a d y s t a veb ní, nikoli na náklady udržovaCÍ, ohledně
nichž platí ustanovení §§ 21., 44. a 45. a samozřejmě nevztahuje se na hraženÍ celého stavebního nákladu, nýbrž jen
na poskytnutí při měř e n é hop ř í s P ě v k u dle velikosti získané výhody. Za měřítko této výhody bude lze bráti kapitálové zvý-šenÍ hodnoty dotčených nemovitostÍ.
Příspěvek muže býti stanoven v každém jednotlivém pří
padě buď pevným číselným obnosem aneb percentualní část
kou celkového nákladu. Zpravidla bývá stanoveno na př., že
všichni adjacenti stavby v určitém okrsku hradí určité procento stavebního nákladu jisté, na př. regulované tratě řičnÍ.
Parcielní část nákladu se vypočte z úhrnného nákladu a roz'vrhne se na adjacenty dle zásad uvedených v §§ 66. a 67.
Povinnost konkurenční dle § 52. lpÍ na pozemku, jest
tudíž p o vah y r e á I n é a nedoznává změny eventuelní změ
nou vdržebnostních poměrech.
Vod o p r á v ním u ú řad u jest vyhrazeno, aby zjistil
jednak, zda ten neb onen objekt získal ze stavby vodní státem
nebo zemÍ prováděné patrný (znamenitý) užitek a jednak
aby stanovil, vyzní-Ii prvý předpoklad kladně, jakou konkurenční kvotou má vlastník určitého objektu na hražení stavebního nákladu přispěti.
Otázka placení příspěvku k takovýmto stavbám neztrácí
však SVU) veřejnoprávní charakter tím, že. o tomto placení
byla mezi stranami uzavřena dohoda, která byla pejata do
14'
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vodoprávního nálezu. Spory o splnění této dohody nepatří
tudíž na pořad práva, nýbrž před vodoprávní úřady, ježto
dohoda nastupuje jen na místo úředního rozhodnutU)
Není.li strana spokojena s rozhodnutím vodoprávního úřa
du ať již v konstatování patrného užitku, ať v stanovení pří
spěvku, může se obrátiti k s o u d u se žádostí za definitivní
rozřešení obou sporných otázek.
Zákon neustanovil lhůtu, v níž má býti soud dožádán
za definitivní zjištění prospěchu ze stavby a stanovení konkurenčního příspěvku. Leč prakticky nemá nedostatek tento
valného významu, ježto příspěvky vodoprávním úřadem stanovené (jakmile ovšem prošly event. správním pořadem instančním) jsou exekvovatelny, aniž by bylo třeba
vyčk at i ro z ho dnu tf s o udu.
Názor tento opírá se
o znění zákona, dle něhož držitelé pozemků mají býti správním úřadem "přidrženi" k tomu, aby na stavbu přiměřeně
přispěli. Toto ustanovení ukazuje na to, že skutečné zaplacení
konkurenčního příspěvku má býti vynuceno cestou správní,
ježto výrazu "přidržeti" jest dle obvyklého významu přiklá
dati ten smysl, že povinný i proti své vůli může býti k plnění
donucen. Výrok úřadu, jímž má býti povinný k plnění při
držen, jest rozhodnutím správním, pro něž platí § I. nařízení
z 20. dubna 1854 č. 96 ř. z. (exekvovatelnost). Kdyby byl
zákon zamýšlel poskytnouti odkladný účinek zákroku strany
u soudu ve smyslu druhého odstavce § 52., zajisté byl bY'
alespoň stanovil lhůtu, do které strana s výrokem správního
úřadu nespokojená může se dovolávati pomoci soudní. 2)

1) Srov. Budw. 10280 A ai 1914.
2) Srov. Budw. 3868 ai 1888.
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ODDlL IV.

V odní družstva.
Regulaoe vodních toků za účelem ochrany m:ajetkn pozemkového a zařfzení meliorační, jež mají poskytnouti nový,
základ výnosnosti půdy nebo zvýšiti výnosnost dosavadní, jsou
především ovšem ku prospěchu vlastníka nebo uživatele půdy,
na které byly provedeny. Na druhé straně však i díla taková
slouží prospěchu obecnému, neboť jimi rozmnožuje se celkový
důchod národohospodá,řský.

Z důvodu roho stávají se regulaoe vodních toků a meliopůdy předmětem veřejné péče.
Větší regulaoe a melioraoe zřídka podnikati může jednotlivec. Jednak z té příčiny, že díla taková zpravidla nemohou se obmelOvati jen na jeho vlastní půdu a dotýkají

race

. se i zájmů cizích, jednak i pro značnou jich nákladnost. Mohou
tak činiti jen vlastníci velkých statků se souvislÝ/lli znač
. nými plochami půdy. Zpravidla však území regulační a meliorační netvoří celistvý majetek jednotlivoe, nýbrž sestáv,á z mnohých pozemkových paroel náležejících četným vlastníkům.
K zahájení a provedení účelných prací regulačních a melioračních nestačí pak jen souhlas všech neoo aspoň většiny;
těchto majitelů, nýbrž akoe tato musí býti prováděna jednotným: způsobem na základě pevného, podrobného plánu. K tomu
účelu poHehí jest jednotného orgánu a společného subjektu
podnikatelského.
Takový trvalý subjekt· podnikatelský může býti ovšem
také utvořen občanslro-právní associací vlastní!<'ů dotčených
pozemků, tndíž společností dle § 1175. o. o. z., neb společností
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obchodní (veřejnou, akciovou), společenstvem hospodářským'
dle zákona z 9. dubna 1873 .č. 70. ř. z. neb spolkem usta,
veným dle spolkového zákbna z '5· listopadu 1867 Č. 134. ř ..
z. Leč právní poměry jednotlivých členů talmvýchto associací
mezi sebou a k oelku zakládají se na normách' pouze občan
sko-právních, postrádajíce různých veřejnoprávních výhod, jd
poskytnuty jsou zákonem vodním vod ním cl r u ž s t v ů m
(spolebenstvům)_

Vodní družstva jsou právllickbu osobností stejně jako.
hospodářská družstva jiná (utvořená dle výše zminěného zákona zr.l 873), leč liší se od nich' v mnohém směru:
Princip tvoření se hospodářských družstev spočívá na
dobrovolném přístupu libovolných svých členů za účelem dosažení nejrůznějšího hospodářského prospěchu. Naproti tomu
ú čel vodních družstev může býti jedině ten, který zákon
v § 53. dovoluje. Cle n s tví jich' vázáno jest výhradně na
držbu nemovitostí v projekt družstevní pojatýcH, tudfž j'est
povahy reálné. Pouze držitelé těch nemovitostí a děl, kterým
následkiem polohy jejich může a má býti přivoděn prospěcH
nebo škoda, nebo od nich odvráoeno nebezpečí z vody hrozící,
mohou býti členy vodního družstva a zpravidla musí všichni
držitelé určitého okrsku k družstvu přistoupiti, má-li býti
vytčeného účele dosaženo. Dále u s t a ven í s e vodního družstva možno jest jedině způsobem v zákoně u"ooenÝI1li a !V nit ř II í
o r g a n i s a c e aspoň v zásadních bodech musí odpovídati
imperativním předpisům zákona.
Takto ustavená vodní družstva potřebují k založení své
právní ,existence ještě u zná II í vodoprávního úřadu, které
omezuje se na zjištění, zda zákonné podmínky vzniku a organisace družstva v daném případě byly splněny, tudíž jeví se co
akt deklamtornÍ.
Takto utvořené a uznané vodní družstvo vybaveno jest
určitými veřejnoprávními vý.hodami, z nichž nejdů
ležitější jest právo nutiti idráhajícího se držitele pozemku
k účastenství na družstvu, dále právo použíti donucovacích!
prostředků mocí státní k dobytí dlužných příspěvků a posléze právo rozhodovací o správnosti volebního aktu.
Po tomto povšechném: úvodu o zvláštním útvaru a postavení vodních družstev tnožno přikročiti k výkladu jednotlivýcb zákonných ustamvenf.
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§ 53.

,

Učel

a druhy vodních družstev.

Kvykdnávání 'S'(aveb vodních, kterými se mají pozemkiy
chránili nebo břeh upraviti, též ke zřizením na vYl'ušování
a zavlažování pozem'ků mohou se přičiněním příslušn ýeh úř,adfi
správních zříditi společenstva vodní buď umluvením dobrovolným neb usnesením většiny účastníků (§ 20. zákona říš
s'kého).
Ú čel j ,e d i n ě přípustný vodnídi družstev dle zákona
vodního založených, vyznačen jest v § 53. ;a obsahuje:
I. provádění vodních staveb' regulačních počítajevto
jak ochranu vlastnictví pozemlmvého před šlťodlivými účinky
vody, tak i vlastní úpravu vodních toků;
II. práce meliorační zahrnující v sobě zavodňování a
odvodňování pozemků.

Ad I. Jest nesporno, že výraz "vodní stavby" sluší pojímati v nejširším slova smyslu, ~e tudíž pod výrazem tím
třeba rozuměti vdlťeré práce regulační, které směrují k úpravě
přirozeného neb umělého toku V1odního (prohloubení, fOzšířenÍ, zúžení, př,eložení řečiště, upevnění břehu a p.). Stejně
jest jisto, že v podník regulační a ochranný mohou b'ýt~
vedle zemědělských poz,emků pojaty i bud'Ůvy, stavby prů
myslové všeho druhu, vodní díla, jako zdým:adla, mosty, lázně,
VOdovody, dále železnioe, cesty, "eřejná prostranstvJ a p.'
Ad II. Pod zařízením odV1Odňmnacím a z:av;odňov,ací:rn
jest rozuměti taKové stavby vodní, kterými má býti půda vysušena neb zavlažena_ V pravidelných případech bude se ovšem
jednati o pozemky zemědělské, ač není vyl'Ůučeno, aby specielně odv'Ůdnění bylo prováděno i z jiných důvodů veřejně
prospěšnýcb, na př. zdravotních. Jest však mylný názor Peyrerův, který pod pojmem 'Odvodnění a zavodnění subsumuje
i odvádění a přivádění vody k účelům průmyslovým.
Kombino v án í zákonem přípustných účelů vodního družstva jest dovoleno, takže na pt. jedno a totéž družstvo může
sledovati jak účel regulační, tak i meliorační, aneb pokud
samotné meliorace se týká, může družstevní dílo vodní sloužiti jak odvodnění, tak i zavodnění pozemků.
Jest však vyloučeno, aby vodní družstvo co takové sledovalo vedle cíle dle § 53. přípustného ještě cíl jiný, který:
nemůže býti účelem vodního družstva. Na př. vodní družstvo
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hodlá odVlOdněnim pozemků získanou vodu zužitkovati znzením průmyslového závodu. V tomto případě jedná se o právní
associace dvě, z nichž jedna zřízená za účelem meliorace
pozemku jest vodním družstvem, normovaným dle vodního
zákona, druhá, třebaže z týchž členů se skládající mMe býti
jen společenstvím občanskoprávním (ať již obchodní. společ
ností neli družstvem vydělkovým dle zákona z r. 1873). Poměr výdělkové associace vůči prvému družstvu jest čistě
občanskoprávnL

Sleduje-li družstvo různé účely, které mohou dle § 53.
býti jeho předmětem, jest sice družstvem jednotným, leč musí
se v něm utvořiti vzhledem k různým právním poměrutn,
s prováděním různých cílů družstevních sp'Ůjeným, dvě zájmóvé skupiny, spojené jednotným aktem zři~ovacím, jednotným výborem a představenstvem.
.
Jest rozřešiti otázku, zda výše uvedené účely vodního
družstva jsou v z ákon-ě u ve den y taxa ti vn ě či pouze
demonstrativně, t. j. zda přípustny jsou pouze výše zmíněné
dva účely vodního družstva ve smyslu IV. oddílu VIOdního
zákona, či zda lze utvořiti VIOdní družstva i k úoelům jioým
na př. k zŤizení a udržování společně používaného vodního
náhonu, jezu a p. k účelům průmyslovým. Peyrer přisvěd
čuje kladně k otázce širší působnosti vodního družstva. Naproti t'Ůmu praxe správního s'Ůudu vychází ze stanoviska, že
účely uvedené v § 53. (§ 2'0. řišsk. z. v.), pro' něž může
býtiv'Ůdní družstvo utvořen'Ů, jsou uvedeny v zákoně taxativně a že a s s o c i a c e k j i II Ý m', než, v cit o v ,a n é m z á~
konn·ém ustan'Ůvení vytčeným účelům nemohou
býti považovány za vodni družstva ve smyslu
vodního zákona. l ) Dle Pantůčka dává nej,en znění zákona, zejména spojka "též", nýbrž i oelá jeno intence a pak
i podstata družstev jako veřejnoprávnícn svazkú různými privilegiemi zákonnými nadanýcn 'Odpověď pro význam ta",ativní. Nelze mysleti, že by zákon vyhradil širšímu okruhu
těchto ass'Ůciací velmi značná práva a n'Ůsitele těcht'Ů výhod
'Označil jen demonstrativně.
Zákon sice v § 53. praví, že za účelem vykonání a z ř íze ní určitých staveb vodních mohou býti v'Ůdní družst\C",
1) Srov. Budw. 3250 A ai 1905.
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zřizována.

Leč ustan'Ůvení IV. oddílu vodního zákona pnpouští i založení vodních družstev k pře v zet í a u drž ování vodních staveb již provedených (na př. při
. rozparcelování velk'Ůstatku, jehož určité k'Ůmplexy pozemků
byly uměle drenážemi odvodněny, bude třeba utVlOřiti družstvo
přídělců k udržování zřízené již meliorace). Jestliže výslovné
znění zákona má na mysli pouze ty případy, v nichž teprve
pomocí tVIOřícíh'Ů se družstva mají býti provedeny vodní stavby
uznané za nutné neb užitečné, nelze nalézti zákonné opory
pro náz'Ůr,' že družstva nejsou přípustná pouze k udržování
staveb již zřízených_ Pravý opak jest zřejmý z norem §§ 7 8 .,
63., 64., 66. a 67. 2 )
Dle vodního zálmna mohou vodní družstva povstati buď
vúJí účastníků aneb usnesením většioy. Mimo to ustanovuje
§ 46., že zůstává vynraženo zákonodárství zemskému, aby;
tam, kde 'Osady neb polohy opět a opět zatopeny aneb jinými
škodami vodními zastiženy bývají, zřídilo vodní družstvo bez
ohledu na souhlas neb nesouhlas účastníků.
Dle toho rozeznáváme:
a) družstva do b ro vo ln á, založená dobrovoloou úmluvou účastníků,
b) družstva s povinným členstvím, herá se zřizují
výrokem úřadu na základě projevu souhlasu většioy účast
níků a
c) družstva nu cen á, která m'Ůhou býti zřízena zvláštním zákonem zemským bez ohledu' na projev účastníků.
Dosud však tak'Ůvého zákona vydáno nebylo, ježto ministerským nař.ízením ze dne 25. října 1917 č. 415 ř. z. upraveny byly pouze vnitřní poměry "Družstva pro regulaci toků
a zřízení údolnícn pvehrad v p'Ůvodí Zhořelecké Nissy v Liberci". Proto lze omeziti výklad tentů pouze na družstva
dobrovolná a družstva s členstvím povinným.

§§ 54. - 56.

Zřizování

vodních družstev.

§ 54. U~ná-li se způsobem sprá.vním, že siavba nebo zří
zení, lež vě:tšina účastTÚků předsevzíti ch'ce, palmě test užiteóné a žezřízeTÚ toto příhodně vyvésti nelze, leč by se
2) Srov. Budw. 8507 A ai 191 I.
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v"tahovalo také k pozemkům menšÍny, tedý maze menšina
donucena býti, aby přistoupila ke společenstvu, ;e{jto se z:z
přičii1Z0U vyvedení a užívání díla zlídí. Hlasy nebuďte počí
I4ny dle kiav, nýlirž dle pozemků spolcčnfkův.
Ma;etníci pozem'ků však, kteří z po'Sav,adního způsobu
pcli uiEivání vMši užitek měli, nežli ;est 'ten, ;ehož stavbO/I;
'nebo zřizením se do;Ui md, nemohou přiddOvdni býti k Nastenstvt, nýbrž dle §§ 28., 37. a 38. (§ů 15., 16. tl 17. zákoníka řís~kého) ;en k tomu, aby povolili slažebnost, nebO'
postoupili pozemku (§ 21. zák. říšskéHo).
§ 55. Zdvazek ten nastane menšině ;enom teHdá, když
při podniknalJch ku zavlažováni pozemků zřízených ah!spoň:
dvě. ti'etiny a při podniknuti k vysušováni půdy, při slavbác'/t:
och'rdnn ých a upravovacích vice než polovice účastníků přl
volu;e, aby společenstvo liylo zi'ízeno.
§ 56. VUšina hlasů, #ž ku zřizováni společenstva se vyhledává, počNá se, pokud se týče prací vysušovacich a zavlažovacích, podle velikosti povrchu pozemkového, k niž se podniknutí vztahu;e; pokud pak se týče staveb ochmnných a'
uprdvovadcli, počí'tá se dle toho, jakou cenu má vlastnosl,
která chráněna býti má.
Pii vyceňování této vlastnosti má se míti zřetel Mž
k zvýMní ceny, kteréHož stavboa lze očekávati.
1. Ohledně zřizení dobrovolných vodních drnžstev
nemá zákon jiného ustauovení než § 53., že mohou se
zříditi dobrovolným umluvením účastníků přičiněním přísluš
ných' úřadů.
Zákon nezná jiných podmínek utvoření se dobrovolného
družstva mimo právě zmíněné nehledě ovšem k všeobecnému
'
pro 'Obě kategorie družstev závaznému ust.anovení, že tvořící
se družstvo může sledovati pouze dl zákonem v témž§ 53.
vytčený. Zejména neobsahuje pak zálmn při družstvech do·
brovolných (na rozdíl od družstev s členstvím. povinným) podmínky, že by způsobem správním muselo býti předem. uznáno,
že projektovaná stavba jest patrně užitečná. -Předpokládiť
zákon, že účel, který družstvo vodní jedině dle zákona může
sledovati, jest sám sebou již "patrně prospěšný" :a že účast~
nici dobrovolně by se do provádění jeho nepouštěli, měli·li
by o prospěšnosti jeho pochybnosti.
,

206

Jenom v případě tvoření se drnžstva s povinným člen'
stvím jest nutno řízení upravené §§ 90. a násl., které sle·
duje účel, aby jednak bylo zjištěno, zda se pro utvoření družstva vyslovila většina držitelů pozemků v úvahu přicházejících,
jednak aby bylo vyšetřeno, zda splněny jsou podm.ínky stanovené § 54. pro donuoení menšiny ke vstupu do družstva.
Pro takovouto intervenci vodoprávního úřadu již ve stadiu
tvdení se drnžstva není naprosto důvodu tehdy, když ti zijemníd, kteří mají příští drnžstvo tvořiti, jsou s jeho utvořením spol<ojeni a patřičně svou vůli projeví, v kterémžto
projevu vyznačeny jsou i ty po~em.ky, jimiž chtějí se společ
ného podniku zúčastniti. V tomto případě obmezuje se čin
nost vodoprávního úřadu pouze na vyslovení v § 57. zmíně
ného u zná n í právní existence tal<ového dobrovolně se tvo·'
řídho družstva, jestliže stanovy, na nichž většina družstev.
níků. se usnesla, zákonu vyhovují. Tímto úředním uznáním
dosáhne družstvo pro veřejný a občanský styk právní osob·
nosti, stane se právnickou osobou, která spravuje všechny;
své záležitosti sam.ostatně a od vůle svých členů nezávisle
ie,dině svou representací dle nstanovení stanov. Z této všeobecné úvahy plyne, že nutuý jest individuelní souhlas každého účastníka pouze k přistoupení do družstva, resp. k utvořeni se družstva, že však, jakmile toto prohlášení přístupu
se stalo řádně, není více třeba (pokud snad stanovy jinak
neurčují) individuelního jednomyslného souhlasu k usnesením.
která se stala k získání podkladu pro úřední uznání dle
§ 57, (stanovy), ani k usnesením pozdějším po tomto uznán(
a po schválení stanov. 1 )
K vzniku dobrovolného družstva jest tudíž tře b a p o u ze,
dohody účastníků, která ovšem. musí zahrnovati všechny
momenty, které předmět dohody individualisují a budoucí.
právnl postavení každého člena v zakládaném. svazku určují.
Jest nutno, aby m.ezi účastníky sjednána byla dohoda jak
<Y účelu podniku a jeho r,ozsahu, tak zejména i o technickém
a finančuím provedení a udržování podniku. Mimo to jest
třeba, aby předem stala se dohoda ,o podstatném obsahu
stanov drnžstevních, aspoň pokud jde o práva a povinnosti
členské, specielně pak o tom, zamýšlí-li se ve stanovácH voliti

r

1) Srov. Budw. 10198 A ai 1914.
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zvláštní měřítko pro hražení nákladu od subsidierního ustanovení zákonného (§§ 67, a 67.) odchylné.
Souhlas s utvořením 'Se drnžstva a vstup do dru~stv,a.
ohledně určitého pozemku může prohlásiti p o u z ev 1 a s t n í k
té nemovitosti, jejíž vlastnictví má zakládati titul členský.
Jest možno, aby i ob e c byla členem 'dobrovolného družstva.
vodního ohledně pozemků obci patřících, leč projev :vůle u,obce
musí vycházeti od orgánu k tomu povolaného, tudíž úd úbecního zastupitelstva (§ 31. lOb. zř.).
Pro projev vůle není sice zákonem předepsána ž á d n á
for m a, ale nelze pochybúvati 10 tom, že nejúčelněji prújev
ten stane se formou písemnou tím způsobem, :Oe přistu
pující vyplní a púdepíše písemnou přihlášku. L'eč jak právě
'předesláno, zá~on nevyžaduje žádné určité formy; a možno
tudíž za projev vůle povaw\Cati i kúnkludentní činy (na př.
používání družstevního púdniku pro vlastní účely a tudíž vykonávání hlavního práva družstevníkúva). Názor, že dúbrovolný přístup k vúdnímu družstvu může se státi jen písemnou
přihláškou, že tudíž každý jin)\ způsob a účastenství na družstevních zařízeních nenahražují chybící písemné prohlášenI
přístupu, nelze ustanúv'eními vodního zálmna nij:ak odů
vodniti.")
Projev vůle k přístupu, ať stal se formou jakoukoliv, jest
samozřejmě pro vstupujícíhú člena závazný a nemůže býti
anulován vyjma příp:adu, že by prújekt pů\Codní byl dodatečně
změněn a tím i dohúda, týkající se určitého předmětu stala
by se změnou jeHo neúčinnúu. Z dúbrovúlného družstva lze
vystoupiti jedině za podmínek§ 64.
Jest třeba rozřešiti ještě 'Otázku, zda uznání právní existenoe dobr'Ůvolnéhú vodního družstva vodúprávním úřadem
jest aktem konstitutivním, jímž družstvú právně vzniká, neb
pouze aktem: dek I a r:a to r ním. Někteří tvrdí, že projev
vůle interestentů co do zřízení vodního družstva ještě nemá
vůči veřejné správě účinku družstvo zakládajícíHú. Neboť proje\"em tím: prohlašují prý interesenti jen ochotu nevystupovati
jak'Ů samústatný vodoprávní subjekt, nýbrž púvěřiti hájením
svých hospodářských zájmů vodní družstvú jako samostatnúu,
na fysické úsobnosti členů zcela nezávislou právní os'Ůbnúst.
2) Srov. Budw. 11335 A ai 1916.
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Právní subjektivita mme prý býti přiznána vodnímu družstvu
jedině příslušným činitelem veřejné mlOci. Naproti tomu lze
poukázati na výslovné znění zálrona, dle něhož vodní družstvo
mu'že se '1zříditi" dobrovolny'm: umluvením účastníků, (§, 53.),
V'

a aby zakládající se vodní družstvú mělo platnost pravnl ': z;;
votě veřejném: a občanském, jest p.otřebí, aby bylo "~zn,,,:.o
od příslušného úřadu správního. Z výrazů zákonnych jest
zřejmo, že dohrovolné družstvo tvoří s·e přím'o úmluvou
účas tnlků a že uznání úřední omezuje se pouze na konstatování zd~ podmínky zákonné byly při tvúření se družstva
spln~y, že v kladném případě uznání to vysloveno býti musí
a že právní tentú akt j'est právě jen uznáním:, aktem to
deklarat.orním.
II. Přísnější jsou dle §§ 54.-56. p.odmínky prú z ř i,
zov án í vo dní ohl 'rl ruž s te v s člens tví trť p ov i nn Ý m.
, Jest zajisté zřejmou intencí zákona, aby d.oPomohl k uskutečnění určitého projektu, který s největší pravděpod.obnost~
pl'inese značný hospúdářský užitek širšímu ok~~uv zájen;ní~ů
i pr.oti vůli zdráhající se menšiny. Leč samozrejm~ mu;: .v y:
hodu tUDO vúdním družstvům propůjčenúu, vázatI urcltynn
k a u tel a'm i, aby naopak zabránil neodůvodněnému pf.ehla,
sování minority a přinucení jí v podnik pro ni zřejmě nevýhodný.
Zákon dává přednost volné dúhodě před donucením. Mohou-li dobrovolně se hlásivší člen.ové na př. chrániti svůj
pozemek v.odním dílem, který ponecnává púzernliy zdráha:
i . užitek:.
jícícn se' zcela nedotčeny, nepřinášeje.,iinI
škodu, mají se dohodnuvší se ÚčastulCI úmezltl na znzem
takovéno díla, i když snad změna jeho, technicky možná, prospěla by většímu .okruhu zájemníku. Tehdy však, když ne-,
muže býti účinek družstevního podniku technicky omezen na
pozernliy. dobrovolně se hlásících členů, když tudíž projektované díl.o stane se fakticky ochrannou stavb.ou větší oblastI,
takže v sebe pojímá i majetek grťmtovníků opponent:"ícn, má
býti proti nim - aby neměl~ z. druž~;evníhb ~odn&;t a ~~
sdružení se spoluobčanů prospechu, amz by k bremenum pnspívali _ vyk'Ůnán nátlak na přistúupení s výnradou specI~·
elního případu normovaného § 54- -poslední .odstavec, o němž
promluven.o bude níže.3)

ru:

3) Srov. Budw. 9028 A ai 1912.

,tu;

U družstev dobmvolnýoh není mezi :dohodnuvšími se účast
níky sporu o očekávaném hospodářském významu projektu.
Vždyť právě shodné nazírání v tomto směru na pmjekt bylo
příčinou dohody a tím i vzniku družstva. Naproti toum
u družstev s povinným členstvím obyčejně bývá to nedůvěra
v prosperitu podniku, resp. domnělá nepoměrnost investič
ního nákladu k pravděpodobnému budoucímu užitkn, která
nutí ,menšinu, Hby trv,ala na svém odmítavém stanovisku.

/!/Jest tudíž prvou nutností z j i s ti t i, z d a pro jek tov'Vhá stHvb:a neb zř!z,ení jest patrně uži tečné.
.,i Úkol ten svěřen jest vodoprávnímu úřadu, který k rozluštění této otázky přibere znalce, na jichž posudku jak
z věci vyplývá spočívati bude úřední rozhodnutí. Zda·
dílo družstevní jest patrného užitku, jest otázka skutkoovái .
nikoli volné úvahy.
Zákon vyžaduje, aby projektované dUo bylo nesporně
užitečné, t. j. aby celek jeho ve smvnání s investičnfmÍ náklady jevil se ve směru hospodářském jako plus. Není třeba,
aby význam celkového pmjektu byl i ve směru veřejném výhodný, prosperita podniku vyžaduje se jen pro pozemky do
družstva pojaté.
Jak z ustanovení § 66. třetí odstav,ec vysvítá, předpokládá
zákon, že užitečnost podniku nebude se projevovati snaď
u všech pozemků do družstva pojatých stejnou měrou :a z tohotú důvodu bere zálmn při mzvrhn družstevních příspěvků
zř~tel na nestejnou pmspěšnost podniku jednotlivým oenúm.
Jest však naprosto vyloučeno, ,aby prosperita podniku byla
prokázána pouze ohledně pozemkú žádající většiny. Třeb:a že
zákon neobsahuje o tom výslovného ustanovení, nelze o tom
pochybovati, že projektov:ané dílo musí každému
účastn.!ku skytHti určitou, byť i ne stejnou vý!řl o d u. To vyplýv,áJ z ustanovení § 64., dle něhož muiie účastník
žádati své propuštění z družstva, když na jeho pozemku oče
kávaný výsledek družste,ního p'Ůdniku se nedostavil. Dle
této zásady nemúlíe býti zajisté nikdo koe vstupu do družstva
nucen, lze-Ii již z počátku plledvídati, že podnik nemá pro
něho patrnéh'Ů pmspěchu. Nebude-li lze provésti projektovaný podnik družstevní bez pozemku, pro nějž prosperita,
díla předpokládati se nedá, bude lze tak učiniti - ale nikoli
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povinným členstvím vlastníka tohoto pozemku, nýbrž za náhradu cestou expropriační.
2. Druhou podmínkou nuceného členství ve vodním družstvu jest, aby zřízení .družstevní nebylo lze účelně
provésti bez rozšíření jeho na pozemky men·
.šiny. Požadavek zajisté zoela l'Ůgický, má-li zdráh'ající se účast
ník býti ke vstupu do družstva přinuoen. Vždyť instituce nuceného členství ~ení nepříbuzna instituci expropriace, která jak častěji 'bylo již uvedeno - muže býti ~řiznán,,: jen v př~
padech prokázatelně nutných. Nelze snad vyzadovatl, aby druzstevní podnik byl bez přibrání pozemku (resp. objektu) men'šiny absolutně neproveditelný, postačí zajisté i ta okolnost,
že pak proveditelnost jeho spojena by byla s velkými obtížemi aneb s nepoměrnými náklady, čímž by prosperita jeho
(podmínka prvá) byla ohmžena.
3. Dalším předpokladem nuceného členství družstevního
'est aby se uskutečněním družst,evnílio proJ ,
, d
jektu neměnil zpusob dosavadnino užívánI otyčného 'Objektu v jiný, pro vlastníka méně prospěšn)T.

Podmínka tato platí pouze pro případ, že by určité nemovitosti užíváno bylo z v 1 á š t ním způsobem (na př. hliniště cihelny), který byl by pr'Ů majiteLe výhodnější, než
projektované užívání družst,evním dílem (na př. zavlarování).
Jak při výkladu podmínky prvé byLo vysvětleno, 'mulíe vlastník kteréhokoli běžným zpug,obem užívaného pozemku účinně
brániti se nuoenémn vstupu do družstva tím, že prokáže,
. že prosperita družstevního díla jest pro jeh'Ů p'Ůzemek nepravděpodobna. Naproti tomu vlastník pozemku odlišným než
",bvyklým způsobem používaného může pouze prokázati, že
dosavadní užitek z pozemku jest větší, než by byl ten, kdyby
podnik družstevní byl naň rozšířen.
Jako v případě prvém, byla-li přednesená námitka uznána
",důvodněoou, tak i zde nemuže býti vlastník tohoto pozemku
přinucen kie vstnpu do družstva, nýbrž p'Ůuze, nedá-li se pmjekt
bez použití dotyčného pozemku účelně provésti, bude cestou
expropriační s použitím §§ 28., .event. i 49., ovšem za náhradu dle § 38 .. vyměřenou přidržen k trpění nutné služebnosti.
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4. § 53· vyčítaje druhy vodních družstev dle způsobu
jich vzniku uvádí, že vedle družstva utvořeného dobrovolnou
úmluvou účastníků může býti družstvo zřízeno i u sne sen í m
vět š i n y a příslušným rozhodnutím úřadu. Jest tudíž tř,eba,'
byly·li shledány výše uvedené podmínk'y splněny, aby zde
s ku tečně, bylo po t ře bné, z áko nem bliž ek val i·
fiko vané vH šin y, již pře hlaso van á m'en šina
musela by následovati.
Jakým' způsobem se počítá potřebná většina pro projekto·
vané utvoření se družstva, ustanovuje blíže zákon v §§ 55. a 50.
Jest přirozené a vyplývá z reálhí povahy členství družstev~
ního, že většina ta nečítá se dle hlav praesumptivních členů
družstevních, nýbrž dle pozemků (objektů) a to jednak dle
plochy, jednak dle ceny nemovitostí, do oblasti družstevního
podniku dle projektu pojatýclť. Při tom vyžaduje záWon dle
různého účelu družstva většinu různě kvalifikovanou.
a) Nejprve nutno zjistiti podklad a sílu jednotlivých
hlasů. Zákon rozlišuje mezi družstevními podniky meliorač'
ními a obrannými a při podnicích melioračních stanoví poměr
hlasů dle plochy, která má býti do družstva pojata (tudíž.
zavodněna neb odvodněna), při podnicích obmnných dle ceuy
Chráněných objektů, při čemž má býti vzat patřičný zřetel
též k zvýšení ceny, kterého lze stavbou očekávati.
Plocha určí se obyčejně dle výkazu ploch katastrálních,
cena pak pouze approxirnativně dle posudku znalců.
b) J e·li takovýmto způsobem vyšetřen počet a síla hlasů,
lze přikročiti k zjištěrú, zda pro navrhovaný projekt jest
zde zákonem požadované vět š in y.
V tomto směru staví zákon v § 55. pm podniky zavlažo·
vací, při nichž jedná se o zvýšení výnosnosti, tudíž o roz·
množování soukromohospodářského prospěchu požadavek vět·
šiny dvoutřetinové, kdežto u všech ostatuích podniků (ochran.'
ných', regulačních a odvodňovacích) vzhledem k jich ochran·
nému účelu spokojuje se většinou pouze nadpoloviční.

§ 57. Stanovy družstva.
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'uznam
~",,,
ure clu'1.

Každé společenstvo vodní má míti statuta, ředite~ství a
ředstavenstvo, které ře zastupuře na ve~e~. Aby spolecen~:vo
p dni mělo platnost právní v životě vere,ném a občanském,
vO : b' by uznáno bylo od příslušného úřadu spr4vního.
pot re ~,
'
.
, '
á i
Listina, kterou úřad společenstvo uznava, stututa, sezname,;, r::
členů a podp!sytěch, již na mlsU předst~venstv~ p'OdPIS~ll:
" lo budiž ve zvláštni knize (knize vodm) zaps,ano a ka~da
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'v tom učiněná budiž tam připomenut,a. Tato kmha
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d ' vedena buď u úřadu u lwzd,emu bu· 0170 eno, a )
nt ruihlédl (§ 22. zákon,'k a rlSS
"'"I k'L )
va
v mi
BI.Ov·
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I. Vodní družstvo požívá ve spr.áve své urČité a u to?- o:
•
•.
v' ,
tanovách na mchz
mi e a organIsace Jeho spoclva na s
,
se
valná
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dmžstva
a
které
byly vodo·
usn esla
d
., ,
rávním úřadem uznány ZH zákonu neo pOruJ'Cl. .
.
,
p
Družstvo tudíž upravuje si samo st~no~anu ~záJ,~mn~
právní poměr členstva mezi sebou ~ ~ravnl pam:r c1:nu
k celku, resp. k jeho orgánům. ZeJmena po,n~chano Je:,
autonomii dmzstva stanoviti poměr členstva na vyh:O~~Sh dmz·
'h . odniku a na vy'hodám těm Imrespondu]lClch po.
stevIll -o p
,,' .
o
• cl
)'
vinnostech: jednotlivých členů, dále urcltl obor pusobnos t• roz·
. '.
stevních: orgánů.
Jes! jisto, líe ustanovení stanov nemohou odporovan lmpe:
.,
v d . o
ák
'm ny'brž ióe musí se pohybovatI
ratIvmm pre plsum z onny ,
. ,·········,·····'·' ..iIET· í:í
v rám c i z áko II a ,,{t..,smě:ji" .. ,se" od _Jd)JQ~ ..n{)r::~_ o c Z:..o~a_:
pouze tehdy, kde zákon to výs1o,:;,ě p~lPOU:;' Sv ,rnpade
§§ 66. a 67. jednajících: o míře druzstevmch pnspevku).
,
Z toho plyne, že autonomie družstva není n,eobmezen~,
že stanovy musí obsahov:atita zákonná ustano;em, která z~..
.
. v' pn
v'kazUJe,
.
v v šak ...v'... ,ostatnlCh všech
kon Imperanvne
pe
..••.. ph'-v"
'Va'dech' iákonem neupravených, platí sebeurčovací právo druz·
stva, které pro úpravu právních poměr~ dru~ste.vn~c~ Jest
mimo výše zmíněné imperativní normy zákonne, Jedme roz·
§§ 66. a '67·
' a Že posléze bude lze použíti ustanov,ení
ho dn e,
"_1_' 1..',
v
•
lize s t anovy nemaJl.~ speCle.mlCli
us.a·
pouze supp1etorne,
Jest
h

V

O řízení při tvoření se družstva s členstvím povinným,
tudíž také o postupu a způsobu řízení. při vyšetřování zá·
konem požadované většiny, promlu"eno bude podrobněji přk
výkladu §§ 90.-93.

novení.
V dodatku k tomuto §u otištěny jsou "V z o r nes ta n o vy
radou .. pro
d 'í h' o dr u ž s t v a" ' vydané zemědělskou
von,
.'
v'ČIlé
Čechy, v nichž ležatým písmem připOjeny JSou patn . po'
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známky, upozorňující buď na příslušný předpis zákona, buď
na odChylné nynější právní nazírání na konk'rétní statutární

normu.

Jest zodpov.ěděti otázku, j a k ýmz pů s ob e m usnášejí se družstevníci na původniclť nebpozději
men'ě'n}CH'sTanova.C"h.}éstdnesnespomo, 'žé IcusnéSeiií'-ó"s'fánovách (ať již jde o stanovy původní neb o ,pozdější jich změnu) není potř'eba jednOhlasnosti, nýbrž že P'O_
stačí 12.!~(),".t3".Y{tEI1""c()d~vz<hlných" hlasů počítaných dle
zásady vyznačené § 56. t. j.připoclríidch' meliotačních dle
plošné výměry půdy do svazku družstevního pojaté, při ,družstvech' ochranných a regulačních~ pak dle ceny chráněných!

objektů.

Jest však sporn'O, z jakého celkového počtu hlasů mi
býti prostá většina počítána, zda postačí většina hlasů odevzdaných' či zda většina ta se počítá z veškerých hlasů, náležejících všem členům družstva, byť i v dotyčné valné hr'Omadě přítomni nebyli a tudíž nehlasovali.
Starší spisovatelé (též Randa) klonili se k ná2Joru prvému
a spokojovali se většinou zjištěnou dle počtu hlasů odevzda.
ných', Názor svůj opirali ;;argumentem a oontr. z předpisu
zákona, který vyžaduje výslOvně pOUZe pro zřiz'Ováni družstva
většiny počítané z cellmvého P'Očtu členstva.

Naproti tomu nynější směr (tak i Rantůček) hájí názor
ke kterému přiklonila se i praxe správního S'Oudu,
takto uvažující: Dle § 6r. má družstvo stejným ZPŮSObem,
jak předepsáno jest v § 58., upraviti stanovami pr.áva a
povinnosti týkající se členů družstevních', zejména pak podle
jaké míry se náklad rozvrhuje :a jaká bude správa. Je~to
pak v § 58. se výslovně od"olává na § 56., který předpisuje
pro utvoření se družstev počítání hlasů dle velikosti plochy
všeclť zúčastněných pozemků, resp. dle ceny 'všech chr,áně.
ných' objektů, bylo tím jasně vyjádřeno, že Úprava právních
..
"má." ..
~.~, většinY')'1~fj~~tpiíedepsán § 58: pro v{jlbl,ldružstevnfho
vybOru.l)Z 'toho následuje, že' k odhlasování stanov při
družstvu
jest takové
která re.
presentuje více než polovinu veškeré plochy pozemkové do

opačný,

~:()l!l~ů c!rlltste}')lfkůstaooVflmi
melioračním potřeba

1) Srov. Budw. 3999 A ai 1905.
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10 dobrovolnou úmluvou
II. Vodní družstvo, ať zaloz~no ,~y úřadu jímž přehlaso.
účastníKŮ, ať výrokem vodopr vnl o do t~ořícího se družvaná menšina byla donuoena ke vstupu

214

2) Srov. Budw. 3999 A ai 1905.

15'

21

tě veře

.\ stva, na b ýv á "pIa tnos ti v' ži 1'0
j n ém a
občanském" teprve uznáním vodoprávníHo úřa-:
d u. Teprve byvši úředně uznáno rn:ůže vodní družstvo svvm
ir:nénem nabývati práv neb podstupovati závazky, nabÝ~atr
'majetku, žalovati a býti před soudem žalováno.
Před uznáním právní existence vodního družstva zůstá
vají proponenti pouze členy přípravného komité. Náklady;
na připmvné práce od nich za účelem zřízení vodního družstva
vynaložené nemooou býti považovány za zá\\azky družstevni
a nemohou býti dle § 96. vymáhány politickou exekucí. 3f
Právní jednání uzavřená před uznáním zakládají jen osobní
ručení těch členů, kteří je uzavřeli anebo k nim předem
n.ebo dodatečně přivolili. Až do úř,edního uznání jest assocmce tato pouze společenstvím dle o. o. z.
Již při výkladu o tvoření se družstev dobrovolných bylo
poukázáno na to, že uznání úřední není aktem konstitutivntm
'pýbrž de kl ar a t.o r.n ln; jím se "odní družstvo nezřizuje:
aniž se jemu propůjčuje právní osobnost, nýbrž se pouze
konstatuje, že družstvo vešlo v život způsobem zákonu odpovídajícím a organisace jeho že zákonu neodporuje.
Z toho plyne, že v?doprávní úřad nerozhoduje o uznání
dle volného syého'llvážéní,llýbrž. Že je vysloviti musÍ, Ílei1{:1i
zde výše uvedených' námitek. Mají tudíž interesenti právní
nárol" na uznání družstva a bylo-li jim odepřeno, mají možnost nález ten instanční oestou naříkati. (Odchylného názoru
jest Krejčí ve Správním Obzoru 19 13.)
Proti uznání mohou býti členstvem budouciho družstva
činěnYE.~m.ttlSY opírající se o to, že družstvo nesleduje účelu
dle :ákona pro vodní družstvo jedině přípustného, že nebylo
~tv:"reno v souhlase s ustanol'ením zákona aneb že jednothve body stanov zákonu odporují. Ježto, byly-li proti žá.
danému uznání družstva p .. dány námitky, povstává vodoprávní
spor, jest třeba zavésti řádné kontradiktorní řízení a nálezem,.
podléhajícím opravným prostředkům, spor rozřešiti. Proti žádanému Uznání nelze uplatňo\\ati námitky, které byly buď
rozhodnutím dle § 93· vyřízeny neb praekludovány. Bylo-li
vodní družstl'o jednou úřadem pravoplatně nznáno, nem1\že
býti později jeho právní existence zájenmíkem popí r ána. 4 }

I

5) Srov. Budw. 8330 A ai 19! I.
4) Srov. Budw. 7864 A ai' 19 I I.
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U znání vodního družstva dle § 57· obsa~uje pouze v vý~ok
jeho utvoření se a jeho existencl, rozhodn:e v.sa~
'ímá v sobě jakýchkoli vodoprávních, v subJektlVl11
nepoJ.
.. h v ,
byla
~ráva třetích sahající opatření. Ty osoby; JI; z prava ~e. _
dotčena již uznáním vodníhb druzstva, nybrz mohou byt! te
prve dot{ena prováděním účelu družstevního, jsou teprve teh~~
obrau
d oru legitimovány
k
. -, o
p , až úředně uznané družstvo
v
;
• k'se na vodoprávní úřad se žádostí,. aby druzstevm proJ~,',
snad do práv cizícn sahající, a účel družstva dle stanov tvonCl
byl co vodní dUo vodoprávně scnválen.5 )
, ,
III. Jakmile vyslol'eno jest vodoprá~nímúřa,demuz!,am
a nabud~právní moci, i~st třeba utvořem se vodmho druzst"a
zapsati do v(ldníknihy.
,
, ..
.
Předmětem zápisu jest především uznava,Cl h:tma a ,stakmze"zapsano,
novy d ruz"stevní . Vedle toho má býti ve VOdnl
v
vlol
kdo byl za snarostu zvolen (§ 59.) a vlozen seznam c enll.
. .družstva (pozemků i vlastníků) a podpisy os~b, kte.ré d.le ~o;
tčených usnesení za představenstvo pOdpiSUJI; ~Istmy 'V?f1:;
'kazy nebo doklady o těchto předmětech zaplsu schovavaJI
vy ve zvláštní sbírce listin (§ Ir. mmlster.
. .
se
nanzem ze dne
20 září 1872 č. 52. z. z.).6)
, .'
. Všechny z m:én y v datech a poměrech ve vodm k.mz~
'Zapsaných musí býti vodoprávnímu úřadu oznámeny. Do Jake
lhůty se tak státi má, zákon nepraví. Dle § 7. uvedeného
nunist. nařízení státi se tak rn:á neprodleně.. v
•
v,
,
,
.
d'
í
kuihu
J'est
Č1ste
eVldencnl
Vyznam zaplSU ve 1'0 n
~~ __'_",""" ....... ,
.a nemá materielní moci průkazní. Slouží pouze k mformacl
jak úřadu, tak kteréhokoli zájemníka.

{)

řádném

Y;;

Vzorné stanovy vodního družstva.
Clánek 1.

Název, skUo a účel vodního družstva.
§

1.

Vlastníci pozemku (a nemovitostí) uvedených v seznamu k těmt~ staá
• . . né, t"oři
podle ustanovení vodního. zákona vodní
{lOV m pnpoJe
.
Ok)druzstvo
. ,

s názvem: Seznam, katastr členský má obsaftovatt tyto rubll
5)
6)

Srov. Budw. 8927 A ai
Viz výklad §§ 100-101.

y: a

Jmenq

1912.
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a obydli člena, b) číslo parcely, c) druk kultury, d)· výmlra (u meUor.
dTu~.), odhadní cena a cena meliorační (u dTuž. regat.), c) konkurečn,
plíspěvek.

§
Vodní družstvo má své, sídlo v

2.

§ 3·
.účelem vodního družstva jest (pouze některý z druhů uveden;1ck
v § 53, ač kombinace dvou není vyloučena)
dle projektu, jenž bude předložen k úřednímu schválení~ d.ál,e použivat~'
provedeného díla a udržovati je v řádném stavu.
Clánek II.

Členové, jich práva a povinnosti.
§ 4·
Cleny vodního družstva jsou dočasní majitelé pozemků (a nemovitostí) do svazků vodního družstva pojatých na základě dobrovolné při

hlášky (aneb úředního rDzhDdnutí).
Seznam pOzemků a jich majitelů, jenž je k stanovám připojen, tvoří
podstatnou součást stanov.
Při změně vlastnictví pojatého pozemku stane se nový majitel samočinně členem vodního družstva se všemi právy a závazky (§ 62. vodn~
zák.).

Vodní družstvo muže usnesením valné hromady po dohodě s dotvč~
nými majiteli o hrazení nákladu další pozemky do vodního družstva dle
volného rozhodnutí přijati anebo pozemky pojaté do vo,pnfho družstva.
z .něho propustiti; každou takovou změnu musí předseda ihned oznámiti
,okresnímu politickému úřadu k úřednímu záznamu.
Vodní družstvo je p o v i nn o k žádosti majitelově jednotlivé pozemky
za podmínek § 63. v. z. dodatečně do družstva přijati anebo dle § 64 .•~dst. 1·-3., z družstva propustiti, dále jest dle ustanovení § 64., odst. 4.,:t bez souhlasu majitelova o p r á vně n 0, pozemek z vodního družstva,
vylouqitij nedocílí·li se dohody o podmínkách povinného přijetí, pro.pu.
štění anebo vyloučeni, rozhoduje k návrhu dotyčné strany okresní politický
úřad.

a)
b)
c)
d)
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§ 5·
Clenové jsou oprávněni:
užívati společně zařízení družstevních a výhod plynoucích z družste\~.
níh" díla.
účastniti se správy podniku dle stanov;
bráti poměrnou účast na podporách vodnímu družstvu poskytov.anS'ch
za podmínek povolovacích výnosů;
dle ustanovení správy podniků (již tvoří výbor družstva a úřední.
správce stavby) konati práce, dodávati a dovážeti hmoty ,pokud ne.
by~y smlouvou zadány podnikateli. Peněžní náhrada stanovená za tyto
v)'kony správou podniku zaúčtuje se zpravidla ve prospěch příspěvku.>

jenž onomu členu při rozvrhu společného nákladu dle §§ 22. a 23.
stanov bude vyměřen a teprve přebytek se ,hotově vyplatí;
e) bezplatně používati vykopané zeminy na svém pozemku, pokud jí dle
uznáni stavební správy podnik nepotřebuje.

§ 6.

a)
b)
c)
d)

e)

f)

Clenové jsou povinni:
šetřiti stanov, usnesení výboru a valné hromady, předpisů
provozovacích a udrž-ovadch a po'drobiti se nařízení předsedy;
súčastniti se jednání a prací vodního druz.stva, podporovati jeho snahy
a hájiti jeho zájmy;
přijati volbu do výboru (§ 12. stanov);
odváděti včas zájmové příspěvky dle stanov vyměřené ať k účelfun.
provádění neh k udrž-ování společného podniku (§ 22.-24. stano\');
trpěti na pojatých pozemcích provádění podrůku dle schváleného projektu, provedená zařízeni a jich udržováni (pocházení zříZlenctí a orgánů vodního družstva a úřadů, nutné skládky a dovoz materiálu při
>opravách a pod.) ;*)
upozorniti neprodleně předsedu neb jeho náměstka na škody j,:tk.éhokoliv druhu na úpravách -spozorované neh jim hrozící.
přesně

Clánek III.

Vnitřní

organisace vodnÍho družstva.
§ 1·

Orgány vodního

družstva js-ou

valná

hromada, výbor

a

předseda.

§ 8.
Valnou hwmadu tvoří shromážděné členstvo.
Každý člen může súčastniti se valné hromady Ia své hLasovací právo:
vyk{lllati buď osobně neb jiným členem družstva (velkostatek též členem
správy súčastněného statku), jejž písemně na určitou dobu sp1nomocní~
Manželku, pokud se nerozhodla jinak, zastupuje manžel. - Za osoby právnické neb za osoby k samostatnému právnímu jednání nezpůsobilé n:astupují
jich zákonní (statutárni) zástupci. - Spolumajitelé mohou hlasovati ~en
společně.

Ve valné hromadě má každý člen vodního družstva nejméně jeden
hlas. Hlasy pro hlasování ve valné hromadě se nečítají dle počtu hlav,
nýbrž dle hodnoty zájmu každého účastníka a to:
I. při melioraci má každý člen podle výměry svých pozemku na
<"Idvodnění neb povodňováni súčastněn)'ch do 1 ha 1 hlas a. za
každý- další I ha neb zlomek jeho I další hlas;

*) Pozn. Stane-li se škoda
zemku nárok na náhradu.

při

udržovacích pracích, má vlastník po-
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2. při

r ,e g II I a c i dle hod II oty zajmu své súčastněné nemovitosti
do ... Kč I hlas a na každý další začatý tisíc Kč vždy o I hlas více
(§§ 54. a 56. vodního zákona).
(Udný člen nemůže však míti více než 2/5 veškerých- hlasů. i když by
z jeho celkového zájmu větší počet hlasů vyplýval.*)
Hlasovací listinu všech členů vypracuje na tomto podkladě výbor dle
návodu zástupce zemědělské ,rady a vyloží ji po 14 dnu u předsedy čle
mim družstva k nahlédnutí 'i3. podání nárrůtek, o čemž předseda musí člen~
stvo způsobem v obci ,obvyklým současně uvědomiti; po té předloží:
předseda hlasovací listinu valné hromadě s podanými námitkanů k u'snesenL
P:mti usnesení valné hromady lze si ztěžovati do 14 dnů II okresního
politického úřadu, který rozhoduje (s konečnou platností), (§ 60. v. z.).
(OdvoÚÍnl přlpustno.)
Každé hlasování ve valné hromadě, pokud tyto stanovy jinak nepřed
pisují, děje se nadpoloviční většinou hlasů přítomnými členy odevzdaných
a počítaných dle hlasovací listiny.

§ 9·

ien hlasujicich).

Valné ,hromadě přísluší:
a) voliti výbor a přehližitele

všech

10.

účtů

(§§

II ••

16.

11

19. stanov)

(většinou

clenů).

b) udíleti bl~žší směrnice pro jednání výboru v záležitostech dle § 15.
_ _s_tanov do jeho působnosti náležejících;

*) Tento ,odstavec se vypustí, není-li
plochy.
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kalendářní;

d) zmocňovati výbor k opatření prostředků uzavřením zápůjčky;
e) \lsnášeti se o tom, má·li vodní družstvo přistoupiti jako člen k úvěr·
nímu společenstvu a upsati podUy;
f) usnášeti se o rozvrhu nákladu na členy a vybírání členských přispěvkll
(§§ 22.-24. stanov);
.
..
~
g) rozhodovati o stížnostech proti předsedovl a výboru druzstva;
h) usnášeti .se o způsobu provedení podniku, o zahájení .stavb y " jakož
i o změnách úředně schváleného projektu, které meZl provaděním
nebo později jsou navrhovány; usneseni takové vyžaduje úředního
souhlasu správce stavby a při větších změnách svolení subvenčních!
úřadů;

ch) rozhodovati .o dodatečném přijímání po případě propuštění ane~ vy:
loučení poz'emkťt dle §§ 63. a 64. v. z. (§ 4. stanov) -a soucasne
určiti příslušné podmínky (vyloučení jen nadpoloviční většinou všech
členů),-

Valnou hromadu svolává předseda zpusobem v obci obvyklým (oběž
níkem, veřejnou vyhláškou) a mimo to písemným pozvánún oněch členů
mimo obvod družstva bydlicích. jichž bydliště bylo předsedovi oznámeno;
v pozvání (vyhlášce) jest uvésti pořad jednání.
Řádná valná hromada koná se nejméně jednou v roce; mimořádnou
valnou hromadu může př,edseda svolati, kdykoli to uzná za nutné, a je
Ipovinen ji svolati. žádá-li toho lis členů výboru družstva aneb členové
družstva, zastupující aspoň jednu pětinu oelkového zájmu ..
O každé schůzi se vede zápis, obsahující učiněná usnesení s udáním
poměru ,odevzdaných hlasů; k zápisu jest připojiti listinu přítomných.
K platnému usnášení se valné hromady je třeba, pokud stanovy tytopro určité záležitosti (viz § 10., odst j) a 1) jinak nepředpisují, přít-om
nosti alespoň jedné pětiny členů zastupujících nejméně polovinu hlas{L
Nesejde-li se v ustanovenou dobu počet členů k pLatnému usnáš'enť
potřebný, může po uplynutí jedné hodiny konati se valná hromada, která
se platně usnáší () témž pořadu jednání, bez ohledu na počet přítomných
,členů a jimi zastoupených hlasů, což jest v pozvání k valné hromadě
výsl-ovuě poznamenati, S výjimkou předmětů uvedených v § 10. bod 0,
ch, j, l (pH nlch2 jest tfeba ,dle Z1Íkona usnesení většiny všech členů, nikoli.

§

c) zkoumati a schvalovati účetní závěrky výb~rem předlože~é,,, u~náš,eti.
se o ,rozpočtu a úhradě výdajů na přišti správní rok. J1mz ]e rok

člena

s majetkem

přes 2/5

celé

i) rozhodovati o námitkách ve příčině hlasovacího ~r~va jednotlivfc!ll
členů (§ 8. stanov) (pouze provisorné. Rozhodovottt o reklamaclch
týkajících se práva volebního přísluší polit. úřadu (60. v. z.);
j) usnášeti se o změnách stanov; ustanovení o rozvrhu stavebního nákladu lze změniti jen jednohlasným usnesením (§ 66. v. z.); obé vět·
šinou všech členů;
k) zmocniti výbor ku přijímáni zřízencú a určiti jich poč'et, službu a
požitky;
1) usnášeti se většinou (2Js hlasů) všech členů § 65· v. z. o rozchodu
družstva, když byly před tim splněny veškeré. zá~azky člen~. ~či
družstvu a družstva vůči jiným osobám a bylo-ll pred tím Za]lšteno
řádné udržování podniku; byla-li vodnímu družstvu poskytnuta podpora z prostředků státních a zemských, je platnost tohoto usnes~n:í.
podmíněna předchozím souhlasem ministerstva zemědělství a zemskeho
správního výboru.

v

Ý bor.

§

ll.

Výbor vodního družstva sestává z ... členů a z .•. náhradníků, zvo·
'lených valnou hromadou ze středu členstva na dobu 3 let; volba koná se
hlasovacími lístky a to nadpoloviční většinou hlasů čítaných dle § 8.
.těchto stanov (§ 56. v. z.)*) a to ze vsech členů.
Volbu prokazuj e zápis o valné hromadě.
Neobdrží-li kdo při volbě absolutní většiny hlasů, rozhodne užší volba
rovnosti 'hla.sů los.
*) Doporučuje se, aby členové z různých súčastněných obcí byli ve
'Výboru poměrně zastoupeni.
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a.

při

§

12.

Do v)'boru voliti lze jen ty členy vodního družstva, kteří dosáhli 2 r
let věku a jsou v plném užíváni práv vbčanských ca nejsou vyloučeni
z práva voliti do obcí.
Každý člen vodního družstva je povinen pod pokutou 50 Kč volbu
do výboru přijati a úřad do nové volby zastávati, není-li omluvy dle čl.
20. obecního zřízení, která připouští nepřijetí volby do obecního zastu~
pitelstva. Kdo pusobil jako člen výboru po čas jednoho období, může býti
opět volen, není však pov:inen pro období následujíci volbu přijati.

§ 13·
Výbor usnáší se platně za přítomnosti nejméně poloviny všech ·členů
nadpoloviční většinou hlasů přítomných (l'yjma volby pfedstavenstl,la
§ 16.); hlasy čítají se dle hlav. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas před
.sedajídho, jenž vždy hlasuje .0 schůzích vede se zápis~ obsahuj'ící uči~
něná usnesení s udáním poměru hlasů; k zápisu jest připojiti listinu
přítomných.

§ 14·
S chll z e družstevního výboru svolává předseda, uzná-li toho potřebu,
:aneb k podnětu úředního správce stavby, nebo žádá-li toho aspoň lis členů
výboru.
Za stavebního období má výbor konati schůze zpravidla každého mě~
sice, nejméně však jednou za ll! roku a po ukončení stavby aspoň jednou
v ;roce.

a předklád~ti je
valné hromadě ke schvale~í:
účetní závěrku dlužno po -14 dnů před valnou hro~du vyloZlti
k nahlédnutí členstva; s účetní závěrkou jest předkládatl valné hro.
madě výkaz došlých členských příspěvků se zvláštním uvedením zby-

e) zkoumati
po jich

Ke schůzi dlužno pozvati členy výboru i náhradnfky

S

§ 15·
Do působnosti výboru spadají všeliké záležitosti, pokud nejsou vy_
hrazeny valné hromadě nebo i ·úřednímu správci stavby.
Výboru náleŽÍ zejména:
a) prováděti usnesení valné hromady;
b) činiti veškerá opatření potřebná k provedení a financování podniku
a k dosaženÍ- veřejných subvencí, dle potřeby sjednati suhvenčni
umluvu a uzavříti podle usnesení valné hromady potřebné výpůjčky;
meliorační (§ 10. lit. d) a e) stanov);
c) zadati stavbu podnikateli za spolupůsobení zástupce rady zemědělské
,a sjednati smlouvu;
cl) dozírati na provádění podniku, zkoumati výkazy provedených prací
a dodaných hmot a nařizovati příslušné výplaty na poukaz úředního
správce ~ stavby dle postupu prováděni ,fl po případě dle smlouvy
.s podnikatelem;
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přehUžite!i

Článek

účetní závěrky

účtů

IV.

Činovníci.
§ 16.

uvedením po_

mohou se však vždy zúčastniti -porady.

doklady, sestavovati

óh d
lk'
l ých nedoplatků;
ra u ce. ove
f) P řipravovati rozpočet na přiští rok s návrhem na
potřeby a k tomu účelu připravovati zatímm, rozvr h pV'
nsp ěv ku na
členy. Po ukončení stavby a po schválení k0r:-udaČI1:ho účt.u subvencujícími Úřady jest předložiti konečn~ .~oz:rzení príspěvku člen-,
skýdl a u jednotlivých členů uvésti VýŠI JImI splacených zatímnídt
příspěvků (záloh) (§ 23. stanov);
g) ustanovO\'ati družstevní zřízence dle zm~cněni valné..hromad y a vydávati pro ně služební instrukce (§ 10. ht. k) stanov),
h) vydávati předpisy pro uŽÍvání a udržovám,' díla;
i) dohlížeti na řádné udržování proved enych s t a veb a činiti všechna
opatření k provedeni nutných oprav;
j) voliti přehlídkovou komisi (§ 31. stanov);
,.
)
k) vésti ve stálé patrnosti družst,evní členy ~ .pozernk~v (katastr zaJmu.
a oznamovati nastalé změny okresnímu polltlckému uradu;
1) svolávati valnou hromadu dLe potřeby a připraviti pořad jednání~
mj verifikovati akt volby jak výboru, tak pfedstavenst1lia a to bez pří~
pus/nosti iÚÚšílw odvolání (§ 60 j.

Mim o řád n á schůze může býti svolána kdykoliv k úradě o nutných
záležitostech.

řadu jednání; náhradníci hlasují toliko v zastoupení nepřítomného člena,.

účetní

přezkoušení

V'bor volí nadpoloviční většinou hlasů (přítomných) všech členil výbofll
dle hlav (§ 13. stanov), z'e svých
sedu, dále z členů anebo po případě i z nečlenů Jednate;..e a pok:adní..1.,;a
družstva. N edocí1í-Ji se většiny, rozhoduje užší volba. a pn rov~ostl hlastl
los. Jména a podpisy zvoleného předsedy a místopředsedy dluzno, ne~ro.
dleně oznámiti okresnímu politickému úřadu k záznamu ve vodm kmze.
"
Volbu prokazuje zápis o schůzi.
Úřad předsedy a místopředsedy jest funkcí č~stnvou, nálezí mu y!jak
náhrada nutných výloh, jichž uznání v pochybn~st1 ~rísluší v~boru:
Jednatel a pokladník mohou býti honorovánl, zejména nejsou-ll členy
družstva.

počíta:ých

člen~ předsedu, místopřed.

.'!(

§ 17·
a) Pře d sed.a zastupuje vodní družstvo na vene~,v ~fdí j~dnání v!boru a valné hromady, provádí jejich usneseni, overuJe záplsy o schuzich valné hromady a výboru, řídí a podpisuje spisy a dozírá na
z"řizence druŽstevní a na řádné udržování podniku.
Listiny, jež zakládají právní závazky,.. jakož.. i poukazy na v~platy
částek vyšších 300 Kč, podepisuje mlrrlO p r e d sed u neb mlS t Q-
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pře d sed u ještě jeden člen v)'boru, jehož jméno a podpis jest
rovněž oznámiti okresnímu politickému úřadu k zaznamenání ve vodní
knize (§ r6. stanov). Ujednání, jimiž se kladou závazky stavebnímu

fondu družstva, musí býti též podepsány správcem stavby.
b) Místopředseda zastupuje předsedu, je-li tento zaneprázdněn~
c) Jed n a tel podporuje předsedu při vedení korepondence, připravuje
veškerá písemná vyřízení, uschovává a vede v patrnosti družstevní
spisy.

P o k I a dní k přijímá na poukaz předsedy veškeré platy a vyplácí
splatné částky podnikatelům, akordantům, dělnictvu, vede účty, uschová:á účetní doklady, připrav~je účetní závěrky a rozpočty a podává
ph výročních valných hromadách družstva pokladniční zprávu.
Nejsou-li jednatel a pokladník členy výboru, mají ve schůzích výboru jen hlas poradní.

základě

rozvrhu dle §§ 22.-24. stanov) na ltaždého člena vypadajících.
aby úhrnná potřeba všech výdajů řádně byla uhrazena, a vyloží jej
po' dobu 14 dnů II předsedy družstva k náhlédnutí členstva. Zárov-~ň jes~
přesně vyznačiti platební lhůty. Clenové mohou během této doby podau
II předsedy námitky proti rozpočtu a rozvrhu příspěvků.
O rozpočtu a námitkách usnáší se valná hromada nařízujíc tím jeho
prDvedení. (Nevyhoví-li valná hromada námitkám proti rozvfhu podaným,.
ťak

nwžno se dovolati. rozhodnutí polit.

Článek

" Každý člen výboru je povinen pod pokutou 100 Kč přijati volbu za
predsedu aneb místopředsedu, pokud !Obdobně nemá důvodu k odmítnutí
volby za starostu obce.
Pokuty dle §§ 12. a 18. připadnou udržovacímu fondu vodního
družstva; ukládá je výbor a vybírá stejným způsobem j,ako příspěvky!
členské.

§ 19· •

Přehližitelé účtů, počtem dva, volí se valnou hromadou z jejího středu
na dobu 3 let a nesmějí býti členy výboru.
~řehliZitelé účtů jsou povinni zkoumati výroční účty s doklady a po~
dávati o výsledku zprávu valné hromadě; jsou kdykoli oprávněni příleži.
tostně revidovati pokladnu a účty. Zejména jest jim přesvědčovati se
Q
řádném placení členských příspěvků a o plnění družstevních závazků.
Clánek V.

Úhrada nákladu.
§

20.

Náklad, jehož vyžadovati bude připravení, provedeni :a udržovánÍ>
podniku, uhradí vodni družstvo:
I. subvencemi státu a země, o jichž dosažení se postarati náleží výboru
2. po případě podporami zúčastněných okresů neh obcí,
'
3· zbytek nákladu uhradí se buď tak, že ihned Se rozvrhne na členy;
a od nich najednou se vybere, anebo ,se uhradí pomocí výpůjčky 1
která splacena bude v přiměřených lhůtách rozvržením a vybíráním.
členských příspěvků.

§

2l.

Výbor družstva sestaví koncem každéhD roku rozpočet všech vydání a
jich úhrady pro rok budoucí (§ 15. f) stanov) s výpočtem příspěvků (na.
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Vl.

Rozvrh a vybírání
§

§ 18.

úřadu,)

příspěvků.

22.

Veškerý náklad (přípravný, náklad na projekt, náklad stavební, udržovací, správní) rozvrhuje valná hromada (§ 10. c) stanov) na účastníky
dle zájmu.
a) Náklad meliorační (odvodnění a povodnění) rozvrhne se v poměru velkosti súčastněné pl och y každého společníka dle poč t II
hektarů.

Dle různého prospěchu třídí se súčastněné pozemky na ..... tříd,
s tím účinkem, že pozemky
I. třídě počítají se celou súčastněnou výměrou (100°/0) ............. _...._
v
v

II.

v III.

"
-.............. - .. __ ................*}

Pokud samostatné pro sebe llzavfené části podniku vyžadují značně
rozdílného nákladu, lze rozvrh příspěvků pro takové části (sekce)
provésti ,odděleně s poměrným započítáním společných výloh.
Dle těchto zásad se založí příspěvkový katastr s udáním súčastněné!'
výměry (v hektarech) pojatých pozemků dle přispěvkových třid, a
takto zjištěná plocha jednotlivých pozemků každého účastníka udává
procento (měřítko) z celého nákladu na pozemek a jeho majitele
vypadající.
b) Náklad regulační rozvrlme se v poměru peněžní hodnoty
súčastněných poz'emků a jiných nemovitostí (budovy, cesty, dvory,
studny atd.), která se vyšetři u pozemků násobením čistého katastrál·
ního výnosu násobkem ....... , II jiných nemovitostí odhadem.
Dle různého prospěchu (stupně nebezpečí, očekávaného zvýšení hodnoty) třídí se súčastněné pozemky a nemovitosti na ...... tříd s tím
účinkem, ž,e se béře majetek v počet pro rozvrh příspěvků
--.-) N ení~li v prospěchu značných rozdílů, lze třídy vynechati. Pro za~
řadění ,do jednotlivých tříd bude směrDdatná různost očekávaného zvý~
šeni výnosu a hodnoty pozemků, hustota drenáže, jednotkové ceny! jakost
spodiny a p.
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I.
v II.
v III.
v

třídě

hodnotou

1000/0

"
"

(celou) ......................................... _.. _.............................. .
............. _.. -.. -.. _..~ **)

... -.............. -_ ........................................................__......__..._.................................__ .._.......-.,..-_. __ ._---Dle těchto zásad založí se příspěvkový katastr majetku na regulaci
súčastněného s udáním peněžní hodnoty podle určené příspěvkové třídy,
a takto vyčíslená peněžní hodnota súčastněného majetku každého společ
níka převedena na procento hodnoty veškerého súčastněného majetku udivá
percentuelní podU (měřítko) z celéhD regulačního nákladu na dotyčný ma-

jetek a jeho majitele vypadající.

Příspěvky včas nezaplacené vymáhá předseda dle § 69. v. z. a §§ 17.
až 19. zákona melioračního ze dne 30. VI. 1884, č. 116' ř. z. politickou
exekucí, -o niž zakročí u okresní politické správy. Nebyly.li zapravenYI
příspěvky do jednoho roku po splatnosti ,jest předsedovi vodniho' družstva pečovati o vtělení zástavního práva k jich zajištění do pozemko~é
,knihy_ (§ 18. mel. zák. z r. 1884.) Zaplatí-li se příspěvky opozděně j
jest hraditi zákonné úroky z prodlení a vzešlé tím výlohy.
Za splnění členských závazků (příspěvků) ručí každý člen svyIll1 pojatými pozemky, na nichž požívají nedoplatky do 3 roků po splatnosti
;s úroky a výlohami bez jakéhokoliv knihovního vtělení přednostního práva
zástavního dle § 62. vodního zákona.
Vystoupivši' členové ručí 'Ůsobně za závazky. které vzrůkly do dne
vystoupení.

§ 23·
Zařadění

nemovitostí do příspěvkových tříd, odhad hodnoty a sesta·
veni příspěvkového katastru dle zásad v § 22. obsažených provede před
zahájením stavby za součinnosti správce stavby výbor a schválí valná hro·
mada. Na základě tohoto příspěvkového katastru rozvrhují a vybírají se
příspěvky členské provisorně až do ukončení stavby. (tlenské příspěvky
vybrané (§ 24. stanov) zatímně před sděláním def:irůtivního rozvrhu zapo·
čítají se do příspěvků defirůtivně rozvržených.)
Ihned po ukončeni stavby (po kolaudaci viz § 27. stanov) celého
podlůku aneb samostatné části i'eho provede výbor za součinnosti správce
stavby (vezmouce zřetel k eventuelním značnějším změnám během stavby,
nastalým) r e v i s i příspěvkového katastru, vypracují současně de f i n i·
t i v n í r o z vrh celého nákladu stanovením ciferní částky vypadaj'icf
na lmždého účastníka celkově (při zaplacení najednou) neb ročně (při
anuitním splácení výpůjčky) a předloží tento rozvrh valné hromadě ke
schválení.
Výborem sestavený rozvrh příspěvků jest (obdobně jako v § 21.
stanov) po 14 dnů před valnou hromadou vyložiti k nahlédnutí členstva;
námitky členů je během této doby podati u předsedy družstva, který
je povinen předložiti je současně s návrhem rozvrhu příspěvků valné hromadě k rozhodnutí.
Není-li po provedeni podniku důvodu pro změnu prvotního kat.astru
příspěvkového, potvrdí jej valná hromada po provedení podniku jakQ'
katastr definitivní.
'

§ 24·
dle rozpočtu a rozvrhu (§§ 21.-23. stanov) pře
depíše předseda vodního družstva s udáním platební lhůty jednotlivým
členům a vybírá je pokladník buď přímo neb prostřednictvím berního
úřadu, jenž je vybírá týmž způsobem jako státní daně.
Příspěvky vyměřené

**) Zpravidla zařadí se poz'emky v inundační ploše do I. třídy, výše
položené do dalších tříd; budovy a obj'ekty zařadí se obdobně do pHslušných tříd dalších; na př. inundované pozemky 1000}0, pozemky až do
1.50 J,n nad inundační linií 7°% a pod.; budovy, za povodně .... m
vysoko zaplavené .... 0;0, atd. dle okolnosti.
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Clánek Vll.

Provádění

podniku.

§ 25·

o

způsobu provádění

podniku - t. j. buď zadánim jeho cestou na·
. bídkovéh'Ů řízení podnikateli neb ve vlastní režii vodního družstva rozhoduje valná hromada; její usnesení podléhá schválení subvenčních.
úřadů.

Správu a ,doz.or stavby v ,ohledu technickém i finančním vykonává 7erada úředníkem technické kanceláře, stejně i vedení stavby, nebylo·li smlouvou postoupeno podnikateli.

mědělská

Zástupcům rady zemědělské a politických úřadů j'e volno nahlížeti do
Jednacích spisů, rozpočtů, účetních dokladů a účastniti se (bez pr:áva hlasovacího) :schůzí výboru a valných hromad.
Správce stavby bude míti na zřeteli též řádné finanční hospodářstvi
a plnění finančních závazků vodního družstva, zejména aby byly družstvu
.řádně spláceny členské příspěvky a v případě potřeby, '!'tby výborem a
valnou hromadou bylo učiněno příslušné opatření.

§ 26.
Vlastníkům ploch potřebných k úpravě toků a odpadů (svodnic) pro
svahy upraveného koryta a prQ stezky (v šíři as 60 cm) podél toků poskytne vodní družstvo odškodnění, které se ujedná vzájemnou dohodct..aneb určí úředně při vodoprávním řízení. Plochy tyto zůstanou vlastIŮctvím
d'Ůsavadních majitelů a jen ve výjimečných případech lze je převzíti do
vlastnictví družstva. Majitel Jest však povinen šetřiti podmínek úředně
stanovených anebo vodním družstvem vydaných o používání a obděláván~
těchto pozemků. Závazek tento lze knihovně zajistiti.

Malé části pozemků - novým korytem oddělené vymění se mezi dotyč
!Ilýnů majiteli vzájemnou dohodou a případně vyrovnají se zbývající rozdíl)'!

hodIlQty v

penězích.
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o změnách v pOzemkové držbě dá družstvo vypracovati geometrovský
elaborát a provésti dle něho knihovní pořádek během provádění podniku
před konečnou kolaudací.

zařízení za účelem zjištění stavu podniku správného fungováni ' h
v'"
'
vsec za·
ľÍzem a nutnostI eventuelních oprav. O výsledku podají písemnou z ráv
'-k
t
'
"
,
d
lš'
,
P II
vyuvru,
ery ueml a 1 nutna opatřeni.

§ 27·
Po úplném ukončeni podniku a sestavení kolaudačního 'Operátu je před~
seda vodního družstva povinen žádati okresní politickou správu za prove~
dení kolaudace vodoprávní a ekonomické.
(U většího podniku, z několika samostatných celků sestávajícího může
se tak státi po ukončení každého jednotlivého uceleného dHu podniku.?,
Článek

VIII.

Udržování podniku.
§ 28.
K zajištění řádného udrž-ování podniku v dobrém stavu utvoří vochli
družstvo dle ustanov'ení melioračního zákona udržovací fond z členských
příspěvků dle §§ 22.-24. stanov rozvržených spol~čně s ostatní rozpoč
tenou potřebou a z částek subvenčních k tomu zvlášť poskytnutých.
Správu udržovacího fondu jest vésti odděleně od správy. ostatního
jmění družstevního; udržovacímu fondu připadnou vybrané pokuty a jiné
nahodilé příjmy.

Clánek IX.

Spory a stížnosti.
§ 32 •
Spory, které vzniknou z poměru družstevního mezi vodním družstvem
.a č!eny, ~yř~z~je ~ žádosti obou stran smírčí soud, skládající se z 5 členů,
k~ed, nenal.eze)í v!boru a z nichž dva jmenufe výbor. dva dotyčný člen
a patého Jako predsedu volí členové takto jmenování. Neshodnou.li se
o 'Osobě předSedově, rozhodne los.
Pw jednání smírčího soudu a j~ho rozhodnuti, majíc:í pro strany moc
pravopIatného rozsudku, platí předpisy civ. řádu soudního ze dne I. srpna
1895, Č. 113 ř. z. VI. hlava IV. dil.
.
v O~ stížnůstech na jed~ání výboru rozhoduje
valná hromada, proti jejímuz vyroku lze se OdVOlatI k -okresnímu politickému úřadu jenž po slyšeni
zemědělské rady rozhodne (§ log).
'
Stanovy tyto byly schválenYi v ustavující valné hromadě dne ................ .
~

.................................... .... " .......................................................................................................... .
Zatímní výbor:

§ 29·
Výbor družstva ustanoví k dozoru nad provedenými stavbami podniku
vlastního dozorce neb pověří tímto výkonem jinou vhodnou osobu, jíž jest
veškeré zaříz-ení opatrovati a běžné opravy prováděti.
Dozorci vodního družstva, byl.li vzat politickým úřadem do pfísahy;,
dle zákona o polním pychu, přísluší dle § 70. v. z. působnost a právd
postaveni přísežného polního hlídače.

Okresní politická správa v
na základě § 57. českého vOd~íh~···~ák~~,;..·~~···d~·~ ;·8:···~;p;;;: ·;·8·7~:· Č:···7·;
z. z. vzala stanovy tyto na vědomí a uznala právní trvání vodního druž.
stva výnosem ze dne

....

..

..

.......................................v ................................................. .

§ 3°·
Hnaní a paseni dobytka na upravených svazích je bezpodnÍ1nečně zapovězeno. Členy družstva tohoto ustanovení porušivší nebo jinak družstevnt
dilo poškodivší může př'edseda pokutovati penízem do 100 Kč v každém
případě a mimo to 3s0u povinni nahraditi vodnímu družstvu veškerou škodu_
nezachováním předpisů anebo jinak zaviněnou.
Každý člen družstva ručí za jednání svých lidí.
Proti nečlenům poškodivším podrůk zakročí předseda podáním trest~
ního oznámení podle §§ 7°.-74- vodního zákona, obdobně i proiti členům
opětovně neb úmyslně podnik poškodivším.
§ 3L
Každor-očně

po jarním- táni a v podzimu vykonají členové vodního
družstva výbOrem k tomu určení společně s předsedou (místopředsedpu).
(přehlídková komise) přehlídku celého družstevního podniku a všech jeho
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SS 58. - 61. Organisace družstva.
§ 58. K vedeni spolku a k vyřizování záležitosti spole~enJstva volte společníci nadpoloviční většinou hlasl!. POČit2ných dle § 56. ze stAddu svého výbor.
§ 59. Výbor vyvolí ze Istředu svého nadpoloviční většinou
hlasl!., počUanýc.k dle hlav, st~mstu svéha, který spalečenstvo
zastupu;ena venek a má býti oznámen palitickému ářadu
a zapsán da knihy v.odní (§ 57.). (§ 22. zákana říšskéh.o.)
Nepři/de-li v tam případu § 58. k místu Žádná většina
nadpoloviční, rozh'Odneužší valba a jsou-li hl2sy sabě
r.ovny, los.
16
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§ 60. Rozhodovati o reklamacích, týkajících se práva
voličského,i) náleží na politický úřad.
Zkoušeti volba lest záležitosti společenstva a z teho rozhodnu# rekursu brdti se nepřipouští.
§ 61. Společenstvo rovným způsobem (§ 58.) upravul
sidnovami (statuty) práva ,a povinnosti, týku/Id se údů podniknutí zvláště 2 ) pak podle laké míry 'se náklad rozvrhale
a jaká bade 'spMva; stanovy pak a každá změna stanov
budiž avedena k známosti úřadu politického.
Orgány vodního družstva jsou: valná hromada, sprá.vní
výbor á představenstvo (starosta).
1. O valné hrornadě nemá zákoOn výsloOvného ustanoveni. Jestliže však na určitých rnístech vyhraznje úpravu
jednoOtlivých poOměrů družstevních "společenstvu", tudíž s 00 uhrnu všech členů vodníhoO družstva, nelze pochybovati
o tom, že má na mysli valnou hromadu, orgán to určený
k tomu, aby jím vůle veškerého členstva byla projevena.
Účastníky valné hromady jsou tudíž veškeří členové druž-o
stva, leč sila jejich vlivu na správu družstevní, působnosti
valné hromady stanovami a zákonem vyhražené, nebude se
říditi počtem hlasů, hlav, kolik členů zastupují, nýbrž vzhled~m k reální povaze členství vodního družstva pouze zájmem,
jaký na družstevním podniku má pozemek (objekt) do svazku
družstevního pojatý, který t. č. zastupuji. (Tudíž dle poměru
ceny chráněných objektů.) Z tobo plyne, že práva k úča
stenství na valné hromadě pozbývá ten vlastník pozemku,
kter)' vlastnictví na jinou osobu převedl (tato nastupuje na
jeho místo) a že spoluvlastníci jednoho pozemku mají právo
jen jedinou osobou (jedním spoluvlastníkem neb jiným zmocněncem) zúčastniti se aktivně valné hromady s takovým hlasovacím právem, jaký pozemku jejich dle zásady výše na-_
značené

přísluší.

Jest tudíž zřejmo, že podmínkou řádného chodu družstva
a vyvarování se zbytečných pozdějších reklamací jest, aby
v.odní vyhražuje politickému úřadu též práyo
rozhodovati o námitkách proti volbě výboru a představenstva. Postrádá
tudíž druhé věty § 60. čes. zák. vúd.
2) M .o r a v s k Ý zákon vkládá do této normy: ... zvláště účel podniku, zařízení k prov,edení určená, dobu započetí a ukončení, pak podle
jaké míry ....

1) Moravský'
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již při zahájení činnosti družstevní pořízen byl řádný k a t a str
čl e n s k Ý (postupně dle později nastalých změn doOplňova
ný), v němž uvedeny by byly jednak pozemkY ('Ůbjek'ty)
d'Ů družstva p'ojaté, jich výměra (cena), jméno d'ŮčasnéhO'
vlastníloa a poměr zájmový, t. j. počet hlasů držiteli pozemku (objektu) toho ve valné hromadě a tudíž ve správě!
družstevní příslušející. Zpravidla bývá tento poměr zájmový
stanoven tak, že stanovami bývá na I ha půdy neb na určitý:
'Ůbn'Ůs oOcenění .objektu určen jeden hlas. Dle rozlohy t'Ůho
neb onoho pozemku, resp. dle výše j,eho .ocenění bude 17.e
přesně a určitě v katastru poznamenati, kolii" hlasů držiteli
určitého p'Ůzemku přísluší. (Že katastr tento jest důležitou
pomůclmu pw DOzsah družstevních příspě,vků, vysvětleno
bude později.)
Rek I a m a ce proti hlasovacímu právu, správne]! proti
určení zájmového poměru t'Ůh'Ů neb on'Ůho 'Ůbjektu do svazku
družstevního pojatého DOzhoduje vodoprávní úřad a z nálezu
jeho jest další oOdVlOlání přípustno. (Vz'Ůrné stanovy mylněi
uvádějí tot'Ů rozhoOdnutí 00 konečné.) N,ení však překážky,
aby valné hromadě bylo stanovami vyhraženo předchozí smírné
jednání o námitkách podaných proOti ~apsání některého člena
do katastru členského s určitým počtem hlasů aneb proti
jeho nezapsání, ježto za jisté tímto způsobem stane se mnoho
námitek bezpředmětnými, byvši dohodou při valné hromadě
docílenou oOdklizeno, leč vlastní DOzh'Ůdování .o nevyřízených
takt.o reklamacích přísluší p'Ůlitickému co VIOd'Ůprávnímu úřadu.
Lhůta pro poOdání reklamaci zák'Ůnem stanovena není.
Pokud 00 b 00 r u p ů s 00 b n 00 s t i valné hr'Ůmady se týče,
obsahuje zálmn pouze něk'Ůlilť imperativních předpisů, dle
nichž musí zůstati valné hromadě vyhraženo a nemůže býti
stano\Cami na jiný družstevní orgán přeneseno:
a) usnášeti se na stanov,ách družstevních a jich pozdějších
včetně usnášeti se na měřítku pro rozvrh nákladu (§ 61.);
změnách

b) prováděti voOlbu správního výboru (§ 58.);
c) usnášeti se 00 nuceném vyloučení určitého pozemku:
ze svazku družstevního (§ 64., odst. 4.);
d) usnášeti se o r'Ůzchodu družstva (§ 65.).
16'

231

I

f!

rl
fl

II

II

i
ř

I,
II

I'I'

I!

tl

I'
II"
II

Ve všech těchto čtyřech případech bude třeba k usnesení souhlasu nadpoloviční většiny ~šv~ch členů vd~žstv,a ~~~a3Y
počítají se dle § 56.), nil<oli tedy vetsmy skutecne hlaSU]IClch.
Stanovalni, na nichž valná hromada se u"snesla;,v ffitlŽ-e
býti obor působnosti valné hr'~lnady p~d:tatne rozsIren a
pro tento další obor působnosti (nemaJI-li .vst~no;~. odchyl·
ných ustanovení) postačí souhlas n~dpolov:cm.. vv,etsmy hla·
., 'h, pn
V' ce
v mVz ovšem
opět pomer hlasu zJIstu]e se dle
SU)1CIC
.
poměru zájmového (§ 56.).
v

Valná hromada jest tudíž nejvyšším orgánem správy druz;
stevní, orgánelll souv-erenním s tím IQb~:~z<ení~, že nes~ druh ~
orgány (výbor, představenstvo) zbavlll onech funkcI, ktere
jim zákonem byly vykázány.
Proti usnesení valné hromady není vodním zákonem pa:
matováno na žádný, u vodního úi\adu uplatňovatelný o?ravn~
prostředek. Rovněž není ž,ád"ného zák~nného ust,anoveul, ~ter~
by jednotlivým družstevmkum vyhrawva10 pravo domahatl
se li vodoprávního úřadu, ,~by tako~é us~esení prohláš,en~
bylo neplatným. Protesty protI usnese~1 vah;", hromady pO,~n~
mohou bý-ti považovány jen za" doz~dova111 ~e, do.:~lav~n1.
se úředního práva dozorčího. Jezto vsak na vykon ured,mho
dozorčího práva nemá nikdo subj'ektivního nároku, ktery by
mohl pořadem instančním uplatáo':,ati: nelze. v o.de~ření vo~o.
právního úřadu spatřovati porusem sub]ektlVmho prava
strany.3)

II. Hlavní, jaksi hybnou pákou celého ústrojí .družstevního jest spr ,á v II í v Ý b 10;0 ,- Z~on vne~sta~ovu~e, : kolika členů výbor tento sestava, takze urcem poctu clenu výborových zůstaveno jest stanovám.
Výbor volí z členstva družstevního :aln~ hromada !a to nadpoloviční v,ětšinou všech hlasů, mkoh tedy
členů valné hromadě přítomných. Výbor bezpodmínečně musí
býti volen z řady čLenů, takže nelze souhlasiti s náw:'em
Peyrerovým, že členy výboru mohou býti též osoby mll;lO
družstvo stojící, na př. zástnpci subvenčních úřadů. Oso?am
těmto může býti stanovami propůjčen hlas poradní, mkdy
však pravé členství ve výboru.
3) Srov. Budw. 11842 A ai 1917.

Nedocílí-li se při prvé volbě potřebné většiny, vykoni!
se volba' užší mezi dvěma kandidáty, kteří obdrželil}ejvyšši
počet hlasů a posléze při rovnosti hlasů rozhodne los.
O z p Ů s o b u vol b y nemá zákon bližších ustanovení.
Lze tudíž volbu provésti buď veřejným ústním hlasováním
nebo lístky. Vždycky však hlasování musí se státi v takové
formě, aby bylo lze dodatečně zjistiti, kdo (tudíž s kolika
hlasy) pro určitého kandidáta hlasoval. Neprovádí·li se hlasování 'ústně dle jmen, nýbrž l!stky, jest třeba, aby volič
lístek hlasovací podepsal. Z důvodů praktick:('ch nelze tudí~
souhlasiti s pmváděním volby tajné.
Volbu ověřuje a námitky proti způsobu
vol b y rozhoduje sám správní výbor s konečnou platností.
(Moravský zákon má odChylné ustanovení, kde právě zmíněný úkon vyhražen jest politickému úfadn.)
Směřují-li ovšem námitky proti aktivnímu či pa s lvnímu
právu volebnímu neb proti počtu hlasů jednotlivému členil
p,řiznaných, tedy jedná·li se o r'eklamaci práva hlasovadho,
rozhoduje 'O těchto námitkách okresní úřad politický.
O bor p ů s 'O b n o s t i správního výboru vymezen jest jen
zcela povšechně § 58. v tom směrn, že orgán tento povolán jest "k vedení spolku a vyřiwvání záležitostí společenstva". Tímto povšechným zněním přenesena byla vlastně
veškerá agenda družstevní (pokud stanovy určité záležiuosti
nevyhradily valné hromadě) na správní výbor, který ovšem:
při jejím obstarávání musí šetřiti direktiv, udělených mu
valnou hromadou.
Funkce správního výborn jest sice zpravidla čestná, leč
není zákonné př'ekážky, aby stanovami byla členům výboru
přislíbena určitá o'dluěna.

III. Výkonným 'Orgánem správního výboru a represen.
tantem družstva na venek jest starosta družstva, resp.
družstevní představenstvo. Může jím býti buď osoba pouze
jediná, leč není námitek proti tomu, aby stanov,ami zřízeno
bylo představenstvo širší, skládající se ze starosty, jeho náměstka, jednatele a event. dalších funkcionářů dle rozsahu
družstva.
'
Dle § 59. Vo Le n jest starosta (resp. představenstvo)
výborem správním z členů tohoto výboru a to nadpo.
loviční většinou hlasů, počítaných dle hlav (nikoli tedy dle
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poměru zájmového § 56.). Nebykl.li při prvé volbě docíleno potřebné většiny, koná se volba užší a při rovnosti hlasi'l
rozhoduje los.
Stejně jako při volbě výboru verifiKuje a námitky
proti zpi'lsobu volby rozhoduje výbor družstevní s konečnou platností (§ 60.). (Na Moravě vykonává tento úkon
oKresní politický úřad.)
Reklamace práva volebního vyřizuje všaK (stejně jako
u výboru) oKresní úřad politický s připuštěním dalšího 0&volání.
p i'I s o b n o s t představenstva stanovena jest § 59. Starosta zastupuje vodoí družstvo na venek. Jest tudíž výkonným
orgánem družstva, jeho zákonným zástupcem. Všechny projevy jeho ve funkci této předsevzaté platí za pmjevy družstva,
všechná právní jednání jm:énem družstva jím uzavř'ená z'avazují družstvo vždycky. Jedná-li starosta při vedení družstevních záležitostí proti usnesení výboru neb valné hromady
aneb proti předpisu stanov, nemá to na právní platnost jeho
jednání vlivu. R!učí však družstvu za toto překročení vyhražené působnosti. Družstvo nemůže ale vi'lči třetím osobám
tuto námitku uplatňoV1ati, vyjímaje dolus na straně těchto
třetích osob.
,Ani volba představenstva nemusí býti politickým úřadem
potvrzena (na Morav,ě ano 1). Jest však nařízeno, aby výsledek
volby jak představenstva, tak i výboru byl politickému úřadu
za účelem záznamu ve vodoí knize oznámen (§§ 57. a 59.).
IV. Rozdílní od vlastních orgáni'l družstevních jsou ú ř e dní c i a zřízenci družstevní. Jich služební poměr upraven jest
smlouvou a jest tudíž povahy soukromoprávní (§ 1008. o.
o. z.), Instrukci pro tento personál stanoví valná hromada.
Bezprostředně podříz,en jest personál předsta"enstvu, kterému
zpravidla přísluší nad ním moc disciplinární.
B. Na tomto místě třeba zmíniti se o tom', zda a' pokud
státní s p rá vé pří sluš í doz,o ~,;,adčinll?stfvodn[ho
družstva, resp. jeho spcl'~;;Jch"'"~rg'ánli~
.,~,-._'-'--~---'
">-"

,'c""""'-'

'

o,,"

-~"~'je;t;;;~;p~;~~;Ž~~tát má. z~~čný zájem na tom,aby
vodní družstva, jimž zákonem propi'ljčeny byly určité a to
dosti značné výhody právní, také skutečně úkol svůj v mezích
zákona a družstevních stanov plnila.

Aby nebyla lehkomyshlě a bez věcného podkladu uváděn~ ~ život "odní družstva, zejména pak ta s členstvím
povmnym, postaráno jest dostatečně nstanovením zákonným
(§ ,57), dle n~'ož t~prve uznáním úřadu nabývají družstva
pravm platoostI v ŽIvotě Vě'řeTii'ém"a:--o!5čanském.
Pokud však dozoru nad vlastní činností družstva se tÝče

neobsa~:,~e ~odní, zákon, specielních ustanovení a nevyžad~je:

aby urclta zasadm usnesení valné hromady potřebovala k své
platnosti svolení úřadu vodoprávního. V tomto směru postu~uJe trochu dále zákon meliorační z 30. června 1884 Č. I 16.
r. z. ,(§ ~5.), dle něhož musí si vodní. družstvo opatřiti povolem vlady, chce-li učiniti zápůjcku'vy;ráílrm:~ dílčích dl žních úpisů.
"... ,.....,
u
Že vodoprávnímu úřadu přísluší dle § 97. v. z. vrchní
dozo~ n~d pmváděním, uddováním a používáním vodních staveb lakychkoli, tudíž i družstevních, nelze pochybo\iati. Mimo
to Jest aspoň při družstvech státem subvencovaných vyhražen
st~tní správ~ určitý vliv na provedení družstevního podniku.
(VIZ § 5· zakona z 30. června 1884 Č. Il6 a § 19. zákona
stejného data č. 117. ř. z.)
Ohledně pi'lsobnosti vodního družstva a usnášení se družstevních: v?rgá?ů n~~no vyhra~iti vodoprávnímu úřadu aspoň
to oowrcl praV'o, Jez vykonáva nad družstvy co korporacemi
veřejnoprávními v tom směru, abY,usne~~nívalnéhro~ady
.neb ~právního výboru nepříčilo .seimi)é~ativním ~orm:imzii:
konnym a předpisům stanov. Z tOho· plýne, že cÍtí:liseně:
kter! ~ružstevník usnesením valné hromady na svých subJek:l~m~h p rá v ech, jemu dle zákona nebo dle stanov pří
sluseJíClch zkrácen, má právo dovolávati se žalobou pomoci
u vodoprávního úřadu, který jest povinen o žalobě zavésti
k~ntr:dik~orní řízení .~ ,dle jeho výsledku nálezem, opravnÝiffi
prostredkum podléhal,clm, rozhodnouti.

Naproti tomu, cítí-li se člen družstva dotčen usneseuím
valné hromady pouze v,e svých zájm'e cha má za to že
usneseni to odporuje pfedplsIm'siii.ííoV',1~b zákona ~ůže
ovšem také dovolávati se pomoci vodoprávního úřadu leč
v. t?m;o případě, nemůže-li prokázati porušení svých:' sub]ektrvmch práv, nepřísluší mu postavení strany a jeho stímosti
charakter vodoprávní žaloby, nýbrž jest pouze udavatelem,
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který svým podáním snaží se vyvolati dozorčí činnost úřadu.
Nezakročí-Ii úřad v tomt·o případě pwti družstvu na základě
podané stížnosti, nepřísluší stěžovat·eli právo dovolávati se
dožadované interv;euce úřadů II vyšší vodoprávní instanoe.
Státní správa může sice z moci úřední dohlédati k tomu,
aby družstvo a jeho orgánove""11epřekračov;J:ly'obof"pusob
nosti jim' zák;onem a stanoViami vymezený, nemůz.e však zakr'u~
čiti ve prospěch jednotlivých družstevníkLl, neplní·li· družst",,}
náležitě svůj úkol. V takovém případě mohou členové žádati jen za rozvázání vížícího je pouta družstevního (§ 64.).

§ 62. Reální povaha členství. Zajištění závazků členských
na pozemcích.
Kdo nabude pozemku ve svaz'ek společenský vz:itého, st!lne
se členem společenstva a jest povinen, pinčti závazky, z' loh'oto
svazku vycház'epcí. Tato povinnost jest bf:emenem na p(/'zemku záležejícím, má až do sumy po tři léta zadrželé před
nost p~ed jinými břemeny reálnimi přímo po daních sMtnich a dávkách veřeiných a pomine teprv, když pozemek
zavázaný ze 'společenstva Mdně se vyloučí, nebo když spoLečenstvo se Mzelde (§ 23. zákona říšského).
Jako § 26. váže vodní právo k dílu neb pozemku, pro
něž bylo uděleno, prohlašuje § 62., že členství ve vodním družstvu jest ne rozlu čné s p j a to s v la s tn i c tví m p 'Oze rn ku do svazku družstevního pojatého. Zálmn používaje
v)rrazu "kdo nabude poz'en1ku", výsLovně zdůTiazňuJe, že pouze

v I a s t ní k, nikoli tedy i pachtýř stává se získánírn pozemku
d'Otyčného i p s o i u r ,e členem družstva. A oontrario z ustanovení toho plyne, že, kdo vlastnictví k pozemku tomu pozbude, pfeS;l:ává býti dmžstevnÍkem již převodem vlastnictví
na jinéh'O nabyv,atele. U stanov,ení § 62. vztahuje se jak na
dmžstva dobrov'olná, tak na družstva s členstvím povinným.
Důsledek tohoDo sarnočinného vzniku neb' zániku členství jest.
že k změně členství následkem změny pozemkového vlastnictví
nimí třeba formálního projevu vúle ani se strany vlastníkovy
ani se strany správy družstevní, ba že změna členství družstevního není podmíněna zápisem do knihy vodní neb do
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katastru členského, ,ač v zájm'u evidence členstv.a jest zákonem nařízena. 1 )
Byla-Ii p'Ostoupena do jiného vlastnictví pouze č á s t takového pozemku, nabývá nový vlastník členství vzhledem k nabyté části; tím sice početní poměr členstva se změnil, leč počet
hlasů zůstane tentýž, ježto novému nabyvateli může býti přiznán
jen ten poměr zájmový', ten počet hlasů, oč snížen byl vlastníku pozemku nyní odprodejem zmenšeného.
Právní .poměr členů vodního družstva jest tudíž p o v H h y
, \' ě c n é, Jellk'Ož jest dLlsledkem vlastnictví le pozemku družstevnímu. Z toho plyne, že je-Ii členství družstevní spomo,
rozh'Oduje jen důkaz vlastnictví k pozem:ku do svazku druž.
stevního pojatého, nik'Oli zápis do knihy vodní nebo katastru
členského.

Z reálného charakteru členství družstevního plyne další
že břemena, která vlastníka nemovit o s t i z ti tul u jeh o ú č a s ten s tví ve vod ním cl r u žs t v l i stí haj í, 1 pěj í r o v II ě ž 'n ia II e 111'0 V i t 10 S ti, t v 0říc.e jeho břemeno pozemkové, r,eálné.
.

důsledek,

Pro toto reálné břemeno, t, j, pro plnění závazků z p'Omčru družstevního vzniklých, vyhražuje zákon až do tříle
tých nedoplatků pře dno s t n í p r á voz á s t a v n í hned v pořadí za státními daněmi a veřejnými dávkami. Závazky tyto
samozřejmě nejsou omezeny pouze na řádné členské příspěvky.

ný-brž zahrnují v sobě veškery závazky z poměru zmíněnéh~,
vzešlé, ať vztahují se na náklad zařizovací neb udržovacÍ
ať jsou řádnými neb mimořádnými, ať konečně mají býti!
plněny v penězích nebo in natura. V tomto případě ovšem
závazek ten jest kryt na nemovitosti zástavním právem jen
v peněžitém ekvivalentu naturální dávky.
J

Přednostní právo zástavní lpí na dotyčné nemovitosti pro
dlnžné nedoplatky posledních tří let. Leč pro s tar š í ned'O·
platky nezaniká snad vúbec zákonné právo zástavní, nýbrž
ztrácí pouze svoji pr10ritu a dostává se do pořadí za všechny
ostatní na nemovitosti váznoucí hypotéky.

, U stanovení § 62. nelze rozuměti v tom smyslu, že by
zavazek k plnění družstevnímu přecházel vždy na nového nabyvatele. Břemeno, které na pozemku "lpC které pouze záni1) Srov. Budw.

I09Ú; A ai
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kem vlastnictví, ztrátou členství družstevníhů neb rozchůdem
družstva zaniká, jest spíše titulem závazkovým, povinnostf
k plnění neurčitých dávek družstevních. Jakmile však povinnůst ta byla skonkretisůvárra a vlastníkU dávka v určité výši
předepsána, stává se ten, kdo v dů běs p I a t n o s t i té t o
á vky byl vlastníkem poz<emkU do svazku družstevníhů pů
Jatého, o sů b ním dlužníkem družstva. Zástavní právů prů
tuto 'Osobní ('Obligační) pohledávku vznikne sůučasně s pohledávk'Ou splatnůu a nezanikne, i když pozemek později přejde
d'O vlastnictví novéh'O nabyvatele. Dřívější vlastník zůstává
stále - třebas již přestal býti členem družstva - jeho osobním dlužníkem a splatná pohledávka může býti na něm vymáhána do výše veškerého jeho jmění, kdežto na n'Ového
nabyvate1e nás1edkem zákonného práva zástavního na po.
zemku lpícího lze vésti exe1.-uci p'Ůuze na tento pozemek.
Tent'O 'Osobní závazek k splatným p'Ohledávkám družstevním
nezaniká tudíž ztrátou členství družstevního ani r'Ůzch'Odem
družstva. V 'Obém případě zaniká pouze "břemen'O" samo,
všeobecná to p'Ůvinnost k plnění členských závazků, čili zaniká titul závazkový.

?

,

Dle § 62. stává se členem vodního družstva ten, kdo nabude nem'Ůvitosti do svazku družstevního p'Ůjaté. Zákon ner'Ozeznává ve příčině způs'Obu nabytí; každý nabyvatel nemovit'Osti k svazku družstva náležející, tudíž i ex e k uč ní v y_
d r a žit e 1 stává se členem družstva a jest povinen k plnění
z tohoto členského poměru plynoucím. Nemovitost do svazku
pojatá zavazena jest ex lege jako zástava za veškerá družstevní plnění. Vydražitel není ovšem p'Ovinen k placení družstevních příspěvků zadrželých za dobu přede dnem přiklepu,
pokud nebyly z nejvyššíh'Ů podání k placení přikázány.

§ 63. Dodatečný přístup k družstvu již zřízenému.
Společel1!Stvo má puvinnost, aby mezufíci pozem/lY k žádosti vlastníků na základě poměrných' pfíspěvků k náklzďu
na zřízení a zaehovdní i později do spolku přijímalo:
a) zpiisobi-li se tím vysušování a zavt'1Žování těeli
pozemků, pdtahm'O vede-li 'se tim ochranná ill upravovací

stavba na
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b) může-li posavadní podniknuti aneb vyvedená
stavba bez újmy účas~níků nynějšic'h vyhověti celé potřebě spoldenskrJ.
N ení-/i jináČij možná přijmouti sousedního pozemku do
spolku, než když se něco přistroji nebo přestrojí v podniknutém zřízení aneb ve stavbě, jest ten, jenž se přijmouti má,
povinen nésti nad to celý náklad nového strojení.
Nedohodnou-li se zúčastnění po dobrém o pfispěvek
k nákladu za zfizení a z.!lc'hování, rozhodne o něm polNlekÝ
úřad /Úl zákt!1ďě ohledání zn!llei učiněného.')
Ustanovení § 63. jest analogon předpisu § 34. Jako
U tohoto předpisu, tak i v případě § 63. jedná se o ve ř e j n op r.á v ní n á r o k vlastníka určitéh'O pozemkU. Družstv'O má
povinnost, aby, jsou-li zákonné podmínky splněny, žádosti
vlastník'Ůvě vyh'Ovělo. Z toho dův'Odu jest vyloučeno, aby pudmínky dodatečného přístupu do svazku družstevníh'O byly stanovami zostřeny. Obsahovaly-li by stan'Ovy družstevní přísněj
ších podmínek dodatečného přístupu, nemoh'Ou býti v'Odoprávním úřadem vzaty na vědomi. Stalo-li se tak přece nedopatřením úřadu, js'Ůu dotyčná statutární ustanovení neúčinná a pro dodatečný přístup k družstvu platí podmínky~
zákonné.
V zásadě § 63. jest opětně zřejma intence zákona, ab)'
vody bylo dle možnosti co nejracionelněji využito.
Zákon zmiňuje se sice 'O podminkách d'Ůdatečného pnstupu k družstvu již zřízenému, leč nelze pochybovati o tom,
že existuj'e již po zákonu nárok vlastníka sousedního pozemku, aby byl do družstva teprve se tvořícíhio, resp. k provádění projektu přikr'Očujícih'O p'Ojat.
Není ovšem vyl'Ůučeno, aby vlastníci sousedních pozemků
míst'O uplatňování veřejnoprávního svého nároku na dodatečné přijetí do svazku družstevního dohodli se s o u k r o mop r.á v ll.ě se správou družstevní, že za určitou úplatu budoů
směti používati díla d~užstevního, zejména že budou moci
používati vody družstevním zařf:?;enÍm vedené k' zavlaŽůvání
svých pozemků. Leč dohoda tat'Ů rázu čistě s'Ůukr'Omoprávního
zakládá rovněž jen soukrom'Ůprávní poměr mezi družstvem
a majitelem pozemku, v němž při sporu rozh'Odo",ati bude
řádný soud, nikoli úřad vodoprávní.
1) Moravský a slezský zákon nemají tohoto odstavce.
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Z ustanovení § 63. nelze však 'OdV\owvati povinn'Ost vlast.
níků sousedních pozemků, kteří ze zařízení družstevníh'O mají
prospěch

(na př. tím, že zaHzením tím se pozemek jich
odvodňuje neb pvoti nebezpečí v'Ody chrání), aby dodatečn~
k družstvu museli přistoupiti a na zařizovací a uddhvac~
náklady podniku družstevního dle míry svého prospěchu
z něho přispívati. P'Ovinn'Osti k nucenému dodatečnému pří
stupu do svazku družstevního po zálmnu není a vyjma pH- .
padu § 52. není ani zákonné povinnosti taklových vlastníků
aby k dílu, jim prospěch přinášejícímu, přispěli.
_'

, §,63. ustanovuje, že vlastni k s'Ousedníh'O p'Ozemku
ma zakonný nár'Ok, aby za předpokladu splněni určitých,
v zákoně uvedených podmínek byl d'O vodního družstva dodatečně prijat. Že výrazu "pozemku" nelze rozuměti p'Ouze ve
slnyslu čistě zemědělském, nýbrž že výraz ten dlužno rlOzšířiti na všechny nemovitostnÍ objekty, vysvítá přílno ze zákona, který propůjčuje nárok na 'd'Odatečné přijetí i vůči
družstvu ochrannému a regulačnímu, které vztahovati se může
nej~n na ,Pozemky zemědělské, nýbrž i na 'Objekty jiné (stavby,
sllmce, dlla v'Odní a p.). Rovněž nelze sl'Ova "mezující p'Ůze
mvek," ;;kl~dati intensivně v tom smyslu, že by nárolC zmíneny pnslusel pouze p'Ůzemku bezprostředně s'Ousedícímu s p'Ozemky družstevními. Postačí zajisté, j,ak z dalšího ustanoveni
zákona vysvítá, aby pozemek byl v tak:ové b1ízklosti a poloze
k družstevnímu zařízení, aby totů bez lOb tíží a bez zvláštní
změny mohlo býti na ten pozemek r'Ozšířeno.
Pokud p'O d m í n e k dodatečného nuoenéh'Ů přijetí ve
svazek družstevní se týká, klade zákon tři podmínky:
:. Jest vnutno, aby bylo lze 'U pozemku toho "ýh'Odně
dos
Ú cel u, kterému v'Odní družstvo jest určeno (čili
Jak zakon praví, způsobí-li se tím' vysušování ia zavlažování
těch ~ozemkú, potahmo vyvede-Ii se tím ochranná a 'UpravovaCl S1J~vba na nejpříhodnější způs'Ob). Zodp'Ovědění otázky.,
zda po~mm~a tat'Ů v konkrétním případě jest splněna, spočívá
pochopltelne na znaleckém posudku.

I;: I

2. žádosti musí býti vyh'Ůvěn'O, je-li nejen prvá podmínka
splněna, nýbrž ještě "m ů že -1 i p'Ů S a vad n í p'Ů dni k n u t í
"~ e vb, v y v e den á st a v bab e z ú j my ú ča s t n í k ů n y_
v
ne] slch vyhovetl p'Otřebě spol'eč,enské." Pojmem
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"posayadní podniknutí" oozunlěti jest ten stav družstevního,
díla, jak má právně býti, tedy bez ohledu na menší jeho
vÝ'konllost přivoděnou zanedbáníul povinnosti k udržovánÍ;
(§§ 21., 44.).')
N elz,e zajisté přiměti družstvo k tomu, aby přijímaLo do
svého svazku nový pozemek, pro který bylo by nutno cel}'
projekt přepracovávati :aneb podstatně r'Ůzšiř'Ůvati. Dodatečný'
přístup jest možný jen tehdy, když bude lze pozemek n'Ůvý
k dosava,dnín1u z.ařízenÍ družstevnímu p o II z e při P IQ j i t i,
aniž by bylo třeba podstatnějších změn v zařízeni 'Ostatním:
(na př. lze-li tedy pouze pr'Ovésti sv'Ůd v'Ůdy z družstevnÍ,h'O
náhonu na pozemek nový neb odvod vody do drénu družstevního, lze-li 'Ochrannou stavbu, pouze podél nového p'Ůzemku
prodloužiti, břehy vytarasiri ap.).
Připojením' nového plOz·emku k družstevnímu svazku II ,esmí v š a k být i d o s a vad 11 í čl e n 'O v '(~ družstva ve svém
užívání zařízení družstevního z krá cen i, potřeba jich nlusÍ
zůstati kryta. Podmínka tato splněna jest tehdy, když výklonn'Ůst d'Ůsavadních zařízení družstevních jest tak veliká, že
jevÍ se po uspok'Ůjení potřeby dosavadních členů určitý pře
bytek (na př. v'Oda pro zavlažování).
3. P'ŮslednÍ pak podmínklou, resp. samozřejmým důsled
kem d'Ůdatečného přístupu nového člena d'Ů družstva jest,
aby nový člen p'Oměrně k nákladu na zřízení a
zachování připojení družstvu přispěl.
Ve směru tomto nutno rozeznávati tři druhy příspěvků
a to:
a) náklad na připojení novéh'Ů pozemku k zařízení družstevnímu,
b) náhradu poměrn'Ůu za původní zbudování a dosavadní
udržování družstevního díla,
c) příspěvek k budoucím nákladům udrž'Ůvacím.
Jako ve všech sporných vodoprávních případech doporučuje i zde zákon v prvé řadě d'Ů h'O d u účastníků, t. j.
vlastníka pozemku do družstva přijatého. a družstva 00 takovéh'O (nik'Oli jednotlivých družstevníků). Dojde-li k dohodě
o všech těchto příspěvcích, připadnou tyt'Ů družstvu, nik'Oli
tedy (zejména snad u náhrady výše sub b) uvedené dosavadním členům družstva).
2) Srov. Budw. 10867 A ai 1915.

241

Nebylo-li docíleno dohody, musí vodoprávní (úřad o sporné
výši požadované náhrady s přibráním znalců rozhodnouti. Roz-.
hodnutí toto nepodléhá př,ezkoumání soudem, nýbrž jest jen
naříkatelno správní cestou instanční. Ač moravský a slezský,
zákon nemají výslovného ustanovení o tom, že ve sporu o náhradě rozhoduje vodoprávní úřad, nelze o tom pochybovati, že
k řešení tohono sporu i ve jmenovaných dvou zemích jest
příslušný ílřad vodoprávní.
Pokud náhrady za připojení družstevního díla k pozemku'
se týká, nebude z,ajisté nesnadno zjistiti faktické
výdaje, které adaptace ta vyžadovala. Celý tento náklad musí
žadatel nahraditi.
žadatelově

Obtížnější

však bude rozhodnutí o příspěvku na náklad
a udržovací. V tomto směru bude věcí znaloe, aby
určil poměr předmětného příspěvku k celkovému· nákladu na
dílo družstevní vynaloženému. Nesmí býti při tom puštěno
se zřetele, že pod nákladem zařizovacím bude lze rozuměti
pouze ten obnos, který družstvo ze svých prostředků (nikoli
ze subvencí) na podnik vynaložilo_ Ohledně udrliovacího nákladu bude rovněž pouze spravedlivo, když od nákladu tohoto,
dosavadními členy již hraženého, odpočtěna bude ta hospodářská výhoda, kterou dosavadní členové z podniku družstevního již získali:
zařizovací

Příspěvek pak k budoucím nákladům l:tdržov;acÍm určen
bude dle klíče stanovami pro rozvrh příspěvků těch stanoveného, resp. nemají-li stanovy příslušného ustanovení, tedy
dle normy §§ 66_ a 67.

,§ 64. Vystoupení a

vyloučení

ze svazku družstevního.

Proti vílli ostatnich společniků lze vyloačiti pozemek ze
svazku společenstva tehdy,i) když pozemek ten z podniknutého zřízení buď naprosto neb trvale nenabyl ZVl2žováni neb
vySUŠOl'ánf mu nevyhnutelného, aneb když tohoto zvlažováni,
1) Moravský zákon ,odchylně stanoví, že za vyloučení pozemku z druž·
stva. lze tehdy žádati, když dUo družstevní bez dostatečného dlivodu -ve
stanovené lhůtě ne poč a I o a mimo to, když předpokládaný prospěch -se
v při měř e n é 1 h ů t ě po dohotovení staveb nedostavil.
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neb vysušováni nab_Vti může") přijetím do některého společenstva sousedního aneb vlastním zřízenim díl2 k tomu způ
sobilého, aniž by fim zmařen byl účel společenstl!a, z něhož
pozemek vyloučen býti má.
Chce.lispolei!ll,ík vystoupiti,. jenž byl pozdějším svým
přijmutím příčinou, že ~e něco zvláštnihJo přistrojilo neb pře
strojilo (§ 63.), cťJž po vystoupeni jeHo jest příhodnému dosažení společného snaženi na újmu, jest k žádosti ~polečenstvz
zavázán, aby věci přistrojené nebo přestrojené opět v b ývalý způsob uvedl, aJneb aby opatřeni učinil, ;ich'ž třeba,
aby škoda přestzla.
'Byl-li vystupující majetnik pozemku společníkem z donuceni, může od společenstva Udati, aby pfispěvky dané mu
vráceny a aby díla strojená n.a jeho pozemku a po vystoupelli jeho nepotřebná byla odklizena, v čemž, neuči!ni-li se
ámluva, rozhodne ářad politický.
Záleží-li zdar celiho podniknutí na tom, aby pozemek
některý byl vyloučen ze společenstva, může za toto vyloučeni
většina společenstva žádati, avšak v tomto pflpadě buď dáJt2
společniku, jenž se vylučuje, náhrada v 'ten způsob, že se
mu vráti pfiměfený díl nákladu na zřizení, jeHo" částku,
neučiní-li se úmluva, ustanoví úřad politický n:t. základě dobr<!ho zdáni znald. S ).
N enf zajisté námitek proti tomu, aby vlastník určitého
pozemku, do svazku družstevního pojatého, se strany jedné
a družstvo se strany druhé se vzájemné dohodli, aby
pozemek ten a za jakých' podmÍneJ{ byl ze svazku propuštěn_
K dohodě takové není třeba souhlasu vodoprávního úřadu,
leč tento m.á vzhledem k ustanovení § 65. z moci úřední
k tomu přihlížeti, aby věřitelé družstv;a nebýli výstupem.
toho neh onoho člena poškozeni. Byla-li by obava. tato
v konkrétním případě odůV!Odněna, může vodopr,ávni úřad
výkon takového usnesení valné hromady zastaviti ať již z moci
úřední, ať k dožádání družstevních' věřitelú. Proti takovému
nálezu vodoprávního úřadu jest ovšem přÍpustno' odvolání
k vyšší instanci správní.
2) Moravský zákon tohoto případu neuvádí.
S) Moravský zákon stylisuje poslední tento odstavec jinak,

leč vý-

znam jeho jest naprosto týž.
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Lei' nelze pochybovati o tom, že k vzájemné dohodě jen
kdy dojde a že naopak bude se vlastník určitého,
pozemku domáhati výstupu z'e svazku družstevního pro ti
v ů I i ostatních družstevníků repr,esentovaných valnou hromadou aneb naopak bude družstvn záležeti na tom, aby
v jistých případech byl pozemek proti vůli vlastnílwvě Z družstva vyloučen.
Jak výstup z družstva proti vůli ostatních družstevníků
tak i nucené vyloučeni pozemku z družstva jest § 64, za
určitých předpokladů dovoleno.
Především nutno na to upozorniti, že ač předpis § 64 __
mluví poU+e o družstvech z a v I a ž o v a cí cha o d vod ň ovac.Ích, vztahuje se nesporně i na družstva ochrann,i
are g u I a ční, j,ak vysvítá z bezprostředníhD nmístění § 64.
za. § 63., který výslovně na všechna tatD družstva se vztahuje.
MImo to (dle Pantůčka) spočívá vypuštění družstev ochr,anných a regulačních z předpisu § 64. na r,edakčním nedopatření. zřídka

I. VystDupení z drnžstva proti vůli ostatních
dr u ž s t e v ní k ů jest přípustno, t. j. vlastník předmětného,
pozemku má nárok na toto vystoupení, když buď
a) pozemek ten z podniknutého zřízení buď na pro s to'
neb trvale nenabyl prospěchu, dílem tím pro každý
pozemek na družstvu zúčastněn)' očekávaného (moravský zá~
kon připojuje doložkn "v přiměřené lhůtě").
Jak z ustanovení § 54. vysvítá, vyžaduje zákon aspoň
při družstvech s povinným členstvím, aby projektované družstevní dílo bylo nesporně co celek užitečné, Není třeba, jak.
z § 66. odst. třetího patrno, aby nžitečnost podniku projevovala se u všech pozemků družstevních stejnou měrou, leč
lest bezpodmínečně nutno, aby projektovaný podnik skytal
k až d é m u účastníku určitou výhodu. Nedostavila-Ii se tato,
výhoda bnď vůbec :aneb ne trvale, tedy také ne v pravý,
čas, Dbjeví-li se kdykoli později, že projekt ohledně před~
mětného pozemku není pr~>veditelný buď z důvodů technických neb hospodářských a tím ztrád-li význam pro tenk>
pozemek, mMe vlastník jeho i proti vůli ostatních družstevníků
žádati za jeho vyloučení. Pro odůvodnění tohoto výstupu nepostačí, že prospěšné účinky družstevního podniku nejeví se
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snad v takové mne, jak bylo předpokládáno, Jest třeba, aby
podnik družstevní ohledně dotyčného pozemku selhal. Je-li
prospěch pouze menší, než jak původně se očekávalo, leč
je-li přece nějaký, nemá vlastník práva žádati za vyloučení poz.enřkn ze svazku družstevního, nýbrž za revisi klíče příspěv
kového a tudíž za sníženi příspěvků na pozemJek tento při
padajících.
Okolnost, že podnik družstevní nepřináší určitému členu
žádných výhod, nýbrž působí mu jen škodu, zakládá nárok:
na vyloučení jeho pozemku z družstva, Dokud však návrh
ten nebyl úřadem uznáo, zůstává vlastník pozemku ještě dále
členem družstva a musí tudíž plniti všechny povinnosti vůči
družstvu, s členstvím tím spojené.')
b) Vedle případu sub a) vylíčeného může vlastník žádati
za přivolení k výstupu tehdy, když buď ch c e se při poj i ti
dotyčným pozemkem k d ru ž s t vu s o u s e dn í mu, stejný
účel sledujícímu, aneb chce vlastním zařízením cíle
toho dosáhnouti, v obou případech však pod tou výslovnou
podnIÍnkou, že výstupem SVÝ.ffi nezmaří účel viOdní hod r n ž s t v a, jehož dosavad byl členem. (Moravský zákon, jak v předu uv'edeno, nezná tento důvod k výstupu
proti vůli družstva, za to však náhradou uvádí případ ]lny
a to tehdy, jestliže dílo bez dostatečného důvodu a ve stanovené lhůtě nepočalo.)
Chce-li vlastník uplatňovati důvod výstupu právě uvedený, nepotřebuje snad prokazovcati, že splněn jest současné
i předpoklad výše sub a) zmíněný, t. j. že neroěl z družstevního podniku prospěchu. Kterýlmli z obou důvodů (a i b) lze
uplatňovati alternativně, samostatně, aniž by podmínka jednoho byla současně též podmínkou druhého,
Účel družstva nebude vystoupením žadatelovým zmařen
tehdy, Když udržovací náklad na podnik družstva odchodem
žadatelovým zmenšeného bude převýšen pTDspěchem, Který
zbývajícím pozemkům podnik družstevní dosud pOSKytuje. Zajisté však nebude lze přivoliti k vystoupení, kdyby vyloučením
žadatelova poz,emku ze svazku družstevoíhb zv,ětšil se poměrný náklad zbývajících členů tak, že stal by se neúroěrným
k prospěchu, jim dílero družstevním skytaného.
4) Srov. Budw.
17
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Ať již žadatel vystoupí z družstva proti vůli družstevníků
z důvodu sub a) nebo sub b) uvedeného, vždycky má právQ
i povinnost, aby i v ohledu hospodářském poměr svůj k druž·
stvu zlikvidoval.
Zákon v té příčině rozeznává mezi družstevníky, kteří se
stali členy družstva dob r o vol n é, a těmi, kteří byli vý·
rokem úřadu na základě usnesení většiny ke vstupu do n u·
cen i. Jest pochopitelno, lSe zálron v tomto případě nefavorisuje členy dobrovolné, jichž úsilím a souhlas>em podnik družstevní >vznikl aneb v případě § 63. byl na jiclť pOllemek rozšířen vůči těm, kteří proti své vůli byli do družst\\a pojati. ~
Členové do b ro vo Iní, za něž počítati jest i toho, kdo
dle § 63. dodatečný vstup do družstva si vymolťl, neob!drH
při výstupu svém ničeho z toho, čím na podniK družstevní
přispěli (argum. § 64. odst. třetí a contr.).
Členové ke vstupu donucení ob'drží zpět opírají-li
svůj výstup o podmínku výše sub a) uvedenou V'eškeré
příspěvky družstvu poskytnuté, v případě ad b), však' jen
rozdíl mezi tím, Imlik na podlniK družstevní přiispěH a kolik
z podniku vytěžili, tudiž rozdíl mezi zařizovacím a udržovacím
nákladem jimi hraženým se stmny jedné a pro,;'yěohem z podnikuzískaným na stmně druhé.
Mimo to mají donuoení čLenové n á r o k (nikoli všaK
povinnost) na to, aby odstmněna byla z jejich pozemktl
všechna ta llal'izení družstevní a to na náklad družst>ea, která
pro další provozování družstevního podniku nejsou nutna.
Jsou-li Il'utna, musí trpěti služebnost.
Členové dobnovolní ani tohoto nároku nemají a musí
tudíž trpěti na svém pozemku i ta družstevní z>ařízení, která
pro další proV'Oz podniku nejsou nutna. Není však důvodu
proto, aby jim bylo bráněno v odstmnění těchto zbytečných
družstevních zařízení jich vlastním nákladem.
Speóelní ustanovení obsahuje záklon od odstmnění zaří
zení na pozemku, dodatečně do sv",zkiu družstevního pojatém.
Vlastník tohoto pozemku, domáhá-li se výslJupu, nemá sám nár.oku na odstranění dmzstevních~ zař~ení, nýbrž práv.ě Ila!opak
povinnost, aby svým nákladem odčinil >eeškerj\ adaptace, které
byly při dodatečném jeho vstupu do družst\\a provedeny a
které po jeho vystoupení byly by na újmu dosažení družstevního účelu (§ 64. odst. druhý). Pro splnění t~hoto závazku
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má právo volby: buď musí uvésti dno družstevní v ptlvodni
stav, jaký vyklazovalo v době před dodatečným jeho vstupeni aneb musí učiniti ta opatření, jichž jest třeba, aby
hrozící újma byla odvrácena.
Nebylo-li o žádaném výstupu ze svazku družstevního docíleno dohody mezi vlastníkem pozemku a družstv>em, aneb
nebyly-Ii toutéž smírnou cestou vyřízeny otázky týkající se vrácení splacených příspěvků a odstranění zařízení družstevních
z pozemků žadateLova, rozhodne o nároku a jeho předpokla
dech úřad vodoprávní na základě znaleckého posuďku.
II. Vyloučení pozemku ze svazku družstevního dr'Užstvem proti vůli jeho vlastníka UpmVé1lQ
jest čtvrtým odstavcem § 64.
Vodní družstvo může, usnese-li se na tom valná hmma&
absolutní většinou všech člentl (tudíž nikoli jen členů hlasujících), žádati za rozhodnutí vodoprávního úřadu, aby určitý
pozemek (objekt) byl ze svazku družstevního vyloučen, jestli"e
vyloučení toho jest třeba v zájmu celkového ~ařizení, nikoli
tedy jen v zájmu většiny_ Zejména tudíž tehdy, lze-Ii ~aří
zení družstevní provésti na pozemku vylučo\\aném jest s velkým nákladem, který by nepoměrně zatížil členy ostatní a
tím ohrozil celkovou prosperitu podniku.
Vyloučený člen m'á nárok na vráoenÍ přim'éřenéhJo
dílu příspěvku, které na podnik vynaLoží!. NemůlSe však žádati vrácení veškerých příspěvktl, nýbrž pouze cenu svého
podílu na družstevním podniku, ježto c\okud byl ještě čle
nem, nesl risiko podnikatelské, pozbyl-li podnik časem na
ceně, zmenšila se i cena jeho podílu.
O výši náhrady (vrácení příspěvků) rozhodne, neshodnou-li se strany, úřad vodoprávní v kontradiktorním řízení
na základě znaleckého posudklu.

§ 65. Rozchod družstva.

I
I

Společenslvo vodní, nčinivši dosti zdva~kům svým proti
;iným osobám, může se asneientm nadpoloviční většiny h'lasů
roze#/i (§ 24. zdk. říšskéhoJ- V ětšína hlasů, ííž k toma Iře lm,
budiž poči,fána dle loho, co ustandva;e § 56.
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§ 65. upravuje povšechně pouze dobrovolný rozchod družstva. Nelze však pochybovati o tom, že družstvo mUže zaniknouti i bez projevu většiny členů družstevních tím, že uplynula doba, pro kterou bylo družstvo zřízeno aneb že pGdnik
družstevní elementární silou zanikl. V tGm~o případě nahražen
jest projev většiny členstva výrokem úřadu, ať z mGci úřední,
ať na popud kteréholwliv záj.emníka učiněný, že družstvG
právně přestalG existovati_ Výrok tento Imnstatující zakGnčení činnosti družstva ať z důvodu právního, ať věcného, jest
povahy čistě deklaratGrní a může býti PGřadem instančním
naříkán. Pan tůček mezi důvody právního zániku družstva uvádí
též uplynutí lhůty, dG kdy podnik družstevní měl býti prov.eden
(§ 86.). S názorem tím nelze sGuhlasiti proto, ježtG právní
akty uznání družstva (§ 57.) a vodoprávní kGnsens (§ 86.)
nejsGu aktem jednotným ani bezpodmínečně na s.obě závislým_
Vždyť není vyloučeno, že utvořené a právně existující družstvo
půvGdní (tentýž účel ovšem sledující) pl'Ojekt zamění a bude
museti zažádati za uděLení nového vodoprávního konsensu.
Mim.o to lhůta § 86. není lhůtou abs.olutně propadnou, nýbrž
jest prodlužitdna.
Rozchod družstva řídí se týmiž zásadami, ať jedni se
o družstvo dobrov.olné nebo o družstvo s členstvím povinným.
Při družstvech nuoených, utvořených dle § 46. zvláštním zák<mem bez .ohledu, tudíž bez součinn.osti členů, nebylo by
samozřejmě lze zánik družstva činiti odvislým od vůle člen
stva, nýbrž bylo by třeba rovněž specielního zákona.
K usnesení o rGzch.odu družstva (mim.o výše uvedené případy výrokem úř.edním) třeba jest abs.olutní většiny
hlasů všech družstevníků (nikoli tedy jen hlasujících, valné
hromadě přítomných), počítaných dle § 56. Jest sp.ornG, zda
stanovami může býti určeniQ, že k usnesení tomuto jest po~
třeba většiny kvalifikovcané. Dle Peyrera jest to přípustno,
dle Pantůčka nikoliv, ježt.o podGbné usnesení statutární pří
čilo by se výslovně normě zákonné (§ 65.).
For má I n í p o s tup rozchodu družstva, ať jedná se
o zánik usnesený většinou členstva neb přivoděný výrokem
dohlédacího vGdoprávního úřadu, jest Gbdobný zániku družstva výdělečného neb hospodářského dle iákGna z r. 1873.
Zákon výslGvně nařizuje, že rozchod družstva jest možní'
teprve po úplném uspokojení věřitelů družstevních. Z usta-

~

novení toho jest jasno, že právnímu zániku družstva (stejně
jako. u družstev dle zákona z r. 1873) předcházeti mus~
I i k v i d a c e, jejímž účelem právě jest uspokojení věřitelů
družstevních a za níž jest vyloučeno, aby družstvo uzavíralo
jiná právní jednání mimo ta, jež se k účelu likvidace nesou.
Usnese·li se řádně valná hrom~da na rozchodu, pověří
buď dosavadní správní výbGr provedením lilividaoe aneb zvolí
výbor nový, specielně likvidační. Že družstvo vstoupilo na
základě usnesení valné hromady do stadia likvidaoe, musí
býti oznámeno vodoprávnímu úřadu, který, prozkoumaje formální správnost dotyčného usnesení, zaznamená ve vodní kniz:e
že jest družstvo v likvidaci.
Jedná-li se
rozcnod družstva výrokem úředním, který:
nabyl právní moci, pověří úřad ~ neusnese-li se o tom sama
valná hromada - zpravidla dosavadní správní výbor provedením likvidace.
.
J

°

Ú k o lem I i k v i dát 00 rll jest uspořádati právní poměry
družstva tak, .aby závazky jeho vůči třetím Gsobám i vůči
členům' byly zcela uspokoojeny. Pečují .o to, aby snad nedokončené, družstvem započaté stavby byly dokončeny, aby
stavby, jež staly se neb zánikem družstva stanou se zbyteč·
nými, byly odklizeny a hlavně, aby věřitelé družstva dosáhli
zaplacení svých pohledávek. To stane se buď přímým zaplacením z jmění družstevního aneb - svolí-li k tomu věřitelé
- převzetím závazků družstevních jednotlivými členy aneb
veřejnoprávními korporacemi.

"Nejúčelněj~í, zejména při družstvech rozsáhlejších, jest,
kdyz buď likVIdátoři přímG tiskem (v úředním listě) aneb
?:ostřednictvím vGdoprávního úřadu vyzvou (konvokují) vě
ntele družstevní, aby do určité lhůty pohledávky své u likvidátorů přihlásili. Leč k vyhlášce takové, třebas i stlala se prostřednictvím vodoprávního úřadu, nelze pro nedostatek zákonného ustanovení připojiti sankci, že pohledávky včas nepři
hlášené zanikají.

. ~ akmile likvidátoři provedou výše naznačený svůj úkol,
uspolmjí-li všechny známé a přihlásivší se vě.řitele,
ZJl stl, zda jmění družstevní po úhmdě všech závazku je3t
aktivní neb" pasivní. Je-li pasivní, rozvrhnou zbývající družný'
obnos na cleny družstva dle klíče stanovami, event. subsiz~}n;ena
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dierně dle §§ 66. a 67. určeného, příspěvky :y vyberou a
dluh zaplat!. Bude-Ii jmění družstevní vykazovatI plus, vypracují rozvrh zpeněženého jmění toho dle klíče výše naznaóe,-

ného a svolají poslední valnou hromadu, která má za úkol
pouze schváliti činnost likvidáborů, uděliti jim absolutorIum
a approbovati návrh jich na rozdělení jmění.
Po valné hromadě zbývá likvidátorům jedíný jen úkol,
aby formální zánik družstv;a za účelem zápisu ve vodní knize
úřadu ohlásili a jemu prokázali, že družstvo dostavši všem,
svým závazkům právně zaniklo.
Vodoprávní úřad, shledá-li předložený m~te.riál za do;
statečný, vezme zánik družstva na vcědomí a zapls ve vodn~
knize provede. Má-Ii pochybnosti o tom, že družstvo vyhovělo
požadavku § 65., vydá veřejnou vyhlášku, jíž vyzve všechnYl
ty kteří snad proti výmazu družstva mají námitky, aby
je' do určité lhůty úřadu oznámili, jinak že bude zápis zániku
proveden. Byly-li námitky podány, rozhodne o nich úřad řád
ným nálezem.
Zápisem zániku družstva do vodní knihy, byť i konvokaoe
v,ěřitelů byla úi1adem provedena, nezanikají pohledávky nepři
hlášené a neuspokojené, ježto zápis do vodní knihy má účel
pouze evidenční.

, §§ 66., 67. Rozvrh nákladu družstevního podniku.
§ 66. Náklad na zř,ízeTÚ a z"chováváni společenského pod'niknuti k 'vysušování a zavlažování půdy rozvrhne se n2 spoleifTÚky dle -toho, jak vyměřeno v stanovách neb zvláštním
přátelským SnešeTÚm.
'
Nesjednali-li se společnici o rozdělení nákladu, rozhodne
úřad politický na základě") nálezu od znalců vyd2ného.
Při kterém rozhodnuti držeti se jest povrchnosti, kterou
pozemky, vysušované aneb zavlažované obsahuii a je-U
v užNku, který společníkům podniknutí pnnáši, patrný rozdíl
buď pruvidlem, aby pozemky byly, rozvrženy lUl třidy, ježto
dle poměf'u více 'nebo méně přispívají.
§ 67. NeTÚ-li o poměře nic pného ani") stanovami, ,,,ni
úmluvou ustanoveno, nesou náklad společných staveb ochr"n1) Moravský zákon vsunul zde samozřejmou vložku "na základě
stanov a nalezu .. :'
2) Moravský zákon vkládá: alů z v 1 á š t II í m i z á k o II YI ani sta·
novami.

250

ných a upravovacích účastníci podle velikosti užitku, který
jim. stavba při-náš.! aneb podle nebezpečenství, které se od
nich. stavbou odvrac.uje, !meb pokud se účastenství na tom
základě ustanoviti nedá, podle toho, iakou cenu nemovitost<
a

zřlzelJZí

vodní mají.

Nemohou-li se společnici smluviti, rozhodne příslušný
polUick ýna základě 1 ) nálezu od znalců vydaného.
Náklady vodního družstva lze roztříditi na tři kategorie
a to náklady na práce přípravné, zařizovací a udržovací ..
I. Již v pří p r a vn é mst a d i u, dříve než vodní družstvo
se ustavilo a bylo ,"odoprávním úř,adem uznáno, tf.eba jest
různých praci a různých právních jednání právě za tím úče
lem, aby projektované družstvo bylo k životu přiv,edeno. Jest
msto potřeba provésti nákladná měření, připraviti podrobný
plán zamýšleného družstevního podniku, jest nutno i úřadu
nahraditi náklady vodoprávního řízení, zavedeného za účelem
schválení projektu a event. též vydání nálezu, že zdráhajíd
se menšína má proti své vůli býti do svazku družstevního
pojata. Připravný ten1lo náklad, přihlížíme-li zejména k vypracování plánů, bude msto dosahovati značné výše.
Jest nesporno, že zadání všech těchto přípravných prací,
úřad

resp. zakročení o intervenci úřední nemůže prDváděti družstvo
co takové, ježto nemá ještě dle § 57. "právní platnosti;v životě veřejnénT a občanskéln", nýbrž že může tak činiti jen
t. zv. pří p r a v n é k o m i t é, sdružení to několika interesentů.
jehož právní poměr vůči ostatním proponentům i věřitelům
jest po;cah'y čistě soukromoprivní. 3 )

Ne doj de -1 i po vykonání těchto přípravných prací
k ustavení se vodního družstva, nemohou tito interesenti,:
sdružení v přípravném konlité, žádati vudoprávní úřad za
rozhodnutí, zda a pokud jsou ostatní zijemníci povinni nahraditi jim vynaložený náklad na práce přípravné. Ježto pon1ěr jich k ostatním proponentům jest čistě soukromoprávní"
bude věcí soudu, aby uvážil, jedná-li se snad o poměr mandatní.a dle toho přiznal členům komité právo postihu vůči
ostatním proponentůnl.
1) Moravský zákon vsunul zde samozřejmou
stanov a nálezu ... "
3) Srov. Budw. 8330 A ai 191 I.

vložku

"na

základě
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utvoření se vodního družstva, jest
Immité, aby předložilo prvé valné hromadě
družstevní výkaz hotových výloh za práoe přípravné. U zná-li
valná hromada výlohy tytQ účelnými a je pfevezme udělivši.
zakladatelům absolutQrium, bude lze výlony ty zařaditi dQ nákladů zařizovacích, tudíž již družstevních a .o náhradu jich
se postanati dle zásad doleji uvedených. Neuzná-li však valná
hromada výlohy tyto nutnými, mohou zakladatelé dožádati
vodoprávní úřad za rozhodnutí, zda a pokud náklady ty jeví
se pro Imnstituování vodního družstva nezbytnými (§ 90. odst.
3.) a vodní úřad po provedeném kontr.adiktorním řízení vydá
předmětný nález, který podléhá správním .opravným pro-

Dojde-li k

věcí přípravného

středkům.

Nebyly-Ii vodoprávním úřadem buď vůbec nebo asp'oň
ne všechny výlohy za přípravné práoe uznány nutnými, zbývá
zakla"d;;telům. ohledně nich, resp. jich neuznaného zbytku
pouze oesta soukromoprávní, kterou mohou domáhati se buď
na družstvu (z titulu bezdúvodného obohacení) neb na ostatních zájemnících (z titulu mandantního) náhrady vzešlých
jim výloh.
II. Největší položku ve vydáních družstevních tvořiti bude
zajisté n á k I a d z a ři z o v a cí učiněný za tím účelem, aby
projektovaný a schválený podnik družstevní byl v činnost
uveden. K nákladům těmto bude třeba pEpoěísti nejen výlohy za nutné práce přípravné, družstvem převzaté, resp.
vodoprávním úřadem mu přisouzené, nýbrž i náklady sp!ávní,
pokud vznikly v době od započetí až do dokončení stavby
družstevního díla.
Téměř však všechna vodní družstva bývají vy,volána vzhledem! k' značným su b v en ci m ze m s k )rm :a stá tn í rm vod~
ním družstvům poskyto\čaným.

K otázce této jest

stručně

poznamenati:

Dle zákona z 4. ledna '9°9 č. 4. ř. z. muze býti poskytnuta subvenoe z melioračního fondu státního družstvům
jen tenkráte, když vystupují jako podnikatelé děl zavodňo
vacích, odv'Ůdňovacích a 'Ochranných, sl'Oužících pozemkům ze·
mědělským. (Vyloučeny js'Ůu tudíž stavby 'Ocnranné, jichž účel
se nese brániti škodám' vodou působen)'rm nemovitost,em: a
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objektům

jiným, než zemědělským pozemkům.) Zákonem
z '9. prosince '9'9 ~. Zl. sb. z. a n. zvýšen byl až do roku
19Z8 . státní meliora.ční f'Ůnd na 15 mil. Kč ročně; z tondu
tohot'O podporovány js'Ůu sjednáním t. zv. úmhlvy mezi stavebníkem a subvencujícími úřady podniky \čětšího rozsahu
s rozpočteným nákladem přes 35°.'000 Kč. Menší podnik)é
podporuje ministerstvo zemědělství zpravidla ze zvláštní úvěrn~
pol'Ůžky rozpočtové (meliorační dotaoe). Obdobně zařaďuji
země příslušné úvěry v rozp'Dčtech ~emských.
Výše státní subvence jest různá dle toho, o jakÝ podnik
jde; může činiti:
a) při zahrazování bystřin (dle zákona z 30. června 1884
Č. 117. ř. z.) a úpravě podzemních toků (záklon z 31. 'května,
1889 Č. 96. ř. z.) až 70% nákladu ministerstvem zemědě1stvj
schváleného, jestli zbytek převezme zen:tě (§ 7. zák. z 1909);
b) při regulaci toků, zHzení hrází neb údolních přehrad
k ochraně pozemk'Dvého vlastnictví proti škodám vodou až
40;/0, uložen'D-li adjacentúm nejvýše 300/0 a nese-li zbytek' země
(§ 7. 'Odst. I. 1. c.l;,
c) jestli však regulace toků, zHzení hrází neb údolních
přehrad má buď vůbec nebo z části za účel nešlmdné svádění
bystřin nebo úpravu podzemních t'Dků, neb'O když země jen
prozatím svůj příspěvek dala, však jej ch'ce vybrati od adj,acentů . můž,e činiti příspěvek státní až Soolo nákladu, při čemž
příspěvek adjaoenlÚ nesmí přesahovati ZO%
nákladi'l těcht'Ů
(§ 7. odst. 2. L c.);
d) při odv'Ůdňování a zavlažování inc1. zřízení údolníchl
přehrad k tomu slcmžídch až 3°0;0 nákladu, jde-li o meliorace,
a 40%, jde-li o regulace ('Opatření odpadu v'Ddy), jestli země
převzala a1espoň I 5 %, r,esp. 30% tohíoto nákladu; přesahuje-li
však náklad země 30%, resp. 4o~/o, může i příspěvek' státní na
obnos podpory zemské býti zvýšen (§ 8. 1. c.). V 'Ostatnfm vi"
do dat e k, v němž zákon slovně otištěn!
Projekt vodoprávně pmjednaný a nezávadný předlo'ž~
vodní družstvo zem'ěděIské radě s žádostmi svědčícími ministerstvu zemědělství a zemskému správnímu výboru za udě
leni subvence. Zemědělská rada předloží pak projekt ten s doprovodem subvenčním úřadům k wzhodnutí o žád'Dstech.
Povolené subvence státní i zemské vyplácejí ministerstvo
zemědělství a z·emský správní výbor dle postupu stavby na
253

t. zv. výdělkové certifikáty hotově. Výdělkový Oertifikát sestávi
správce stavby a ~ašle jej prostřednictvím zemědělské rady:
subvenčním úřadům (event. též Zemské bance, má·li vodní
družstvo od ní povolený sta\čební úvěr) za účelem výp1aty
subvenčniclť splátek. Splátky subvenční jsou během stavby
vyplácený poUze ve výši 90% příslušné subvenční kvoty, kdežto
zadržených 10 % vyplatí subvenční úřady až po dokončení
podniku a provedené kolaudaci. 4 )
Na úlťrad u zb y tků náklad ů za řizova ci ch, po- ~
kud tyto nejsou hrazeny subvencemi státními a zemskými,
event. též podporami zúčastněných okresů a obcí, nutno použíti jednak všech příjmů družstevních (zejména doplatků
členů dodatečně do družstva vstoupivších § 62., aneb soukromoprávní úplaty nečlenů za používání zařízení družstevnich), jednak členských příspěvků. Ježto přesnou výši
nákladů zařizovacích bude lze zjistiti až po úpluém dokončení stavby a po prov,edení vodoprávní a hospodářské kolaudace, lze splácení zatím dospělých závazků prováděti buď pro'zatímními příspěvky členskými a conto příspěvků definitiivnich aneb ko n t ra hov ání m vý p ů j čky u kteréhokoliv
ústavu peuěžního, zejména pak u Zemské banky.
Zřídka

a to ještě jen u družstev malých uhradí se náklad
subvencemi neb jiným jměním družstevním nekrytý tak, že
se ihned celý rozvrhne na členy a od nich najednou vyber,e.
Obyčejně nahradí se pomocí dlouhodobé výpůjčky, na Je]!z
splátky platí členové v přiměřených, obyčejně ročních lhů
tách dle příspěvkového klíče.
"Z e m s k á ba n k a povoluje vodním družstvům lanuitní
zápůjčky na onu část nákladu, který jest nekryt subvenoemi
a --jehož uhraženÍ náleží zájemník'ům.
Zápůjčky ty t. zv. meliorační zápůjčky dlouhodobé vyplácí Zemská banlm dle denního bursovního kursu meliorač
nich papírů (té doby při 4 % melioračních úpisech asi 78
Kč), z kterého si na úhradu výloh s emissí meliorační,ah
úpisů spojenýoh sráží t. č. 5 Kč ze roo Kč jmenovité hodnoty, takže se vyplácí hotově družstvu t. č. asi 73 Kč za
100. Kč jmenovité hodnoty učiněné výpůjčky 4%. O tuto
4) Z "Návodu k zakládání a
daného
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výplatní ztrátu dlužno u Zemské banky výpůjčku zvýšiti, zúrokovati a umořiti; při kursu 78 třeba tedy na pl'. vypůjčiti si
.
138 Kč, má-li dlužící se obdržeti hotově 100 Kč.
Dluh tento se umořuje zpravidla v době 25-40 let vanUitách po celou dobu stejných, obsahujících 4% úrok, čítaný
z jmenovité hodnoty čtyřprocentní zápůjčky a splátky kapitálové (úmor). Tato anuita činí z každých 100 Kč jmenovite
hodnoty uzavřené půjčky na pl'. při 2sletémumořiování 6'29 Kč,
při 30tetém úmoru s'~ Kč a při 40letém 4'99 Kč ročně(t. j.
úrok s úmorem), k čemuž se připočítává ročně jenon1 ještě
t. č. '12 % správní příspěvek.
Zápůjčky tyto jsou se strany Zemské banky nevypově
dite1ny, kdežto dlužník může je i dříve vypověděti a splatiti_"')
Mimo zápůjčku u Zemské banky smí vodní družstvo
k úhradě svých potřeb kontrahovati zápůjčku e m i s s í dí Id ch d I u žní c h úp i s ů. K tomu potřebuje družstvo dle
§ 15. zákona ze dne 30. června 1884 č. II6 ř. z. zvláštního
dovolení vlády, která při tom uložiti může, aby zřízen a
udržován byl přiměřený fond reservní, aby ihned uhrazeny;
býti mohly nahodilé nedoplatky družstevních příspěvků.
Pokud jedná se o r o z v rh člens ký ch při s p ě vk ů
poukazuje zákon především na "přátelskou úmluvu", která
zpravidla přijde k platnosti, jedná-li se o vodní družstva
s nepatrným počtem členů a k jejímuž uzavření se vyžaduje
jednohlasnosti. Úmluva tato může se vztahovati buď jen na
určitý parcielní náklad zařizovací aneb může obsahovati
i trvalé měřítko pro hraženÍ veš~erého nákladu zařizovaciho
a provozovacího. Jedná-li se o družstva dobrovolná, jest
úmluva o příspěvlmvém klíči podstatnou součástí dohody zakládající vodní družstvo_ Úmluva taková, ať vztahuje se na
konkrétní případ úhrady určitého nákladu aneb stanoví jen
všeobecné měřítko, dle něhož náklad má býti DOzvržen, musí
zníti na percentuální kvotu nákladu, k jejíž úhradě jest ten
neb onen družstevník povinen_ Úmluva tato nastupujíc na
místo -statutárních, resp. zákonných ustanovení, Jest smLouvou
veřejnoprávní, takže rozhodovati o její právní platnosti (nikoli
snad též účelnosti) mají pouze úřadové vodoprávní. Tito budou
také povoláni k řešení sporných otázek o smlouvu tuto se
4) Z "Návodu k zakládání a
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že veškery náklady budou vždy rozvrhovány dle poplochy jednotlivých pozemků.
Není-Ii však výhoda všech pozemků z podniku stejná,
bude třeba pozemky družstevní rozděliti do několika bonitních tříd dle velikosti prospěchu podnikem získávaného, při
čemž musi býti hleděno k rozdílům výše příkladmo uvedeným. Klíč příspěvkový bude stanoven ovšem opět dle výměry pozemků, leč tím způsobem, že při pozemcích největší
výhody požívajících vzata bude za základ rozvrhu ví'měra
plně 100''/0 (I. třída), při pozemcích s menší výhodou však
výměra pouze na př. 80, 60, 40°/0 (II., III., IV. třída)_
Vykazuje-Ii jeden a týž pozemek ve svých částech různý
poměr prospěchu, bnde lze jednotlivé jeho části, zařaditi do
různých bonitních a tím i příspěvkových tříd.

opírajících, zejména zda v konkrétním případě byl správně
použit při rozvrhu nákladu umluvený klíč r,ozvrhový.
Není -li p ř á tels k é ú ml u vy, nastupují us tanoven í s t a tu tár n í. Dle § 61. musí každé stanovy ,obsahovati
usnesení o rozvrhu příspěvkú. Jak již při výkladu § 57. bylo
blíže vysvětleno, jest třeba k usnesení se o stano,-ách nadpoloviční většiny (dle § 56. počítané) všech členů dmžstva,
nikoli členů pouze hlasujících. Téže většiny bude třeba samozřejm.ě i k usnesení se o klíči příspěvkovém, ježto př,edmět
tento jest součástí stanov. Není tudíž potřebí jedoohlasnosti
a proto třeba všichni účastníci nepřiv,olili k zvláštnímu klíči
pro rozvržení nákladu, uchylujícímu se od pravidla §§ 67.
a 68., může býti takový klíč (na př. dle délky regulovanéh'o
břehu pokud tvoří hranici jednotlivých družstevních pozemkú)
většinou v)rše naznačenou stanoven. 5 } Převážnou většinou však
bývají družstevní stanovy zpraoovány dle "vzorných stanoV'
rady zemědělské", v nichž klíč rozvrhový kryje se se zásadami vod n i h ,o z á k o n a, jehož ustanovení přicházejí k použití teprve tehdy, nebylo-li o rozvrhu docíleno dohody a
neobsahují-li stanovy v tomto směru předpisů. U stanoveni
zákonná platí tudíž jen s U b s i d i e r n ,ě.
Zákon rozeznává mezi. družstvy melioračnínli (zavodňoYa~
dmi a odvodňovacími) a družstvy regulačnimia ochrannými,
klada za základ klíče u družstev melioračních plochu zavodněné neb odvodněné plochy, při družstvech druhých pak
zřejmý zkapitalisovaný prospěch objektu z podniku družstevniho.
Podkladem stanovení přesného (všeobecného) klíče jest
k a t a str při s p ě v k o v ý, který vypracuje správní výbor
dle těchto zásad a předloží valné hromadě k schválení:
a) Při dr u ž s t v ech mel i o rač nic h zjistí se nejprve,
zda prováděná, resp. provedená meliorace má stejný hospodářský význam pro všechny zúčastněné pozemky, resp. je-Ii
význam ten na př. vzhledem k různým jakostem spodiny pozemkú, k rozdílné hustotě sítě drenážní, k rozdílnosti jakosti
a tím i ceny pozemkú, dále i kultury pozemkú různý. Je-Ii
prospěch všech pozemků do svazku družstevního pojatých
z podniku družstevního přibližně stejný, bude lze klíč pří
spěvkový stanoviti určitou plošnou jednotkou, t. j. bude ur5) Sro,'. Bud"\'\,. 7864 A ai 191 L
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b) Při dr u ž s t v ech r egu I a ční cha och r a nn Ý c h,
vztahujicích se na objekty nejrůznějšího druhu (pozemky,
budovy, vodni díla, mosty, silnice a p.) nelze samozřejmě'
bráti za základ plošnou výměru chráněných objektů, nýbrž
rozvrh příspěvků jest stanoviti dle vel i k o s ti u žit k u, kterýobjektům těm stavba přináší, neb dle velikosti nebezpeČÍ,
které od nich odvracuje. Ježto však ve většině případú nebude lze přesně poměr tento vyšetřiti a ježto i vzorné stanovy používají zákonné alternativy druhé, určí. se zpravidla
klíč příspěvkový dle pen ě žit é hod not y, jakO'u objekty
chráněné mají. Při oceňování hodnoty té nesmí se pustiti
se zřetele ustanovení druhého odstavce § 56., dle něhož
k obecné ceně objektu (před úpravou) jest připočísti i onen
obnos, o který provedením projektu chráněné objekty na
ceně získaly, resp. získají. Sloužíť tudíž za základ příspěvko
yého klíče t. zv. cena meliorační. Cena chráněných objektů
hude stanovena za šetření právě zmíněné zásady tím zpuso~
bem, že se u pozemků katastrální jich výnos určitvm koeficientem znásobí, u jiných objektů pouze znaleckým odhadem.

í

U družstev ochranných a regulačních nebude lze zařaditi
chráněné objekty do jediné bonitní, resp. nebezpečenské tří
dy, nýbrž do tříd několika. Do prvé třídy zařadí se objekty
ležící v inundační (povodňové) oblasti, tudíž objekty ~ejvíce
z podoiku získávající; do II. třídy přijdou objekty ležící
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v druhém pásmu inundačním, na př. 1.50 m nad oblastí
prvou výše položené atd.
Klič příspěvkový bude počítán dle peněžní hodnoty chráněných objektů a to lim způsobem, že při objektech I. třídy
bude vzata za základ hodnota ve výši 100%, v II. tfidě
na př. 75'/', v III. třídě 50'/' atd.
Dle výše uvedených zásad vypracuje správní výbor pří
spěvkový členský katastr s udáním percentuální výše pří
spěvků na každý pozemek (objekt) připadajici. Katastr ten
předloŽí výbor valné hromadě k schváleni. Proti stanovení
kliče má právo kterýkoli člen družstva činiti námitky, o kterých, nevvhoví-li jim valná hromada většinou všech členů
dle § 56. ~ počítanou, rozhodne vodoprávní úřad na základě
znaleckého ~osudku a po provedeném řízení kontradiktorním.
Proti rozhodnutí tomu lze použíti opravných prostředků
u vyšších správních instancí. (Přezkoušení soudní vyloučeno.)
Zákon nestanovi lhůtu, do kdy může kterýkoli člen příspěv
kový klič bráti v odpor, takže lze klič ten naříkati potud,
pokud kterýmkoli družstevníkem není vyvoláno rozhodnutí
úřední a toto nabude moci právní. Nelze ovšem pochybovati
,o tom , že klič stává se nenaříkatelným pro toho, kdo jeho
správnost ať mlčky, ať konkludentními činy (na př. placením příspěvků dle něho rozvrženým) uzná.· Neboť i pro veřejnoprávní plnění tvoři uznání titul závazkový, nejedná-Ii se
o imperativní předpisy právní a nejeví-Ii se zřeknutí contra
bonos mores.')
Na základě zjištěného (uznaného) kliče rozvrhne pak
správní výbor celkový, resp. částečný konkretní náklad družstevni pouhým násobením přispěvkové jednotky příslušnou
percentua1ni kvotou toho ueb onoho pozemku (objektu).
Proti vyměření konkretního příspěvku může si stěžovati
každý družstevnik u vodoprávního úřadu, a to, nestalo-Ii se
určení klíče rozvrhového dosud právoplatným, do správnosti
kliče, stal-Ii se však tento právoplatným, pouze do toho,
že klíče toho nebylo v konkrétním případě správně použito.
III. Pokud úhrady nákladů udržovacích (včetně
správních) se týče, nepřicházejí tyto ve značné části družstev
v úvahu, ježto družstvo ukončivši projekt, likvidovalo a po-

- -6)-Srov.
-
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nechalo (zejména u melioračních podniků) udržování jednotlivých tratí, díla b}'valým družstevníkům, t. j. vlastníkům dotyčných pozemků.

Zůstane-Ii však družstvo i po dokončení stavby v činnosti,

aby dilo své udržovalo, rozvrhnou se náklady udržovací dle
původního příspěvkového klíče, dle kterého byl hražen náklad
zařizovací, ač není vyloučeno, aby valná hromada usnesla
se na kliči jiném, pouze pro hražení nákladů udržovacích
platném.
"Aby zabezpečeny byly do budoucna stavby, provedené
za finanční podpory státní i zemské v dobrém .stavu, j.est
povinností vodního družstva založiti t. zv. u drž o v a ci fon d,
t. j. uložiti u Zemské banky anebo výjimečně u jiného pec
něžního ústavu sirotčí jistotu poskytujícího potřebný peníz
v takové výši, by jeho výnos stačil k provedení řádných
udržovacích prací každého roku.
Náklad na zřízení udržovacího fondu jest subvencavá.n
zpravidla v téže výši jako náklad stavební. S výnosem udržovacího fondu smí disponovati vodní družstvo jen za souhlasu
zemědělské rady (v zastoupení subvenčních úřadů) a smí se
ho použíti jen k nákladům udržovacím.
Nestačí-Ii výnos fondu k provedení udržovacích prací
(následkem živelních pohrom a p.), může k' úlúadě nákLadu
použito býti i podstaty fondu až do 40% téže, ovšem po před
chozím svolení subvenčních úřadů a zcela výjimečně i nad
tuto mez. V případě takového použití podstaty fondu jest
udržovací fond bez průtahu opět doplniti na původní výši,
k čemuž se opět povolují podpory subvenční týmiž percentualními částkami jako při jeho původním utvoření" .4)

§ 68. Obec jako člen družstva.
Jsou-li obce a osady mezi společnlky, bude 'to záležitostí
obecní, kterak příspěvek podle §§ 66. a 67. na obec neb
osadu vycházeiíci opatří.
Bylo- již dříve řečeno, že členenl družstva vodního může
se státi i obec, resp. osada, která vůči ostatním drnžstevníkům
nezaujímá v družstvu žádného privilegovaného postavení, ný4) Z "Návodu k zakládání a provádění melioračních podniků", vydaného ústředním sborem zemědělsk2 rady pro Čechy L 19 2 4.
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brž pozlVa práv a má povinnosti stejné, jako kterýkoli fysický člen vodního družstva. Obec neb osada může přistou.
piti dobrovolně k tvořícímu se vodnímu družstvu, pro kterýžto přístup potřeba jest ovšem usnesení obecního zastupitelstva, event. též schválení okresní správní komise, aneb
může býti za podmínek § 54. rozhodnutím vodoprávníhó
úřadu donucena, aby ohledně svých objektů (jak polností.,
tak zejména cest a jiného veřejného statku) do vodního
družstva. přistoupila, je-li zjištěno, že družstevní podnik zit
patrně užitečný uznaný nelze příhodně provésti bez rozšíření
jeho na objekty obecní. Může se samozřejmě jednati jak o
družstva meliorační (zavodňovací a odvodňovací), tak zejména
o družstva ochranná a regulační.
Pro určení klíče příspěvkového, pokud jedná se o pozemky produktivní, nebude pro zařadění pozemků těch do
té neb oné bonitní, resp. nebezpečenské třídy obtíží, naproti
tomu těžko bude lze stanoviti peněžitou hodnotu objektů
veřejnému užívání věnovaných. Zde bude třeba působiti k docílení dohody všech zájemníků a v záporném případě bude
nutno, aby vodoprávní úřad hodnotu samozřejmě jen approximativně po uvážení a srovnání všech okolností a po vyslechnutí znalců v řízení kontradiktorním určil.
Hražení likvidních příspěvků družstevních jest záležitostíobecní (osadní.) Příspěvky ty zaplaceny budou tudíž z jmění
obecního a nestačí-li toto, bude tato obecní potřeba jlražena
přirážkami obecními.') Neplní-li obec svých závazků, není
vyloučena nucená přirážka dle minister. nařízení z 29. dubna
1864 Č. 3563.

Řádně dle statutárního resp. zákonného klíče rozvržené
příWěvky družstevní jsou povinni družstevníci pod následky

politické exekuce zaplatiti včas tomu místu, které jest stanovami neb platebuím rozkazem co platební místo určeno.
Proti výměře těchto příspěvků může každý družstevník
uplatňovati nám i t k y u vodoprávního úřadu a to jak proti
příspěvkovému klíči, pokud snad nebylo o něm již právoplatně vodoprávním úřadem rozhodnuto, aneb pokud klíč ten
(třebás' i jen konkludentními činy) nebyl stěžovatelem uznán,
tak i proti applikaci tohoto klíče k úhradě konkretního nákladu. O námitkách těchto rozhodne vodoprávní úřad na
základě výsledku kontradiktorního řízení, k němuž přibere
znalce.
Námitky ty lze tudíž uplatňovati buď ihned po doručení
platebního rozkazu družstevního aneb teprve ve stadiu ex ekučním.

Nebyly-li totiž proti platebnímu rozkazu podány námitky
a družstevník příspěvků svých včas nezaplatil, má správní
výbor družstevní právo dožádati vodoprávní úřad za exekuční
vymožení dlužných příspěvků.

1) Srov. Budw. 3305 A ai 1905.
-1) Moravský a slezský zákon nemají věty: ~,jež dlužníků shovivání
hodných co možná šetřiti má",

Vodoprávní úřad, dříve než k provedení exekuce dle nařízení z 20. dubna 1854 č. 96 ř. z. přikročí, musí zkoumati,
zda nedoplatky ty jsou exekvovatelny, t. j. I i k v i d n L Za
tím účelem musí předem vyslechnouti exekuta aneb vyzvati
jej, aby se do určité lhůty vyjádřil, zda uznává správnost
vymáhaného příspěvku. Nemůže-li tento namítati neb nenamítá-li ničeho proti předpisu a neshledá-li úřad závad co
do formální i materielní stránky předpisu příspěvků, zavede
exekuci politickou, eventuelně až k prodeji nemovitosti, za
zaplacení příspěvků ručící, Vedoucí. Jsou-li ovšem námitky
podány, musí o nich nejdříve v kontradiktorním Hzení po
vyslechnutí znalců rozhodnouti a dle výsledku sporu v exekuci pokračovati.
Pokud úro k ů z pro dle n í se týče, třeba podotknouti,
že pro obor veřejného práva není všeobecné normy, která by
jako § 1334 o. o. z. pro obor práva soukromého placení .úroků
z prodlení nařizovala. Leč každé snad stanovy družstevní
obsahují passus, že družstevníci jsou povinni úroky z prodlení platiti, čímž právně povinnost tato jest založena.
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§ 69- Zapravení členských příspěvků_
Zadržel<! a nedoplacené příspěvky k společným zřízením
na vysušování a zvlažovdní půdy, pak k stavbám ochranným
II upruvoMacím vybJraJí se k žádosti společenstva, ;ef! dlužníků shovfvání hodných co možná šetřiti má.') donucovacfmii
prostředky politickými_

----
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Zásady o. o. Z., dle nichž (§ 1480) zanikají pohledávky
splatných ročních dávek ve třech letech, neplatí i pro nároky
vodního družstva na nedoplatky členských příspěvků. N ejedná se o nároky soukromého, nýbrž veřejného práva, v němž
jen ojediněle jest i n s t i t u ce pro mlč e ní pohledávek zavedena. Tam, kde zákon takové výjimky výslovně nestanovil,
a to právě nestalo se ve vodním zákoně, nemůže b),ti promlčení uplatňováno.')

Z a z a v e den í p o I i t i c k é ex e k u c e proti družstevníku ~
žádati pouze družstvo (výbor družstevní), nikoli věři
telové družstva, ježto za závazky družstevní ručí družstvo co
právnická osoba svým vlastním jměním samo, a nikoli jednotliví jeho členové. Leč je-li správa družstevní ve vybírání
členských příspěvků liknavá, mohou věřitelové družstevní
u soudu vymoci si ustanovení nucené správy, která pak jménem družstva dlužné příspěvky členské vybere a tím nepřímo
pohledávky věřitelů těch uspokojí.
S pec iel n í u s t a n o ve ní pro vybírání členských pří
spěvků obsahují §§ 16.-19. zákona z 30. června 1884 č.
116. ř. z., jestliže družstvo učiní půjčku vydáním dílčích dluž·
ních úpisů, nebo jestliže obdrželo půjčku buď z fóndu melio·
račního buď od země nebo jestliže učinilo ji u některého veřejného úvěrního ústavu, jenž dle stanov svých k takovým
půjčkám jest zmocněn.
Dospělé příspěvky, které připadají na pozemky k vod.
nímu družstvu příslušející, vybrány buďte od ú řad ů b e rní ch, aniž jest k tomu potřebí žádosti neb dovolení před
stavenstva družstevního, stejně jako státní daně a až do
obnosu, co příště dospělá dávka z půjčky činí, odváděny
buďte platebnímu místu pro půjčku ustanovenému, ku kterémuž účelu představenstvo družstevní dodati má včasně bernímu úřadu potřebné výkazy. Vláda jest zmocněna vybírati
na společenstvu náhradn za větší náklad tím u berního úřadu
snad vzniklý.
může

Opomene-li družstvo způsobem stanovami předepsaným
o splnění svých povinností, jež dle půjčky
má,· počítajíc v to dávky pro fond reservní (§ 15.), úřad
správní příspěvky k splnění oněch: povinností potřebné rozvrhnouti může na pozemky, do družstevního svazku pojaté,
dle pravidel pro příslušné společenstvo platných.
K ustanovení zákona třeba pouze připomenouti, že normami §§ 16.-19· zákona z 30. června 1884 č. 116 ř. z. nebylo
přeneseno na berní úřady rozh'odování o sporných (co do
existence a rozsahu) povinnostech družstevníků, nebyl tudíž
§ 69· v. z. vyřazen, nýbrž bylo vysloveno, že jen tehdy, ne.
ní-li o výši a splatnosti příspěvků sporu, má berní úřad
obstarávati vybírání družstevních příspěvků stejně jako stát.
ních daní. V takovém vybírání nelze spatřovati opatření exekuční, nýbrž berní úřad vystupuje pouze co příjemce na
místě pokladny družstevní. Teprve když rok po splatnosti
příspěvků uplynul, aniž by tyto byly bernímu úřadu zapla-ceny, může - pak ovšem zcela samostatně - navrhnouti
soudu co první exekuční krok zaknihování nedoplatku. Je-li
spor mezi družstvem a členem o povinnosti k placení pří.
spěvků vůbec neb o předepsanou výši, rozhoduje ve sporu
jen vodoprávní úřad.')
včasně pečovati

Jestliže by některý člen družstva svého příspěvku déle
jednoho roku nezapravil, berní úřad ať nezapravenou pohle.
dávku družstevní dá knihovně vložiti na pozemky osoby pro·
dlévající.

') Srov. Budw. 101.93 A ai 1914.

2) Srov. Budw. 7864 A ai 191 I.
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ODDlL V.

o

přestupcích a trestech.

§§ 70·-74.
§ 70. Když někdo jakkoli ,uškodí vodnim stavbám aneb
jicli poruší, považuje se to, netrestá-li tolio obecný zákoník
tréstní, podle nařízeni vydanýcli k ocliraně plo/!rúlio Iměné
jako polni pycli. Při čem působnost, kterou zákon udNuje
osobám k ochraně polí zřizeným, přísluší pod výminliami a
oprdrnostmi tam nuřizenýmii~ké zřízencům, přililížejicim
k vodě a k strojům v příčině užíváni a svozování vody a brdnění vodě vystavěným.

§ 71. Přestupky zákonů, jimiž se pořádá právo vodní.
lak nařízení a op~tření k vYkonávání těch' zákonů
vyddných, tresce, pokud se k nim ne~ztah,ule jiný trestní zákon, přislušnÝ úřad politický pokutou peněžitou 5 zl. až do'
150 zl. Nelze·li pokuty peněžité na vinném vymoci, protože'
není s to, aby zaplatil, má se pokuta změniti v trest vězení
při čemž vždy pět zlatýcH se má počítati za dlin vězení.
'
- § 72. Ve všeCh případnostech, v kterých ten zákon by,
přestoupen činěním aneb nečiněním, mlÍ vinný, nehledíc aní
k trestu, v nějž upadl, ani k náhradě, kterou škodujicimu jest
povinen, na svůj náklad odkliditi, co o své moci přest2věl,
dneb učiniti, čeho posavad nevykonaI1), Udá-li z,a to, te"n,
rovněž

1) Moravsk)" zákon vkládá zde vložku "pokud jest toho ještě třeba"" ,
(platí i dle českého zákona). Mimo to rozděten jes~ obsah českého § 71na Moravě a v,e S1ezsru v §§ dva a.demonstrativní výpočet přestupků v:odoprávních, uvedený v českém § 74. zařaděn jest do § 70. zákona moravského a slezského s nepatrnými obsahově bezv)"ZnamnýllŮ změnami.
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jenž V, nebezpečenství byl uveden, neb jemuž bylo ublíženo,
.aneb, žádá-li toho obecné dobré.
Úřad má o tom co nejryclileji rozhodnouti a rozhodnutí
své, jest-li třeba, politickými prostfedkyddnucovadmi vykO,nati.
§ 73, Peněžité pokuty, ježto se ukládají u vykonání to.koto zákona, jdou do fondu, zřízeného k potřebdm vidě.lávání
země.

§ 74, Vyšetřovati a trestati přestupky tohoto zákona ne.lze za příčinou promlčení jich, 'týče-li se to přestupků v § 70_
dotklwtých, když přestupník nebyl vzat u vyšetřování do tfi
misiců polom, kdy se přestupka dOpustil, týče-li se to pak
libovolného zřízení vodních staveb ochranných aneb na prospěch osobní předsevzatých a užíváni vody bez předcházejícího
nevyhnutelného povolení úřadu, pak přeložení neb změnělú
,cejchů, do šesti měsíců po témže čase.
Tim, že promlčeJní platné moci nabylo, nepřestává zá",azek
přestupníku § 72, uložený, ani povinnost jeho, nahražov,ati
škodu.

Dle výše uvedených zákonných ustanovení rozeznáváme:
1. Poškození vodních staveb trestné dle všeobecnéhot r e s t n í h o z á k o n a, Z ustanovení tohoto zákona při
,cházejí v úvahu §§ 85,-87, o zlomyslném poškození cizího
majetku, kde poškození vodních děl a mostů co zvlášť nebezpečné stíhá se vyšší výměrou trestu, § 3 I 8, o svévolném
poškození, dále §§ 335" 337·, 398" 431. a 432. o jiných
jednáních neb opomenutích, které jsou s to, přivésti nebo
zvětšiti nebezpečí pro život, zdraví neb tělesnou bezpečnost
Edí. Z trestního zákona jednává se též o delikt §§ I97·, I99.
lit. dl, jedná.li se o falšování normálního znamení (cejchu),
.event. při téže příležitosti o § 320, a násl.
Soudní řízení trestní má ráz officiosní, ať bylo zavedeno
k oznámení veřejného úřadu, resp. veřejné stráže aneb na
udání poškozeného. Poškozený může se ovšem k zavedenému
trestnímu řízení připojiti se svým nárokem na náhradu škody,
<> němž rozhodne soudce v adhaesním Hzení trestním, postačuje-li řízením trestním získaný materiál k rozřešení této' zásadně civilní otázky, (O tomto předmětě pojednáno bude doleji.l-.Náhradu škody může i při trestních' činech, stíhaných
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trestním soudem z moci úřední, vymáhati poškozený též pří
mo pořadem práva soukromého.
O náhradě útrat řízení rozhoduje soudce trestní dle zásad trestního řízenÍ.
II. Poškození neb porušení vodních děl, staveb a zařízení,
jež trestají se jako p o I n í p y c h dle zákona o ochraně polního majetku ze dne 12. října 1875 č. 76. z. z. Jsou to takov&
trestné činy, které nejsou stíhány ani trestním soudem, ani
politickým úřadem, tudíž poškození vodních zařízení, způ
sobené v menším rozsahu a nenáležející do kategorie trestních činů, uvedených zde sub I. a II I.
Výše zmíněný zákon o ochraně polního majetku uvádí
v § I, že za majetek polní sluší počítati .... rybníky, sádky
a přístroje k umělému plemenění ryb, díla k přivádění a odvádění vody, hráze, díla vodní a vodovody, polní studně ...
strouhy atd., úrodu neskliz,enou, nářadí a nástroje na poli
(tudíž i na vodním díle, hrázi, břehu) zanechané.
Za polní pych mají býti dle § 2. téhož zákona považována
veškerá porušení majetku polního, pokud netrestají se soudem
neb politickým úřadem dle zvláštních zákonů.
Řízení o potrestání polního pychu, k jehož provedení
povolán jest obecní trestní senát (§ 62. obec. zříz., § 31. zákona o ochraně polního majetku), zavésti jest toliko k žádosti
poškozeného nebo k bezprostřednímu oznámení přísežného'
dozorce.
Není ovšem úkolem tohoto díla rozšiřovati se o zákoně
právě zmíněném. Jen stručně třeba zde upozorniti na to, že
trestní senát obecní může uložiti pokutu od 2 do 80 Kč ve
prospěch obce, která v případě nedobytnosti nahražena jest
trestem vězení od 6 hodin do 8 dnů. Je-li obecní představen
stvo předpojato, přechází trestní pravomoc na okresní úřad
politický.
Pachatel vedle trestu musí nahraditi i veškerou š k o d u
(§ 17), která, nepřevyšuje-li JO Kč, má býti odhadnuta personálem k ochraně polního majetku ustanoveným, přesahuje-li
uvedený obnos, má býti odhad proveden přísežným znalcem,
jemuž musí pachatel hraditi výlohy s provedením odhadu
spojené.
Trestní senát smí vysloviti současně s trestem povinnost
k náhradě, pokud nepřesahuje obnos 30 Kč. Ohledně vyššího
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obnosu jest poukázati poškozeného na pořad práva soukromého. '
,Proti trestnímu nálezu možno u obecního starosty podati
odvolání do 8 dnů po jeho doručení. O odvolání rozhodne
okresní úřad politický a potvrdí-li trestní nález, jest další odvoláni nepřípustno.
Přestupky zákona o ochraně polního majetku a ,tudíž i poškození vodních děl a staveb dle tohoto zákona trestných
pro m l,č ují s e ve třech měsících, nebylo·li v té době trestni
řízení proti pachateli zavedeno. Pominula-li trestnost činu
promlčením, lze náhradu škody vymáhati jen pořadem práva.
N á hod n á po š k o z e n í nespadají pod ustanovení § 70,
v. z., nýbrž jen ty činy, jichž podkladem jest zavinění,
t. j. buď obmyslné jednání neb opomenutí povinné péče a pozornosti. I při těchto poškozeních nutno však vždy dobře
rozlišovati mezi trestní a občanskoprávní zodpovědností pachatelovou. Nelze.li pachateli zavinění přičísti, neb pominula-li trestnost, skutku promlčením, zůstává pachatel zodpově
den pouze občanskoprávně k náhradě způsobené škody.
Pokud d o z o r čí hop e r s o n á I u se týče, nenařizuje
vodní zákon ustanovení specielního personálu k ochraně, vody
a vodních staveb a ponechává ustanovení jeho volnému uvážení stran. Obor působnosti ochranného (polního) personálu
vymezen jest §§ 18.-30. zákona o ochraně polního majetku
z,e dne 12. října 1875 Č. 76 z. z., na nějž budiž zde pouze
poukázáno. Mimo zvlášť ustanovený vodní personál přísluší
dozor nad vodou a vodními díly orgánům, k policejní veřejné
službě ustanoveným.
III. Vlastní přestupky vodního zákona nejsou
uvedeny v § 71., nýbrž jsou jimi prohlášeny po-

taxativně
všechně

a) přestupky zákonů, jimiž se pořádá vodní právo (vodní
zákon, zákony meliorační, o hrazení bystřin, zákon vodo.
cestný, plavební řády, nařízení o cejchu, o vedení vod, knih
a pod.),
b) přestupky všeobecných nařízení a opatření vodoprávního úřadu, vydaných na základě vodního zákona,
c) přestupky nařízení zvláštních, vydaných vodoprávním
úřadem na základě vodního zákona a znějící na určitou osobu,
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Přestupky

vodního zákona jsou tudíž všechny svémocné
změny vodních děl, t. j. takové, které byly provedeny bez
povolení vodoprávního úřadu, svémocné svádění vody, nerespektování imperativních předpisů zákona o udržování a
normování děl a zařízení vodních, nešetření všeobecných nebo
specielních nařízení vodoprávního úřadu a p.
Z počáteční věty § 71. vyplývá, že správní úřad jest
oprávněn v rámci vodního zákona a za účelem jeho provedení
vydatI na ři z e n í, upravující buď všeobecně určité vodoprávní poměry v jeho obvodu aneb týkající se jen jediného
případu, určitého díla neb určité osoby. Nešetření těchto
nařízení, pro něž předem již při vydání může úřad pohro~
ziti určitou trestní sankcí, nepřesahující výměru trestu, stanovenou §em 71., zakládá přestupek vodního zákona.
V trestním řízení, zavedeném proti obviněnému pro pře
stupek zákona o právu vodním, spáchaný neuposlechnutím
úředního rozkazu, jímž nařízena byla úprava díla, nemůže se
brániti obviněný námitkou, že rozkaz onen vybočuje z mezí
konsensu, uděleného majiteli vodního díla, když proti rozkazu samotnému opravného prostředku majitelem vodního
díla použito nebylo. Každý příkaz, kterým ukládá kompetentní
úřad straně, aby něco provedla, jest schopný právní moci a
nabude jí, jestliže strana se s příkazem spokojí a jej v stanovené lhůtě nenaříká. Neučiní-li tak, jest se svým odporem
praekludována a nemůže na př. tvrditi, že udělený příkaz odporuje jejímu _nabytému právu.')
Trestnost

přestupku,

spáchaného tím, že nebylo uposlech- .
vodoprávního úřadu, na př. aby dílo bylo do
určitého stavu uvedeno, není vyloučena tím, že nařízená úprava byla dodatečně v době vydání trestního nálezu provedena.
Úřad trestá proto, že držitel nevyhověl jeho právoplatnému
rozkazu, neboť pouhé včasné neuposlechnutí rozkazu zakládá
delikt. V tomto případě nejde o trest jako prostředek exekuční, za účelem donucení držitele díla k provedení určitého
výkonu jemu uloženého, nýbrž o trest v pravém slova smyslu.
Trestnost nastala již tehda, když držitel díla ocitá se s plně
ním jemu uloženým in mora a nepřestává ani tehdy, když
plnění bylo dodatečně provedeno.')
nuto

nařízení

2) Srov. Rudw.
268

I

I68I A ai 1917.

I

Přestupky vodního zákona mohou býti stíhány buď z m oe i ú ř e cl n" í na oznámení veřejného orgánu neb k stížnosti
pC;škozeného. Leč v obou připadech má zavedené trestní ří
zení ráz officiosní, z čehož plyne, že udavatel nemá právního
nároku na trestní odsouzení obviněného, nezaujímá v trestním řízení postavení strany procesní a nepřísluší mu právo
odvolací do případného osvobození (sproštění viny) obvině
ného: (Od otázky této dlužno dobře lišiti nátok poškozeného
dle § 72. na odstranění svémocné novoty, o čemž obšírněji
bude teprve promluveno.)
Pro řízení o přestupcích vodního zákona platí všeobecné
předpisy o trestním řízení správním a pokud před
pisy ty nevystačují, lze použíti analogie trestního řádu.
K zavedení trestního řízení správního jest dle analogie
trestního řádu a dle § I. ministerského nařízení z 3. dubna
'1855 č. 61 ř. z. příslušný úřad místa, kde přestupek byl
spáchán.
Trestní řízení má býti dle ministerského nařízení z 5·
března 1858 č. 34. ř. z. ústní a dle ministerského nařízení
z 3. dubna 1855 č. 61. ř. z. stručné v tom směru, že jen podstatné jeho body zapíší se do trestního rejstříku, předepsaného
prve uvedeným nařízením. Stručnost nesmí býti ovšem na
újmu důkladnosti šetření, zejména nesmí býti opomenuto vyšetření, zda obviněná osoba nese zodpovědnost za objektivní
skutkovou podstatu předmětného činu neb opomenutí. Při
závažnějších neb spletitějších případech možno zavésti řízení
protokolární, které rovněž nemá býti obsáhlé, aby dle možnosti byla záležitost při jediném řízení vyšetřena a na sklonku
řízení byl ihned obviněnému nález prohlášen.
Ohledně předvolání s věd k ů platí § 9. nařízení z 20.
dubna 1854 č. 96 ř. z. Povinnost vydati svědectví v trestním
Hzení správním však neexistuje. Svědkové mají nárok na
úhradu cestovného a ušlého výdělku, o čemž promluveno
bude níže.
Pro řízení trestní platí zásada volného uvážení a oce~
nění důkazů.

Vyšetřování a potrestání obviněného zaniká jeho smrtí
anebo nastalým pro mlč e ním, které při přestupcích vodního
zákona (§ 71.), záležejí-li tyto v "libovolném zřízení vodních'
staveb' ochranných aneb na prospěch osobní převzatých' a
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užívání vody bez předcházejícího nevyhnutelného povoleni
úřadu, pak přeložení neb změnění "cejchů", nastává do 6 mě
sÍCů, nebyl-Ii v této lhůtě přestupník vzat do vyšetřování
(vyhotovení i nedoručené obsílky stačí k přetržení promlčení)
po tom, kdy se přestupku dopustil. Promlčení počíná okamžikem spáchání přestupku. Při přestupcích trvalých, ph nichž
protiprávní stav není dokončen jediným úkonem, nýbrž dále
trvá, nenastává tak dlouho počátek promlčení, až byl protiprávní stav, přestupkem přivoděný, odstraněn.
Následek promlčení jest pominutí trestnosti, nikoli však
občanskoprávních "následků trestního skutku (§ 72. poslední
OdSL), o čemž pojednáno bude níže. "
Ú tra tys vyšetřováním přestupků vzniklé záležejí v útratách za výkony, které uznal vyšetřující úřad za nutné provésti,
aby najisto byla postavena skutková podstata trestného činu
a správný nález mohl býti vynešen.
Dle § 99., poslední odstavec, "uloží se náklad navyšetřo
vání přestupku zákona tomu, kdo bude vinným uznán".
K útratám těmto patří: a) náklady za ohledání a jednání
k o m i s í předsevzatá (t. j. komisionelnÍ výlohy zástupce úřadu
a znalce), b) výlohy, vzešlé s povoláním svědků a event,
pamětníků.
Při

°

rozhodování
platební povinnosti k náhradě těchto
bude třeba rozeznávati, zda přestupek stíhán jest
z moci úřední či k stížnosti strany, která se k němu jako
soukromý účastník, pokud jedná se odstranění svémocné novoty a O náhradu škody, tudíž v tomto směru co procesuální
strana připojila.
V prvém případě, bude-Ii obviněný odsouzen, hradí výlohy trestního vyšetřování sub I. a 2. uvedené, bude-li osvobozen, jest náklady řízení hraditi z úředního paušálu.
Naproti tomu zavedeno-li officiosní řízení trestní k návrhu poškozeného, který se k řízení tomu k hájení svého
sub!ektivního práva připojil, vzniká tímto připojením se mezi
obvměným a poškozeným spor, ježto předmětem řízení, třeba
druhořadým, jest rozhodnutí úřadu o existenci, rozsahu a
event. poškození subjektivního práva účastníkova. V tomto
případě bude lze ohledně náhrady nákladů procesních použíti
ustanovení § 99. odstavce prvého a druhého a bude-Ii uznán
obviněný vinným nejen přestupkem předpisu vodního zákona,

.~

I

nákladů

270

I

nýbrž i porušením subjektivního práva účastníkova, bude lze
ho pokládati za podlehnu všího ve sporu a odsouditi k náhradě
nejen útrat "vyšetřování, nýbrž i útrat zastoupení odpůrcova.
Bude-Ii však obviněný viny sproštěn, bude nucen udavatel
nejen hraditi náklady řízení, jež svým zakročením vyvolal,
nýbrž co podlehnuvšÍ ve sporu žalobce i útraty zastoupení
obviněného (§ 99. odst. 2.).
T r e sty možno uložiti jen peněžité do výše 300 Kč.
Jen pti nedobytnosti trestů peněžitých lze vysloviti přeměnu
jeho v trest vězení. O vymáhání trestů peněžitých, které
plynou dle § 73. do fondu zřízeného k potřebám vzdělání
země, platí nařízení z 20. dubna 1854 č. 96. ř. z.
O d vol á n í podati lze proti odsuzujícímu nálezu ve lhůtě
'4 dnů po doručení. Udavatel nemá práva odvolacího z nálezu osvobozujícího. Ve třetí instanci rozhoduje o přestup
cích vodoprávních ministerstvo vnitra. Ohledně opravných
prostředků srovnej zákon ze dne 12. května 1896 č. 101 ř. z.
Pokud ob n o v y trestního řízení se týče, lze použíti ve
správním trestním řízení analogie §§ 357. a 480. trestního
řádu, jsou-Ii tvrzeny nové okolnosti a průvody, jež v řízení
prvotním byly neznámy (změněný právní názor ovšem nestačí), které jsou takového rázu, že pravděpodobně, kdyby
v řízení prvotním byly bývaly známy, byly by způsobily
změnu rozhodnutÍ. O přípustnosti obnovy rozhoduje v trestním řízení instance první.

IV. Náhrada škody přestupkem voďnlho zákona spácl/.~né.
Že poškozený může kdykoliv žalovati škůdce u řád n éh o s o u d u na náhradu škody, způsobené mu přestupkem:
vodního zákona, jest nesporno.
Jest zde však zodpověděti otázku, pokud povinnost k náhradě škody může býti vyslovena ú řad e m vodo p r á v ním
v trestním řízení, k němuž se poškozený jako soukromý účast
ník připojil. V té příčině jest uvésti toto:
Dle §§ 1294. a 1295. o. o. z. patří nároky na náhradu
škody do oboru práva soukromého bez ohledu na to, zda
nárok na náhradu škody vznikl protiprávním jednáním, odporujícím předpisům práva soukromého neb veřejného (§§
'3,8., 1320., 1325. a násl. o. o. z.). Z toho plyne, že tento
nárok na náhradu škody (obligatio ex delicto) dle své povahy
271

.,
jest vždy soukromoprávni. Okolnost, že vodní zákon, jehož
normy z větší části patří do oblasti práva veřejného, zmiňuje
se v §§ 72. a 74. také o tomto nároku, nemůže ničeho měniti
na povaze jeho co nároku soukromoprávním, ježto zmíněná.
ustanovení zákonná ani neudávají materielní obsah tohoto
nároku na náhradu škody, aniž snaží se vyjádřiti se o právním jeho charakteru, nybrž jedině zdůrazňují samostatnost
a neodvislost tohoto nároku od ostatních práv, odvozenych
z vodního zákona.
Ze vodní zákon považuje pohledávky náhrady škody za'
nároky soukromoprávní, neukazují jen předpisy §§ 22. a 89.,
dle nichž k rozhodnutí o náhradě škody, vzniklé poškozením
zdymadly po právu zřízenymi, povolán jest soudce, nybd
též § 75., ktery vyhražuje vodoprávním úřadům rozhodování
o nárocích, vztahujících se na užívání, v~dení a hrazdění
vody a to ještě jen tehdy, když jsou uplatňovány dle vodního
zákona, nikoli však tehdy, spočívají-Ii v poměru soukromoprávním neb opírají-Ii se o takovy titnl.
Ježto vodní zákon neřeší přímo otázky příslušnosti k rozhodování o soukromoprávních národ ch na náhradu škody,
způsobené přestupkem vodního zákona, jeví se nutnym, otázku tuto rozřešiti dle zásad ve směru tom platnYch.
Zásadně přísluší dle civilního soudního řádu rozhodování o těchto sporech o náhradu škody c i v i I ním s o u dům.
Vyloučení civilního soudu z tohoto rozhodování nespoclVa
v instituci a cl h a e sní h o řízení, ať toto souvisí s trestním
řízením soudním nebo policejním. Již z ustanovení § 1340. o.
o. z. lze seznati, že adhaesní řízení v obou případech nesleduje
jiného účelu, než poškozenému poskytnouti možnosti, aby
dospěl k náhradě škody, způsobené mu trestním činem již tím,
že připojí se k trestnímu řízení, tudíž mimo pravidelnou
právní cestu, že však adhaesnimu řízení naprosto nepřísluší
vyznam, že nároky na náhradu škody mohly by byti jen
ve formě připojení se k trestnímu řízení uplatňovány a že
ten, kdo se k řizení tomu nepřipojí, jest s nárokem sv)'m
praekludován z řádného pořadu právního.
V tomto smyslu mluví též § 365. trestního řádu (platny
i pro Hzen! přestupkové) pouze o p r á v u P o š k o z e n é h o,
aby se připojil k trestnímu řízení, dává mu tudíž
"O I b u mezi řízením adhaesním a řádnym pořadem práva.
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Podstatou adhaesního řízení jest, že byl vznesen nárok
náhradní v trestním řízení, zahájeném pro delikt spáchaný.
tímtéž činem, kter)Í"m škoda byla přivoděna. V tomto pHpadě
jest z důvodu procesualní hospodárnosti zmocněn trestní soudce, ktery rozhoduje o vině obviněného, aby přiřknul poškozenému požadovanou náhradu škody, když d o s t a č ují v ys led kyt r e st n í hoř í ze n í k tomu, aby na jich podkladě mohlo byti spolehlivě rozhodnuto o nároku na náhradu
a když o b v i n ě n y byl o d s o u z e n pro jednání za vinu
mu kladené (§§ 365. a 366. trest. řádu).
K otázce, zda zásady (respekt. vyjimky z všeobecného
pravidla příslušnosti) lze použíti i tehdy, když zavedeno jest
trestní řízení pro přestupek vodního zákona, nikoli před soudem trestním (§ 7.0. v. z.), nybrž před vodoprávním úřadem
(§ 71.), přisvědčil správní soud') v úvaze, že idea, na níž
výše zmíněné adhaesni řízení spočívá, neodporuje zásadní
myšlence vodoprávních kompetenčních předpisů.
Dle toho může vodoprávní úřad, u něhož poškozeny.
v adhaesnÍm řízení dožaduje se přiřčení náhrady škody, zabyvati se tímto nárokem jen za podmínek tvořících podstatu
adhaesního řízení a tudíž jen tehdy o nároku tom rozhodnouti,
když a) obviuěny jest pro přestupek vodoprávní odsouzen a
když b) průkazní a skutkovy materiál, shromážděny v trestním řízení, poskytuje vystačující podklad pro rozhodnutí.
Nejsou-li tyto předpoklady v konkretním případě splně
ny, bylo-Ii by zejména nutno zaváděti další šetření, přesahující
účel trestního řízení, pak nesmí politicky úřad pustiti se
do rozhodování o otázce žádané náhrady škody, nybd mns!
sonkromého účastníka poukázati na pořad práva, ktery má
účastník i tehdy nastoupiti, když není spokojen s náhradou
mu trestním forem přisouzenou (§ 372. trest. řádu).
V. Odstraněni svémocně zřízené novoty.

§ 72. ustanovuje: "Ve všech případnostech, v kterych
vodní zákon byl přestoupen činěním aneb nečiněním, má
vinny, nehledíc ani k trestu, v nějž upadl, ani k náhradě,
ktelOu škodujícímu jest povinen, n a s v ů j n á k I a d o d k I idi t i, co o své moci přestavěl, aneb u čin i t .i, čeho posavad
nevykonal, ž á d á -I i z a to ten, jenž v nebezpečí byl uveden,
2) Srov. Budw. 5091 A ai 1907.
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neb jemuž bylo ublíženo ("der Gefiihrdete oder Verletzte"),
aneb žádá-Ii toho ob e c n é dob r é". K tomu poslední odstavec § 74.: "Tím, že promlčení platné moci nabylo, nepře
stává závazek přestupníku § 72. uložený".
Přiznání vodoprávní ochrany soukromým i veřejným právům složeno jest v § 72., jenž ukládá vodoprávním úřadům,
aby nařídily odstranění každé novoty svémocně provedené
nebo dodatečný výkon prací protizákonně opomenutých, když
(na Moravě "dosud jest toho třeba") a) po š k o z e n Ý nebo
oh r o žen Ý toho žádá. Mimo tento případ, vyvolaný interc
vend súčastněného, má úřad z moc i ú ř e cl ní přidržeti vinníka k tomu, aby na své útraty odstranil svémocně zřízenou
novotu nebo vykonal zanedbanou práci, když toho z á je m
ve ře j n Ý vyžaduje.
Poškozenému nebo ohroženému příslušejí vedle tohoto
veřejnoprávního nároku k ochraně jeho práv i obyčejné civilněprávní žaloby (žaloba konfesorní k uznání existence užívacího práva, k trpění zařízení k tomu potřebných, odstranění event. překážek, k náhradě škody a k zajištění proti
budoucímu rušení, mimo to žaloba pro rušení držby).
Nechce-Ii neb nemůže-Ii s pravděpodobným zdarem nastoupiti poškozený neb ohrožený pořad právní, jest mu ponecháno dovolati se přispění vodoprávního úřadu, dle §§
75· a 76 . příslušného, připouští-li předmět sám projednání
sporu dle vodního zákona.
Prvou podmínkou použití § 72. jest, aby strana byla
k uplatňování nároku na odstranění svémocné novoty leg it im o v á na.
Samozřejmě nepřísluší soukromým osobám legitimace
k hájení zájmů veřejných. K tomu jest povolán úřad vodoprávní, aby, vyžaduje-Ii toho obecné dobré, z moci úřední
na odstranění svémocné novoty naléhal.
Strana může jen tehdy dovolávati se pomoci dle § 72.,
když prokáže, že jí hrozí z novoty nebezpečí nebo vzchází
újma, když tedy jednáním neb opomenutjm obviněného byla
ve svých s u b jek t i v n í ch p r á v ech poškozena neb aspoň
ohrožena.
Pod poškozeným neb ohroženým rozuměti nutno
nejen toho, kdo na svých vodních právech nýbrž i toho, kdo na jaké mkoli soukromém s'vé~

a jet k u š k o d u t r p í ne b může s e ú j m y o b á vat i.
Že chráněna jsou § 72. i práva soukromá, vysvítá z toho, že
při použití zmíněné normy nejedná se o uznání neb splnění
oněch práv, která jsou ohrožena neb poškozena, nýbrž pouze
a toliko o donucení žalovaného, aby svémocnou novotu odstranil neb protiprávně zanedbanou práci vykonal. Předmě
tem sporu jest pouze tento nárok, který jest vodním zákonem normován a směřuje k odstranění přestupku vodního
zákona .. I kdyby právo poškozené neb ohrožené bylo žalovaným popřeno, zodpoví si vodoprávní úřad otázku existence
tvrzeného a popíraného práva soukromého praejudicielně.
Ze současného užívání slov "ohrožený" a "poškozený"
vyplývá, že obou pojmů má býti při výkladu zákonného ustanovení používáno ve vlastním užším jejich smyslu, že tudíž
odstranění svémocné noV'oty jen ten může pow.dovati, kdo při
dalším jejím trvání byl by rovněž trvale vysazen škodlivým účinkům vody, nebo jehož majetek neb jiná práva utrpěla
by novým stavem trvalé, nikoli okamžité, přechodné újmy.
Dalším předpokladem použití § 72. jest, aby po š k o z e n í
neb ohrožení práv stalo se nějakým činem neb
o p o m e nu tím, k t e r é m o ž noc h a r a k t e r i s o vat i j ako přestupek vodního zákona (§ 71.), či aby mezi
újmou a přestupkem vodoprávním byl k a u s a I n í ne x us.
Jest tudíž třeba svémocné, t. j. nedovolené novoty,
která objektivně jest dána, jakmile jest na př. užíváno veřej
né vody dle § 17. odstavce prvého, resp. soukromé dle druhého odstavce téhož pragrafu, aniž předem bylo k tomu
opatřeno svolení vodoprávního úřadu. Pod výrazem "užívání
vody" dle § 17. nesmí býti rozuměno pouhé využití a vykořistění vlastností neb síly vodní, nýbrž, jak vysvítá ze srovnáni s §§ 42., odstavec prvý, 18., 75., 53. a 91., každé, ať
jakékoliv působení na jakost, výši nebo běh veřejné vody,
jímž mohou nastati změny ve veřejné vodě, předvídané § 17.,
tudíž bezesporně i svádění soukromé a odpadkové vody do
111

veřejné řeky.')

Musí býti prokázáno, že ohrožení práv stěžovatelových
stalo se svémocnou novotou p r a v d ě pod o b n é. Není tudíž třeba s absolutní jistotou dokázati, že poškození skutečně
3) Srov. Budw. 8042 A ai 19-1 I.
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nastalo neb nastane, nýbrž že novotou tou

pravděpodobně

nastati m ů ž e.
Odstranění každé svémocné novoty ne ní bez pod m íne č n ě nu t n é. Dle § 72. musí vinník odstraniti tuto novotu,
když o to žádá poškozený neb ohrožený nebo vyžaduje-li
toho zájem veřejný (na Moravě výslovně též "pokud odstranění to jest ještě nutné"). Mimo druhý případ (veřejný;
zájem) jest jenom poškozený neb ohrožený oprávněn žádati
odstranění novoty a musí, jak výše vysvětleno , prokázati, že
novotou tou jest skutečně ohrožen neb poškozen. Z těchto
dvou podmínek však plyne logický důsledek, že taková novota, byť i svémocná, při níž n e j s o u s pln ě n y pře d p ok I a d y pro její odstranění, kde tudíž novotou tou není ani
zájem veřejný dotčen ani .třetí osoba ve svých subjektivnícll
právech poškozena neb ohrožena, m ů ž e z ů s t a t i a že v takovém případě jest jen povinností úřadu, aby dbal o přivo
dění stavu předpisům zákona odpovídajícího, t. j. aby vinník·
vymohl si dodatečné konsentování novoty.4)
~

čel e m zákroku dle § 72. není přímo uznání existence
práva stěžovatelova, nýbrž pouze odstranění svémocně zbudovaného zařízení nebo vykonání prací protizákonně opomenutých. žalovaný nemůže býti k dalším úkoUllm nucen, i kdyby snad náhodou k plnému odčinění nastalého porušení soukromého práva žalobcova. bylo ještě něčeho více zapotřebí. 5 )
Pro toto "více" zbývá žalobci jen pořad soukromoprávní..
Stěžuje-li si tedy na př. mlynář, že nedostává vody z rybníka, na kterou má dle smlouvy nárok, poněvadž voda z rybníka následkem chatrných hrází nebo splavů uniká, smí vodoprávní úřad majiteli rybníka uložiti opravu vadných rybničních zařízení pouze potud, pokud k ní dle zákona vodního
a nikoli snad dle soukromé smlouvy 8 mlynářem jest zavázán. Případný nárok mlynářův na plnění další, zejména na
přidržení žalovaného, aby k cíli uspokojení soukromoprávních
nároků žalobcových nějaké práce přes onu mez jdoucí vykonal (na př. bahno vybral, hráze zvýšil a po), musí úřad
vodoprávní pro věcnou svoji nepřislušnost odmítnouti a od·kázati na pořad práva civilního, poněvadž nenesou se práce
Ú

"4) Srov. Budw. 8442 A ai 19 1 1.

požado~ané

k odčinění. spáchaného přestupku, nýbrž k splnění
ze soukromoprávního kontraktu vzešlých.')
Z dosavadního výkladu ustanovení § 72. plyne, že i po
·pod.ání žádosti za odstranění novoty a po event. odsouzení
žalovaného lze připustiti jeho žádost z a d o dat e č n é s c h v álení novoty dle § 17., že tudíž nárok ohroženým neb poškozeným dle § 72. uplatňovaný nepřekáží vodoprávnímu
úřadu, aby o žádosti za dodatečné schválení rozhodl a rozhodnutí své tak upravil, aby jím i účele zákroku dle § 72.
poškozeným učiněného bylo dosaženo. To stane se tím, že
vodoprávní konsens· vázán bude podmínkami, vylučujícími
budoucí poškození neb ohrožení práv žalobcových. K odů
vodnění stačí poukázati na stanovisko zákona, který nenařizuje imperativně odstranění každé nedovolené novoty a nepropůjčuje poškozenému neb ohroženému absolutní subjektivní právo na uvedení v předešlý stav, nýbrž poskytuje mu
. jen právo žádati, aby to, avšak jenom to, co zaviňuje jeho
ohrožování neb poškozování, bylo odstraněno. Může-Ii tudíž
poškození neb ohrožení zájemníka i při zachování dotyčného
(svémocně zřízeného) díla býti odstraněno nebo mu zabráněno, jest právu zájemníka úplně vyhověno a též jeho subjektivní nárok uspokojen, když vodoprávní úřad učiní opatření (třeba ve formě podmínek konsensu, kterým novotu
dodatečně povolí) a zabrání dalšímu zasahování novoty do
právní sféry zájemníkovy.
Tím ovšem nemá býti řečeno, že podáním žádosti za dodatečné schválení novoty a zavedením konsensního řízení
stala se žádost strany poškozené neb ohrožené bezpředmětnou.
Nehledě ani k trestnímu řízení, které v každém případě musí
býti přivedeno k samostatnému závěru (§ 72.), může býti
postradatelnost a bezpředmětnost dalšího úředního řízení k žádosti za odstranění novoty zavedeného posuzována jen dle
výsledku konsensního řízení, ježto jen toto jest rozhodující
pro otázku, zda a pokud mohou býti chráněna práva poškozeného i při dalším trvání díla, kdysi bez povolení zříze
ného.')
Jestliže na základě udání bylo vypsáno místní šetření za
účelem zjištění svémocné novoty a k řízení tomu byli veřejnároků

5) Srov. Budw. 4875 A ai 19 06 .

6) Srov. Budw. 10884 A ai 1913.
-7) Srov. Budw. 8794 A 'a-i 1912.
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nou vyhláškou pozváni všichni zájemníci a byla-li v důsled
ku tohoto řízení podána žádost za dodatečné konsentování
novoty svémocně zřízené, může býti o žádosti té rozhodnuto
bez provádění nového vodoprávního řízení, pokud rozhodující skutková podstata byla za spolupůsobení stran již při
onom šetření zjištěna. 8 )
Otázku odstranění svémocné novoty j es t posuzovati a rozhodovati samostatně a n.eodvi sle
od t r e s t n í hoř í z e n í. Již znění § 72. ukazuje na to, že
otázka tato má býti řešena samostatně. a to politickým úřa
dem ne jako úřadem trestním, nýbrž vodoprávním. Neboť dle
obsahu tohoto zákonného ustanovení nemá výrok o odstranění
'svémocné novoty následovati vždy a bezpodmínečně výroku
o vině obviněného, nýbrž vyšetření této otázky má nastati
jen za určitých předpokladů, tehdy však musí býti vodoprávní
řízení za účelem odstranění svémocné novoty zavedeno i když
trestnost vodoprávního přestupku pominnla promlčením, aneb
bylo-li zavedené trestní řízení z jakéhokoli důvodu zastaveno.
(§ 74., odstavec druhý.)
Je-li již z těchto ustanovení vzájemná nezávislost obou
otázek jak ohledně jich materielního, tak i formálního nakládání zřejma, vystupuje ještě zřetelněji, všimneme-li si také
druhého odstavce § 72. Zde totiž zákon praví, že úřad má
"o tom" co nejrychleji rozhodnouti (Die Behorde hat "die
Sache" auf das schleunigste zu entscheiden). Zákon sice nevyslovuje se s žádanou přesností, který úřad jest zde míněn,
zda trestní dle § 71. či vodoprávní dle § 75., leč nemůže býti
pochybnosti o tom, že výrazem "úřad" v § 72., odstavci druhém jen vodoprávní úřad musí býti rozuměn, ježto na tento
úřad jest vzneseno rozhodování "o tom", t. j. zkoušení a
vyšetření vodoprávní otázky ohledně odstranění novoty, zejlnéna však rozřešení otázky, zda žádané uvedení v předešlý
stav jeví se nutným. Rozhodnutí této otázky může se státi
jen vodoprávním úřadem, ježto jedná se o záležitost, vztahující se na užívání, svádění a hrazdění vody (§ 75.).
Pro tento výklad druhého odstavce § 72. mluví též úvaha,
že nález vydaný v trestním řízení, jehož obsah a účel vyčerpává se zjištěním, zda svémocná novota byla provedena,

rozhodně nestačí,

aby poskytl prvý podklad pro posouzení
podmínek prvého odstavce § 72., za nichž má býti odstranění
novoty nařízeno. K provádění dalších, přes tento úzký okruh
trestního řízení sáhajících šetření nejsou trestní úřady roz-

hedně oprávněny.

Že v druhém odstavci § 72. jsou míněny jen vodoprávní
úřady povolané k rozhodnutí ve sporné otázce, potvrzuje posléze též znění tohoto- zákonného ustanovení, v němž nemluví
se jako' \' předcházejícím § 71., věnovaném policejnímu trestnímu řízení, o politickém úřadě, nýbrž jednoduše o "úřadě",
tudíž použito jest zde výrazu, pod nímž rozuměn jest ve
vodním zákoně vždy jen úřad vodoprávní. Tento úřad má.
dle dalšího znění druhého odstavce § 72· záležitost rozhodnouti, tudíž konati též všechna nutná šetřenÍ.
U stanovení § 72. jest materielněprávní samozřejmou konsekvencí nařízeni § 17., která jest - jak ukazuje druhý odstavec § 21. - zcela neodvislá od event. trestního řízení
a jeho výsledku. V takových případech opatření vyslovená
vedle trestních nálezů jsou samostatnými rozhodnutími správními, o nichž v III. instanci rozhoduje ministerstvo země
dělství.")

Ne n í t l l díž říz e II í o o d str a II ě n í s v é m o c,n,é n,o·
v oty dle § 72. říz e ním a d h a e sní m j a k o ř i z e n,í
o nároku na náhradu škody, způsobené přestupkem
vodního zákona, které jest závislé na výsledku trestního ří
zení, nýbrž naopak zavádí se buď samostatně neb současně
s řízením trestním, probíhá s ním v tomto ptlpadě parallelně,
ale je-li nutno trestní řízení pro promlčení přestupku zastastaviti, lze v řízení dle § 72. dále pokračovati (na rozdíl od
adhaesního řízení směřujícího k náhradě škody, kde při
znání náhrady má bezvýlučně za podmínku odsonzení obviněného.)

Zbývá ještě se zmíniti o otázce, je -1 i nás tup cep ů
vod n i hod r žit e I e s v é moc n ě z řl z e n é n o v.o t, Y P 0vinen novotu tuto odstraniti.
Pokud jedná se o odstranění svémocných novot, zříze
ných proti výslovným podmínkám konsensu, zní odpověď
k dané otázce všeobecně kladně. Neboť povinnost k udr9) Srov. Budw. 5743 A ai 1908.

8) Srov. Budw. 9520 A.j ai 1913278
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žování díla ve stavu odpovídajícím konsensu spojena jest nerozlučně s dílem (§ 26.) a přechází na každého nástupce
v držení díla.'o) Jest to věcná povinnost, která nalézá svůj
právní podklad v zásadě, vyslovené §§ 17. a 21., dle níž každý
držitel vodního díla ručí za koncensní udržování a užívání

svého díla.
Jinak však odpovídá praxe k téže otázce, jedná-Ii se o
svémocné novoty, předchůdcem provedené, které nemohou
býti považovány za přestoupení podmínek koncesních, zej mé;
na tehdy, jedná-Ii se o jakékoli vodní dílo bez povolení vodoprávního zřízení. Správní soudIl) postavil se k otázce této
na stanovisko zamítavé a vyřkl, že povinnost k odstranění
novoty v případech právě zmíněných nepřechází na nástupce,
ježto {;O osobní obligatio ex delicto může stíhati jen vinníka
a vždy předpokládá existenci skutkové podstaty vodoprávního přestupku. - S názorem tímto nelze souhlasiti vzhledem k dříve, vylíčené povaze nároku na odstranění novoty,
. nezávislém na trestním řízení nehledě ani k tomu, že při
tomto názoru nebylo by lze vymoci odstranění vodních děl bez
předchozího povolení zHzených, kdyby nastala změna vosobě držitele vodního díla.
Právě z § 74. vyplývá, že řízení o uvedení v předešlý stav
není akcesoriem řízení trestního a že vodoprávním úřadům
uložena jest povinnost o žádaném odstranění svémocné novoty
i tehdy rozhodnouti, když k trestnímu řízení vůbec nedošlo.
Mimo to, má-Ii subjektivní vodní právo charakter věcný
(§ 26.), nutno i povinnosti li odstranění novoty protiprávně;
zřízené přiznati tutéž povahu, nezávislou na osobě dočasné
ho držitele.

,
ODDlL VI.

"deeh a nzem.
O Ufa
Y'

§ 75.

Věcná příslušnost
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politických co vodoprávních

" dOu .
ura
V šeUká záležitost, ;ež se týče podle toho záko'na uživ,dni.
neb svozování vody nebo bráněni vodě, přisluši k působnosti
politických úřadů.
,.,
Znění § 75. jest rázu zcela všeobecneho, vymezu]lc př~
slušnost politického co vodoprávního úřadu na záleŽItostI,
které vztahují se na užívání, svádění neb hrazdění vody,
pokud záležitosti ty upraveny jsou vodním zákonem.
Vzhledem k významu vody pro veškerý život a vzhledem
k za.sahování vodoprávních poměrů do nejrůznějších otázek
oboru práva veřejného a soukromého,. jest jisto, že, ~eškery
možné vodoprávní poměry nejsou, am nemohou bytl upraveny výlučně zákonem vodním, nýbrž že naléz~~ úpr:::?'.
v různých jiných normách ... p,~~.",!?;íS~I~:~i!!.!.~!'i\:.mt1i,}.. l'~.es- .
iierň'~~žakontr'"oB'Čansl{ém~""~'

10) Srov. Budw. 9461 -A' ai I9I3~
11) Srov. Budw. 60°5- A ai 19 08 .

,

,",,-

--

.

. Ježto§75:';yh~~Ž;;j~ politickým úřadům věcnou přislušno st pouze v záležitostech, které se týkají užívání, svá~ění
neb hrazdění vody dle vodního zákon.a, vyloučena Jest
argumentem a contr. pfíslušn':':U2.,?li!1!:l<XSII ~~,:,}:j!'l,t\\J:I:lJ..• ~(t~ ....
buď nejedná se vůbec 'ootážkú uŽív~?:íl.~",~~,ěJ:llll~b..,lIE5';.Z.~SJ:l,:.
wdy'aneo"kde"dofyčii)T"I'i["avnf'poníěr spočívá na normaclr
ImycIi;"j5HsTúšii6S'fjilÍýéh úřadů zakládajících.
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Není účelno, aby při výkladu v § 75. ucmena byla souhrnná zcela pravděpodobně neúplná a nepřehledná zmínka a výpočet všech případů, jež v praxi mohou činiti
otázku věcné příslušnosti spornou. Zdá se výhodnějším promluviti o těchto případech přímo při výkladu jednotlivých
ustanovení vodního zákona a na tomto, místě pojednati jen
o všeobecných zásadách, věcnou příslušnost politickj.ch co
vodoprávních úřadů upravujících.
Srovnáme.li jednotlivá ustanovení materielnÍ části vod·
nÍho zákona, vidíme, že činnost politických .CCL vodoprávních.
úřadů lze dle Peyrera roztříditi na tři hlavní skupiny:
a) činnost policejní, jevící se v zásahu úřadu v poměry vodoprávní z moci úřední a projevující se ve vydávání
všeobecných i specielních nařízení a zákazů, v dozírání nad
řádným stavem vodních děl a řádným jich používáním, v užití
donucoVlacích prostředků. aby nařízením úředním neb před
pisům zákona bylo vyhověno a konečně ve vykonávání -ryzí
pravomoci trestnL
b) či nno s t s pr;á vn í má za účel, aby se stanoviska
veřejného, zejména též v zájmu národohospodářském, upraveno by~o za interv.ence úřadu racionelní používání vod a
prováděna účinná ochrana před vodou. Náleží sem hlavně
kOIY§ensní činnost politických úřadů, jichž konstitutivními
(event. u soukromých vod též deklaratorními), aktv zakládají se subjektivní veřejná práva jednotlivců k vodě, dále
úprava' poměrů vodních družstev, umožňujících dosažení meliorace širšího okruhu pozemků, síly jednotlivcovy přesahu
jící, a konečně čistě správní agenda vodoprávních úřadů,
spočívajíCÍ v evidenci vodoprávních poměrů v okrese existujících.
., L,eč těmito dvěma druhy nevyčerpává se působnost pohuckych co vodoprávních úřadů, nýbrž rozšířena jest i na
c) činnost judicielní, mající za předmět rozhodování
sporných otázek vodoprávních a úrovnánÍ zájmové kolise dvou
neb více interesentů v zmíněných právních poměrech.
Z roztřídění této činnosti jest zřejmo, kdy a v kterých
případech docházívá nejčastěji ke konfliktům kompetenčním.
Jest to zpravidla činnost judicielní, kdy nelze často na prvý
pohled ihned starioviti, zda v dariém případě příslušný jest
282
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d či úřad politický k rozhodnatÍ určitého sporu vodního.
sou
.
1
V obou prvých druzích úřední činnosti nebude se am ;a,
jednati o vzájemné vymezení působnosti soudu a pohl1ck~?~
" du ny'brž spíše o protÍna]'Ící se často a spolu konkuru]lcl
Ula
,
.
v
; Yd'"
. kompetenci různých úřadů správních, speclelne pak ma u
autonomních a železničních.
Působnost politického co vodoprávního úřadu omezena jest
pouze na úpravu poměrů vodoprávních,:ro:Il1o~':':.t~.~~..;,~d
ním záko~ť?p),.
Nemůže tudíž politický úřad rozhodovati o otázkách, náležejícich do působnosti úřadu jiného. Leč jest ,za!i':,té ;nno~o
případů, kdy vodoprávní úřad bude, n;u.~e;, pn :esen~ ot:zky nesporně do jeho kompetence náleZe]lCl, ventilovatl otazku jinou, zejména pak čistě soukromoprávní, aby získal pro
své rozhodnutí nutný předpoklad, p r a e jud i c.
Zásadně platí, že praejudicielnÍ otázku zodpoví si pro
svoji potřebu (pro budouci svoje rozhodnuti) ten ú řad,
který povolán jest k rozhodnutí hl,,:vn·Cho ~ř,e,d
m ě t u s por u. Zejména často bude musetl pohtrcky mad
řešiti praejudicielně otázku :,~řejnostiurčité/vo~y, jedn,á.!r
se o žádané povolení užívacího práva k vode, a povolem to
jest vzhledem k podaným námitkám odvislo od zodpovědění
otázky, zda voda jest veřejná neb soúkromá. Ovšem že výrok
tento o otázce praejudicielní nemůže nabýti právní moCl aUl
praejudikovati event. sporu soudnímu. Právě naopak platí za
předpoklad vodoprávního rozhodnutí pouze po tak dlouho,
dokud úřad (soud) k meritornímu rozhodnutí této otázky
příslušný nerozhodne opačně.
Vodoprávní úřad není oprávněn řešiti sporné otázky, vymykající se z jeho působnosti. Z toho však neplyne, že by.
neměl přihlížeti k otázkám těmto na jiných právních titulech,
zejména pak občanskoprávních spočívajícím, jsou-Ii již pří.
slušným úřadem rozhodnuty, čili j s o u -1 i I i k v i dně prok á z á n y. Dle výše řečeného nemůže vodoprávní úřad řešiti
otázky vlastnictví neb držby, tudíž otázky čistě soukromo'právní, rozhodnutíni, nýbrž sn1Í si o ní jen - je-li sporna učiniti pro vlastní potřebu praejudicielnÍ úsudek s výhradon
event. opačného rozhodnutí soudního. Tato výhrada soudní
cesty ale odpadá, resp. jest právně neúčinná, když před283

ložen byl likvidní průkaz o existenci dotyčného soukromého
práva, jehož likvidnost musela by býti i od soudu uznána.

Stejně nemůže vodoprávní úřad, jsou-li v řízení konsens.

,:ím uplatňovány sQ.ukromoprávní námitky, činiti o nich mentorní rozhodnutí, nýbrž
'pokusiti o vzájemnou do~odu a .nezdaří-li se tento pokus, vysloviti jen, zda a pokud
jest projekt přípustný se stanoviska veřejného, při čemž rozhodnutí o sporných námitkách soukromoprávních vyhradí se
:~ru soudnímu. Naproti tomu, jsou-li námitky tyto soukromým
uca:t~íkem uplatňované likvidní, buď že žadatel tvrzená práva uc.astníka uzná nebo že účastník tato práva exekvovateln~u . hstmou v~řejnou prokáže, pak nemůže vodoprávní úřad
na~ltky tyto Ignorovati, nýbrž musí položiti je ~a podklad
sv~ho ro.zhodn)1tí a po případě i žádaný konsens odepříti, por~sov,~l-h b!. tato ~ráva a nelze-Ii jich (pm nedostatek potlebne kvahfikaoe zwdatelovy) vyvlastniti.

musí se

Zákon na několika místech (na př. §§ 44., 94.) ukládá
vo?oprá~nímu úřadu, aby v první řadě přihlížel k event.

eXIstencI právopLatných zá\Cazků tř'etích osob ueb úmluvám.
a nabytým právům, aneb přímo nařizuje vodoprávnímu úřa
du, aby předem pečovalo docílení do hod y účastníků (§§
84·, 88.). Jest rozřešiti otázku, který úřad povolán bude k tomu, :,by, ~o~hodoval o platnosti takovéto dohody a event.
k dozadam jedné strany se postaral o její plnění cestou donucovad.
Pokud oboru vodního práva se týče, nutno ve směru
tomto rozeznávati mezi úmluvami veřejno~ a soukro.
mop:-ávními. Vzhledem k ustanovení § 75. nelze pochybovatI o příslušnosti vodoprávního úřadu k rozhodování otázky platnostI, a vykon:vate:n~:!iúmlllvyveřejn<?právní, t. j.
takové, ktera má za predmet "užívání, svádění neb hrazdění
vody" vodním zákonem normované a uzavřena byla za inter~ence vo~o~rávního úřadu. Tím, že vodoprávní úřad při jejím u:~vrem, Intervenoval a proti úmluvě té nečinil námitek,
resp. jl schvahl se stanoviska veřejného zájmu, jehož ochrana, mu dle zákona přísluší, položil úřad úmluvu tuto na místo
sveho rozhodnutí úředního. Zaujímá tudíž úm.lu\\a tato místo
vod op , 'h
h d"
'
, ' ravm,~ ro~ o nutl a k rozhodování sporů z úmluvy;
tcto plynouclch jest povolán úřad vodoprávní.
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N apro,ti tomu byla,li mezi stranami uzavřena dohoda buď
o vodoprávních poměrech, vodním zákonem nenorn10vaných (na př, smlouva mezi vlastníkem rybníka a mlynářem, o odběru v rybníce uzavřené, tudíž čistě soukromé
vody) anebo sice o těch poměrech, které vodním zákonem
jsou upraveny, leč bez intervence vodoprávního úřadu, jest
úmluvu tuto považovati za ryze s o u k r o mop r á v n í, podléha jící kognici řádných soudů.
Ježto, o sporné často otázce soudní a politické kompetence
pojednáno bylo obšírněji při výkladu jednotlivých zákonných
ustanovení, postačí snad stručné načrtnutí výše naznačených
zásad všeobecných a poukázání na vysvětlivky uvedené v §§
vůbec

předcházejících.

Stejně učiněna

'
byla již zmínka o

příslušnosti úřadů

.ničních a, ;;tavebních a zde bylo by jedině pojednati o

sil-

úfaZe,,;"

~p;;nlé 'Č;':~t~" příslušnosti úřadů vodoprávních a žel e z n i ční ch.
"""
Dle předpisu železničního koncesního zákona z 14. září
1854 č. 238 ř. z. jest k udělení povolení (konsensu) pro
s t a v by železniční výhradně příslušno ministerstvo železnic.
Leč z ustanovení. §§ 6., 9., iOa tohoto zákona a z ustanoven~
§§ 4" 16. a '7. nařízení z 25. ledna 1879 č. 19 ř. z. zcela;
zřejmě vysvítá, že tato kompetence ministerstva železnic ome:'
zuje se jen na ony otázky, které vztahují se na stavb~ samu.
Ježto obsáhlejší kompetence ministerstva železnic nedá se
z těchto předpisů odvoditi, nemůže se v těch případech,
v nichž se nejedná vftbec aneb pouze o konsentování stavby..
nýbrž o řešení jiných otázek právních, říditi buď vůbec aneb
ne výlučně dle formálních předpisů o povolování železničních
staveb; naopak musí ten úřad, který jest zákonem k řešení
oněch právních otázek příslušný, zavésti řízení k účelu tomu
předepsané a rozhodnutí vydati.')
Dle toho, jedná-li se o řešení otázky vodoprávní, vodním
zákonem normované a nikoli jen o povolení stavby železniční, nutno považovati železniční erár jako za kteroukoli stranu soukromou, která za propůjčení vodního práva užívacího
musí u vodoprávního úřadu zažádati.
Vodní zákon nemá ustanovení, dle něhož by byl vodoprávní úřad povinen, aby v tom právním poměru, který dle
1) Srov. Budw. 5094 A ai 1907.
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svého obsahu neb charakteru nepatří jen pod normu vodního
zákona, nýbrž i pod ony předpisy, jichž prováděni vyhraženo
jest jiným úřadům (na př. živnostenským, stavebním), stáhl
kompetenci druhých úřadů na sebe a posoudil dotyčný právní
poměr se stanoviska všech těchto směrodatných předpisů a
všechny dotyčné právní vztahy jedním rozhodnutím upravil.
Právě naopak poukazuje § 75. slovy "dle tohoto zákona"
vy"slovně vodoprávní úřad, aby se při své úřední činnosti
obmezil na použiti norem vodoprávních a tudíž - pokud se
jedná o zlmušení připustnosti vodního díla - jediné zkoumal, zda a pokud projektované dílo jeví se přípustným dle
předpisů vodního zákona, neb musí býti dle nich omezeno
neb zcela vyloučeno. Stejné stanovisko vyjádřeno jest též
§ 85·, jímž se zřetelem k vodním podnikům, které současně
přicházejí v úvahu co živnostenské provozovny, jest pouze
nařizeno, aby bylo řízení živnostensk;'- i vodoprávní najednou
provedeno, z čehož a contr. plyne, že rozhodnutí samo má
býti již rozděleno a vyneseno se stránky živnostenské úř,adem
živnostenským, se stránky vodoprávní pak úřadem vodním.
Jedná-li se o dílo, na které vztahují se vedle předpisů vodního zákona současně i předpisy stavebn'ího řádu, musí se vodoprávní úřad omeziti na zkoumání přípustných projektů se
stanoviska vodoprávního, aniž by směl se zabývati otázkami
náležejícími do výhradní kompetence úřadů stavebních.')

§ 76. Místní pHslušnost úřadu vodoprávních.
Pfisluš'ný podle rozumu toho zákona je politický úhd
toho okresu, v němž strol je položen aneb zftzen býti· má.
Povolovati k stavbúm a převozům veřejným v tekoudch vodách, pokud se jich užívá li plavení lodi a vorů, jesl vyhraženo politickéma řízení zemskému.
Kdyby obec, jef8to politickou sp~áva vykonává, sama podnikla zNzeni dila vodnihO, má vyšší politický úřad, pod nímž
lest postavena, bez rozdílu vody, k níž se to vztahuje, úfud
fiditi a rozhodnouti, zda-li zfízení dovoliti lze.
Týká-li Se podmiknutí několika okIresů správních téže země <"neb několika zemi, má úřad, v ieh~ož obvodě hlavní stroj
2) Srov. Budw. 11504 A ai 19 I6 .
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,
tl'
e s úřadem
,;~' jehož se jinak
Podniknutí položen jes , sm UVlV, s "

a ,'est-li třeba za spolupusobenl tehoz úřadu říditi Cf
t"
yee,
. d':~9P"' I'l vse u,
'ř1dy: k nimž to
. v nésíi' rozhodnutí, aneb, ll"esl8
sfaší, Iflá záležitost býti predlozena predstavenema vyššími!
úřadu aby o tom rozhodl.
,
V' § 75. povolány jsou všeobecně politické ~řady ke sp;avání ve všech záležitostech, ktere dle vodmho
vě a roz hodo
d~'
d
v
bv
'I
ekaJ"í se užívání svádění neb hraz enl vo y, anlZ j
za mna y
,
d'
k krétním
b 10 . určeno kterým politickým úřa ům Jest v on
~, d ~ pří:lušnost vyhražena. Toto bližší určení vysloveno
pnpa e
.dI
~
" I u š n 5'est § 76., který prohlašuje z a p r a v I o, z e ~ rl:
,
~les t politicky' úřad toho okresu,
v ne.m z d d.o
~b~.v,
vodní jest položeno nebo ma ytl zf1:eno . •
Jest nesporno, že tímto zákonným určením neJs~~ dot:en y
všechny vodoprávní záležitosti, uv~~ené v § 75., ~ezto prece
všechn,y právní poměry, které map se upravovati neb. PIOjednávati dle vodního zákona, ,~evztahuji :e, na e~lst~enCl I~b
proV,oZ nějakého díla. Jest tudlz ITut~o zne:,"~ p;v;~ vety § /6;
dáti výklad extensivní v tom směru:,ze ťO;ll1ck y y urad ~kre~~i
j"est co prvá vodoprávní instance pnslusny ve vsech te~h zaležitostech, které mají býti posuzovány ,dle, .,:,s!!!!,~ve~,~;,d
ního zákona, P,okud zák,on sám,pestallov, vYJlnWI{. )
"i]";Čellí kompetence okresního politick~ho úřa~u
přichází v úvahu skutečně vodní dílo, je,st ~od pOJ~em ,t:111
rozuměti ono vodní __ zařízení, __ kter,)T l11_ _ 1~<1 by tl d?s~ze~_,,_:u:_~el
d'k
PfO"'shú:i6vení místriípříslušnosti jest nerozhodno,
po m u:
~
r
k
zcla vo'c1ní dílo vykonává neb vykonávati mllze v, IVy ~~~,UCll1 -~'
vzhledem k souvislosti vodníh,o toku na vzdalene]SI trate
vodní.
Z pravidla, ze lnÍstně příslušný"m k- ~r?}e~náv~ní ~oQdo
právní záležitosti jest ten okresní úřad P,ohtlc~y" v Je?oz ob,vodě leží (projektované) vodní dílo (neb dotycna trat vodn::
na př. při sporu dle § '5.), stanovil zákon sám v §
tn
v Ý jim k y a čtvrtá připojena byla zákonem v ze dn~ 30. c,;rv:,~
1884, č. 117 ř. z. (zák,onem ,o opatření k neskodnemu svadem
horských vod).
' .
1. v Ý jim k a obsažena jest již v prv~m odst~vcl § ~6.,
který pr.aví~ že "p o v o 1 o Vrla t i k s t a v bam a P' r e voz u, m

Pokud pro

,v'

?6.

1)

Srov. Budw. 1367 A ai 1902.
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."::~,ejným v tekouclch vodách, pokud se jiG,h
u. z IV á k p I a ven í I o d í a vor U, j e s t vy hra ž e n,o p.o.
lItickému řízení zemskému".
.
Normou touto vyslovena byla příslušnost zemského úřadu
politického co prvé instance, jedná.li se<,o konsentování děl
(včetně v,eř,~jných převozu) a jich změn na splavných řekách,
rovněž i o'::yózhodování sporu, které z podnětu takovýchto
konsensu povstanou.
Účel tohoto zákonného ustanovení spočívá v záruce jed.
,notné úpravy splavných řek a zachování jich splavnosti:-Po~
kud jedná se o vodní díla v tratích přímo plavbou používa.
ných, jest zajisté účelno, aby o jich přípustnosti rozhodoval
v prvé instanci úřad, jeb-ožobvod vztahuje se na celou splav.
. nou ,trať říční, takže směrnice pro povolení děl a zařízení na
iémze' toku řízeny budou s hlediska jednotného. Leč ustano.
venÍ toto má další své právní konsekvence. Dle § 2. jsou
řeky a velřeky od toho místa, kde po nich počínají jezditi
lodě nebo vory, i s ve d le j š í m i r ame n y svými statkem
veřejným. Dle tohoto § tvoří řeka od místa, kde na ní po.
číní plavba loďmi neb vory, celek a ř,ece přísluší ve všech j'ejích částech stejná právní povaha, ať části tyto jsou zcela
neb částečně splavny, ať zcela nesplavny.
Musí býti předpokládáno, že pojetí § 76. bylo zVOlenO)
vzhledem k ustanovení § 2. a že tudíž slova tohoto § v te.
,"
~oucích vodách, pokud se jich užívákp!~Y~l1í)'?<iía,voru" ,
i Jest aplikovati nejen na tu trať vodního toku, po kte;é plavba i
I ~e skutečně provozuje, nýbrž na celou řeku od místa, kde \
!,Její užívání k plavbě počíná, bez ohledu na to, zda část přicházející v konkretním případě v úvahu, jest skutečně pouŽí. \
J
vána neb muže býti použí"ána k plavbě či nikoliv.
Jest tudíž příslušný ke konsentování vodního díla neb
jeho změny i opravy') LYrnlÝnskérn náhonu ze splavné řeky;
odvede~étl1_:,prvé instanci zemský úřad politícký. Ovšem~ito
" zceliC 'pochopitelně kolísá v tomto směru praxe, ježto ve sku.
tečnosti není duvodu pro to, aby pro povolování děl a jich'
změn v takovém pobočním rameni splavné řeky projekto.
vaných musel v prvé instanci rozhodovati bezvýjimečně zem.
ský politický úřad, ježto nelze předpokládati, že by vliv tako.

I

2) Srov. Bohuslav 3 I 72 ai 1924.
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'h díla byl pro splavnost řeky významu tak značného a
ve o
"
'
vb'
d h'
jdtozpravidla by zemský politický úřad - tre a I v ru e
instanci - o přípustnosti díla rozhodoval. 3)
Výjimečné vyhrazení kompetence zemského ,politick~ho,
úřadu co prvé instance vodoprávní pro kon:entova;'Í vo~mch
děl na řekách splavných a k, rozhodovámsporu z techto
kóns'ens'ů vznikajících n'esmí býti rozšiřováno na úpravu jiných'vodoprávních poměru na těchže řek~ch. Platí to c
specieloě 'pro říz e n í t re s t ní, i když toto Jest zavedeno
pro přestupek §§ 21. neb 44. proto, že vod~~ dílo, zemskýU;
politickým úřadem konsentované, ~eb~,l~ znzen~ neb v~em
udržováno ve stavu konsensu odpovlda]lclm. V techto pnpa·
dech jest bezesporně příslušný okresní ť~liti:~ý úřad k p~o.
vedení trestního řízení a k event. vydam pnkazu, aby dllo
bylo upraveno, rekonstruováno. Leč k, povolení nařízené a ~a
ákladě nařízení stranou projektovane rekonstrukce povolan
jest v prvé instanci zemský úřad politický" ježto jedná se o
konsentování (změny) díla na řece splavne,
Stejně nelze pochybovati, že okresní P?liti,cký úřad b~de
v prvé instanci rozhodovati o tom, zda a v Jakem rozsahu Jest
přípustné obecné užívání na splavné ře<;e, :da, a. pOk,ud ome·
zeno jest 'policejními předpisy neb subJektlvmml pravy vodními.
Z ustanovení §§ 78,-86. vysvítá, což ostatně odpov.ídá
i povaze věci, že pokud zákon sám nic jiného nestan~ví, Jest
ten úřad, 'který jest poyolán ve vodopráv?ích zálezltostec~
k rozhodování v prvé instanci, příslušný l,,~_,P-'-:.o.:,.~o-~:::::~
vod o p r á v n í ho řl z e n í, sloužícího z,a ~odklad tomuto roz~
liódnutí. Z toho však nelze odvozovatI, ze by snad zemsky
politický úřad nemohl k provedení šťOtI"llí de :~J5~:' a t;
okresní úřad politický, který nad to muže zmocniti, aby ex
"commlssione udělif povolení k neodkladným pracím. Touto
delegací není však přenesena pusobnost zemského úřadu po·
litického na úřad podřízený, který stává se delegací tout~
pouze výkonným orgánem úřadu ze:nské~o. Jest, to obd~~ny
případ toho, když okresní úřad politIcky zmocn; vdle, pateho
odstavce § 84, starostu obce, aby to neb ono uredITl řízení
provedl. Rozhodnutí zůstává vyhraženo úřadu, který dele·
3) Srov. Budw. 2812 A ai 1904.
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gaci vyslovil, a jest tudíž i odvolání proti takovému rozhodnutí podati u zemského úřadu politického co·u instance prvé.')
II. výjimka z pravidelné kompetence okresního úřadu
P~litickéh~ stanovena j;st pro případ, že by ob e c, p o věř e.
n ~ p o II t I C k o u spr a vou, v y s t o u p i I a s a m a cop od": I k a tel k a vod n í hod í I a. Zde dle zákona přechází junsdlkce této obce na vyšší (zemský) politický úřad.
, . I u této výjimky nutno použíti ví'kladu extensivního, má-Ii

byt~ dosaženo. cíle zákonem z,am)'ršleného, a rozšířiti přene

sem pravomocI na vyšší úřad nejen pro případ, kdy jedná
se o udělení konsensu projektovanému dílu, nýbrž i na všechny ty případy, kde obec vystupuje ve vlastnosti co podni•. 1fat.elk!i. ur"itého vodního díla, tudíž ve všech přípa<!tich 'kde
~ři:,házejí v úvahu, p;ávní vztahy k dílu, nadnínÍŽobclpří_ .
olusI pravo dlsposlcnl. Úmysl zákona jest ten, aby obec nevys,t~povala najednou co strana a soudce, nebo co podnikatel
a urad.5)
, Ježto vša~ každé obci přísluší jurisdikce pouze ve vlastn~m. obvodu, jest jasno, že takové přenesení působnosti nastáva jen.tehdy, když vystupuje obec co podnikatelka ve svém
~last~í',llspraviHm:obv()au,ze . však jest vylólÍčeiiótehdy,
j~d,na-h . se o obecní vódní podnik, ležící ve správním obvodu
clzlm.') V tomto případě projednává vodoprávní záležitost
ten okresní úřad politický, v jehož obvodě dílo leží není-Ii
snad zde výjimky sub I. stanovené pro splavné řek;
.
III. výji~!{u ,obsahuje poslední odstavec § 76., když
] e, d n q a to t e zdIl o (na př. vodovod) v z tah u j e sen a
nekolIk správních obvodů téže země nebo na
2_en~ě Y,Ů zn,é.

"

, V tomto případě prováděti má vodoprávní řízení a vy-

n:~tl rozhodnutí ten okresní úřad. politický, v jehož obvodu

lezl h I a v n í č á s t vodního díla, ovšem ves r o Z umě n í
s ostatními zúčastněnými politickými úřady. N e doj d e _I i
k ,dohodě mezi těmito úřady, má býti záleží to.S t
p r e ~d I o ž e ll;a II a cl říz e n é m li v y Š Š Í m II Ú ř, a rl ll, aby
o nI rozhodl.

-----

Srov. Budw. II?II A ai I9 1 7.
Srov. Budw. 1367 A iai L902.
6) Srov. Budw. 10235 ai 18 96.
4)

5)
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Nemohou-li se zúčastněné úřady dohodnouti o tom, v kte,
rém okrese jest hlaVní část díla, a který úřad tudíž jest místně
k projednání a rozhodnutí příslušný, nutno kompetenční tento
spor předložiti k rozhodnutí ,zemskému úřadu politick.~n;u,
který dle volného uvážení formálním nálezem, podléhajlclm
opravným prostředkům, určí ten úřad, který má jednání ve
srozumění s ostatními zúčastněnými úřady vésti. (§ 76., odstavec třetí). V tomto případě jest rozhodnutí zemského politického úřadu pravým rozhodnutím v otázce příslušnosti a
dot{'ká se stran na řízení zúčastněných, které, l:Jyť i. právo,
kte~é oběma okresními úřady má býti použito, bylo totéž,
přece jen dotčeny jsou ve svých procesuálních právech, jestliže
nepříslušný úřad vydá rozhodnutí v prvé instanci. Nikdo nemůže býti nucen, aby přijímal rozhodnutí od úřadu nepří
slušného. 7 )
Často, zejména ph vodovodech podzemních, bývává s'porno, zda, lze považovati r o II r o v o,cl v z_emi položep:ý' za součást díla. V tomto směru třeba uvážiti toto:

V ~dní zákon mluví o vodních užívacích dílech na více
místech (§§ 17., 19., 21., 28., 44., 70.). Nikde však není
znění takové, že by pojem díla měl býti omezen jen na taková zařízení, která slouží tomu, aby byla voda z pramene
jata neb z veřejné vody odvedena aneb tam za účelem odvedení vzduta. Především třeba poukázati na ustanovení § 28.
lit. b), kde držiteli vodního užívacího díla jest poskytnuta
možnost, aby v případě potřeby získal cestou expropnace
pTáva používati cizích pozemků k dalšímu vedení vody .. Zde
se právě o tom mluví, že držitelé pozemktl musí dovohtl za
přiměřenou náhradu zříditi na nich služebnostI k tomu konCI,
by voda přes jejich pozemek z jedné končiny na druhou
se vedla a zřídily se tam "stroje a opatření, jichž k tomuto
vedení vody potřeba". Povinnost § 44. uložená vlastníku děl
neb tomu, kdo děl používá, aby "stroje k užívání vody
v dobrém způsobu choval", pojímá bezpochyby i závazek, aby
od místa, kde voda byla jata, bylo rourové vedení udržováno
v řádném stavu. Rovněž jest jisto, že poškození rourovodu
jest treslno dle § 70., který v prvém odstavci prohlašuje
jakékoli poškození neb porušení vodních staveb za polní pych.
,) Srov.

Bud~v.

9245 A ai 1912.
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Rom ovod tvoří tudíž podstatnou součást celého díla a bez
něho nemůže býti dílo účelně provedeno.')
IV. v Ý jim ku z pravidelné místní příslušnosti ve vodoprávních záležitostech tvoří z á k o n o o pat ř e n í c h k n e.'kodnému svádění horských vod ze dne 30. červ
na 1884, č. II7 ř. z.
. O projektu provede sice o k r e sní úřad politický komislOm:lní je~nání, leč jednací protokol i se všemi příslušnými
pomuckamI a s dobrým zdáním předloží politickému ,úřadu
z e ~ s, k é~, u, který rozhodne o projektu vůbec a jeho jednoth;ych c~stech, resp. o vyvlastňovacích a jiných opatřeních,
ktera pro Jeho provedení mají býti vykonána, jakož i o náhradách s tím spojených.
Pokud jde při provádění schváleného již projektu o dodatečná, vyvlastnění materialií, nalézající se na pozemcích
p:acovmh,o pole neb na pozemcích sousedních, a o uložení
prechodnych služebností dle § 3, l. c., rozhoduje v prvé instancI okresní úřad politický.

§ 77. Přípravné práce.
Jest-li třeba, aby se předsebraly, Inež vodni stavba začne
práce na cizich pozemcích, a nechce-li vlastník těch pozemká
toho d{)voli~i, má podnikatel žádati, ,aby m:a politický áhld
~al povolfm, v kterém ten úřad vykonání těCh' prací pnmě,
re;z~a l~utu položí, a vymíniti může, aby napřed náhrada,
ac lest-ll iaká, byla In2 iisto postavena.
Dříve než podnikatel bude moci přikročiti k vlastnímu
pr~vedení díla, bude často nucen provésti určité připravné
prac~,. aby projekt mohl býti vypracován a aby bylo lze po-

SOU~1lI, zda zamyšlený projekt jest řádně a hospodárně proved:telný., Témě~ před vypracováním každého aspoň většího
projektu bude treba provésti odborné měření a nivelisování.
Aby. nepouštěl sv~. pro!ektant do zřizování nákladných' staveb,
ktere snad pozdeJI ukazaly by se bezúčelnými tím že hlavního
předpo~ladu jich, vody, by se nedostávalo, jest n~cen provésti
,,-ondovaní půdy, práce vrtací, aby zjistil, zda, kolik a jaké

jakosti byla by voda k disposici. K těmto přípravným pracím, pokud je projektant provádí na svém pozemku neb se
, svolením vlastníkovým na pozemku cizím, není potřebí úřed
ního povolení pod tou podmínkou, že přípravné tyto práce
nejeviúčinky vytčené v § '7. Mohou totiž i někdy takové
přípravné práce ukázati se nutnými, které dlužno provésti na
vodě a které mohou třebas i jen na dobu zcela obmezenou - vykonávati vliv na povahu, tok aneb výšku vody veřejné neb. přivoditi nebezpečí břehům aneb dotýkati se cizích vodních práv.
V tomto případě jest uvážiti, že zákon v předpisech
o řízení o vodoprávních projektech nečiní rozdílu mezi díly,
která mají býti trvalá, a díly, jichž použití projektováno jest
jen na krátkou přechodnou dobu. Vzhledem k tomu nebude
lze takové přípravné práce subnomovati pod normu § 77·,
nýbrž vztáhnouti na ně všechny ty všeobecné předpisy, které
platí pro konsentování vodního díla. Pro takové předběžné
práce; které mohou vykonávati byť jen na krátkou dobu výše
uvedený vliv na veřejnou vodu aneb na cizí vodní práva, bude
tudíž třeba řádného řízení vodoprávního jako pro projekt
definitivnf.1)
Mají-Ii vlastní přípravné práce (na př. sondování púdy)
býti provedeny na pozemku cizím a vlastník tohoto pozemku
nechce jich projektantu dovoliti, může tento žádati dle § 77·
politický úřad o odpomoc.
Za tím účelem není třeba předložiti politickému 00 vodoprávnímu úřadu detailní projekt zamýšleného (definit~vnh
ho) vodního díla, který by se hodil pro řízení koncensní'),
nýbrž postačí udání účelu, za jakým a v jakém_ rozsahu mají
býti přípravné práce prováděny. Zákon nevyžaduje, aby hlavní
projekt byl ve směru národohospodářském převážného významu neb veřejně prospěšný. Oprávnění dle § 77. přísluší
k a ž d é m u pro jek t a n t u vodního díla.
Vodoprávní úřad rozhoduje o podané žádosti, jíž vzhledem k obsahu sluší považovati za žádost o povolení č a s o v ě
ob mez e n é ex pro p r i a ce, jest povinen zavésti o žádosti
místní šetření a v něm poskytnouti expropriátu možnost, aby
se vyjádřil o obsahú, rozsahu a nutnosti žádaného povolení.
1) Srov. Bud'w. 3017 A ai 1904_
2) Srov. Budw. 1°722 A ai 1915.

8) Srov. Budw. 9975 A ai 1913.
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Expropriát muze v uvedených bodech odůvodněnost žádosti
popírati, může dále požadovati složení kauce žadatelem za
škodu mu pracemi těmi vzniklou a dožadovati se, aby vodoprávní úřad učinil takové opatření, aby expropriát byl chráněn proti zbytečnému ohrožování svého majetku.

Za omezení svého vlastnického p}áva muze expropriát
požadovati, n á hra d u, kterou politický úřad, uděluje povolení, po vyslechnutí znaku stanoví dle § 87. s tím účinkem,
že, není-li ta či ona strana s výší její spokojena, muže se dožadovati soudu za definitivní stanoveni výše náhrady,

Ježto řízení toto omezeno jest pouze na zjištění přípust
nosti žádaného povolení k provádění přípravných prací na
cizím
. pozemku, nelze v něm činiti námitd~ proti mieritu věci,
proti projektované stavbě vodního dila ani brániti se námitkou, že voda, která hlavním dilem má býti odváděna, jest pro
oprávněnce nepostradatelna. Otázky tyto související s hlavním
projektem, vyhraženy jsou pozdějšímu řádnému vodoprávnímu řízeni.

Jak již výše uvedeno, lze proti požadovanému povolení
prací namítati, že práce ty nejsou buď vubec
neb v žádaném rozsahu nutny, nikoli však naříkati celkový
projekt.' Stejně nelze požadovati v tomto případě náhrady
za zamýšlené vyvlastnění vody neb uložení trvalých služebnosti, nýbrž pouze za škodu, přípravnými pracemi a nikoli
'Snad hlavním projektem pusobenou.')

Politický úřad vyslechna obě strany a dobrozdání znalce
stanoví rozhodrmtím, podléhajícím pořadu instančnímu, zda
žádané povolení se uděluje a jakými podmínkami se váže.
Rozsah povolení bude se říditi zajisté zásadou v expropriačním řízení všeobecně platnou, že expropriace, zásah to
do cizí právní sféry, nesmí jíti nikdy přes nejnutnější potřebu
expropriantovu. Ze ovšem bude lze na př. povoliti i vykácení
stromů na cizím pozemku, nebude-li možno jinak nivelisování
provésti, jest nepochybno.
Povolené přípravné práce na cizím pozemku musí býti
dle možnosti v rozhodnutí specialisovány a vždy třeba v rozhodnutí, stanoviti přiměřenou pro pad n o u I h ů t u, do kdy
musí býti provedeny. Zda lhůta tato jest prodlužitelna, zákon
nestanoví, avšak analogicky dle § 29. nutno považovati lhůtu
. tuto za propadnou, což ovšem nevadí tomu, aby na novou
žádost projektantovu uděleno bylo povolení nové, obsahově
s prvním třeba zcela totožné.
Ceský text zákona praví, že politický úřad může vymíniti,
aby napřed náhrada, ač jest-li jaká, byla na jisto postavena.
~nění tohoto textu jest nejasné proti německému: "die politlsche Behorde kann die Bewilligung von der friiheren Sicherstellung abhiingig machen". Může 'tudíž úřad dle volného svého uvážení učiniti své povolení závislé na tom že
žadatel pře dem s I o ž í j i s t o t u číselně stanovenou ' zejména tehdy, když lze se obávati, že by pozdější vymáhání
náhrady na žadateli bylo spojeno s pochybným výsledkem.
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přípravných

§ 78. Náležitosti žádosti za konsentování vodního díla_
za povolení, aby m;dh~ už,(vali vody, aneb
aby moh'lvystu.věti stroje k už!winí a svazování vody a k bráítě,ní vodě, má podáti žádost svou politickému úřadu podle
'§ 76. pfíslu§nému, v literé Mdosti, ač není-li to neb' ono, co
dole jest pol02eno, samo sebou aneb dle uváženi úň:Jdu, literému Se žádost podala, pn některém podniknuti zbyfečno,
'buď kromě plánů a výkresů vysvětlujfdch a od znalce sděl,~
uýdi ob~aženo:
a) k čemu 'stroje, v ;aké míře :a pN které vodě stavbz
stroje aneb ditu. podníknutu. býti md, a kolik' vody k tomu
bude ,třeba;
b) kterak na základě plánu stavěti se bude;
c) lakýcli užitků lest se nadíti do s/role a laM škody
se jes,t ob:ávati, když lio nebude;
d) vytýkati jest všecky, liteří právo k vodě malí, a
všecky, jichž práv se týče podníknuti, jež se zakládá, a pronesU-li se n~/ak, lak se prohlásili;
e) Imenovaii lest pozemky a vod'lú díla., lež by, měly
odstoup.eny aneb ,služebnostmi zavazeny býti a čí ISGu.
Podniká-li to dílo společenstvo, mimo to
t) jm,enováni buďte ti, kteřt k podniJinulí přistoupiti mají;
pN zřizováni strojů k vysušování a k svlažování pfidy, budiž
Žádá-li

někdo

S) Srov. Budw. 302 A ai 1901.
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vytčena

velikost povrchu pozemků účastllikům náležitých, pn
stavb:ách ochranných a upmvovacfch pak buď poznamenáno.
jakou cenu má vlastnost, které náleží chrániti;
g) přiložen b:uď znalcem ověfený rozpočet nákladu nz
zl/zeni a zacho~ávánÍ st,tVeb potřebného, konečně
h) vypoéUány b:uďte prostředky k uhraženÍ potřebného'
nákladu.

Ježto udělením vodoprávního konsensu zakládá se pro
projektanta pevné subjektivní právo, které snad v určitém
směru zasahá do existujících již práv vodních a do veřejného,
zájmu,nařizuje zákon pro udělení konsensu zvláštní vodo.,
právní řízení, jímž má býti zjištěno, zda projekt vůbec aneb,
za jakých podmínek jest slučitelný s veřejným zájmem a s ko·
lidujícími s ním snad zájmy třetích vodních oprávněnců. Jest
tudíž samozřejlllo, že, má·li vodoprávní úřad řádně a spra.
vedlivě úkol svůj splniti a na jedné straně podporovati účelné
a národohospodářsky odůvodněné co nejširší využití vodních
sil a na druhé straně chrániti jak zájem veřejný, tak i nabytá
již práva vodní, musí sám býti předem o projektu dobře. in.
formován a rovněž interesenti mají zákonné právo na to, aby'
o způsobu, obsahu, rozsahu a významu projektu mohli nabýti
přesné představy ještě před vlastním kontradiktorním řízením.
Jest zajisté plně odůvodněno, aby jak úřad, tak i zájemníci
přišli k říze,ní vodoprávnímu připraveni.

·z důvodu toho nařizuje § 78. projektantu, jakým způso.
bem má svoji žádost instruovati. U stanovení § 78. a násl. platí
analogicky i pro všechny ostatní žádosti neb podání, projed.
návání a rozhodnutí v záležitostech, kde jedná se o užívání,
vedení neb hrazdění vody, na př. o rozšíření neb změnu vod.
ního užívacího práva, o přenos jeho na jinou nemovitost, pro.
vozovnu neb osobu dle § (26., o povolení k" přeložení vodovodu
dle § 49·, zakládání vodního družstva, o změnu vodního díla,
zejména též pro žádosti za- expropriaci a nucené vyhražení
služebnosti, za propůjčení vodního přebytku, dělení vody a p.
V ostatních vodoprávních záležitostech, na př. pro své.
mocné rušení (§ 72.), platí předpisy §§ 78. a násl. jenom
obdobně. l )

1) Srov. Budw. -:J-788 A ai 1906,
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Zákon vypočítává v § 78. řadu náležitostí, jaké ma za·
·dost o propůjčení vodního práva vykazo~ati, avšak současně
praví, že norma jeho. není kategorickým příkazem, nýbrž že
ta neb ona náležitost žádosti může se jeviti dle povahy pro·
jektu neb dle u v á žen í ú řad u zbytečnou. Z důvodu toho
nelze 'považovati za bezpodmínečný příkaz, aby k žádosti
byly vždy připojeny plány a výkresy odborníkem zhotoven,é.
r to posoudí úřad dle volného uvážení.') Není rovněž vylou.
čeno, aby' nedostatek projektu byl na podnět zájemníků te·
prve při řízení samém odstraněn.')
Jest ovšem samozřejmým požadavkem, aby žádost o pro·
vodního užívacího práva vyznačovala aspoň účel a
rozsah díla a množství vody projektem požadované. Zda však
úřad zamítne žádost ani těmto požadavkům nevyhovující a
limine, či vyzve.li stranu k doplnění, ponecháno jest volnému
jeho posouzení. Jest v samotném zájmu strany, aby svoji
žádost co nejúplněji instruovala.
půjčení

V pravidelných normálních případech bude
z a j i sté ú řad po ž a d o vat i nejen předložení potřebných
plán ú a tec h ni cké z pr á vy, která mimo vlastní tech·
nický popis díla udává vodu, o niž jde, množství požadované
v sekundových litrech a národohospodářský význam projektu,
nýbrž i s e z na m projektantu známých in t e re sen t ů na
téže vodě, jichž práv se může projekt dotýkati a mimo to,
kde toho bude třeba, i přesné odůvodnění a udání rozsahu
požadované expropriace. (O dalších náležitostech žádosti
za povolení družstevního projektu a donucení zdráhající se
menšiny ke vstupu do tvořícího se družstva viz výklad §§
90 .-93.)
<

Pokud plá n ů a výkresů se týče, doporučuje Peyrer, kde
povaha podniku ten neb onen plán sama nevylučuje neb ne·
óní zbytečným, požadování těchto plánů:
1. S i t u a č ní náčrtek díla a vody s vyznačením těch:
·cizích děl a pozemkú, na něž projektované dilo bude míti vliv
s udáním parcelních čísel. N áčrtek ten lze provésti kopií
katastrální mapy.

----

2) Srov. Budw. 2570 A ar 1904.
3) Srov. Budw. 3056 A ai 1904.
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Pod é I n Ý pro fi I (nivellement) té části vody, která
jest dotčena vzdutím, a to dle nejnižšího, středního a nejvyššího stavu vody.
3. Příční profil vodního toku.
4.' Při zři zení z dým a cl 1a plá n jeho i výpustě.
5. Při zřízení neb změně h II a c í ch str o j ů pří Čll"í
pro fi I přítoku a odtoku a plán hnacího stroje.
Plány (i technickou zprávu, tvořící integrující část plánů)
podati třeba nejméně dvojmo, ježto jeden výtisk vrátí se po
vyřízení žádosti straně, druhý uloží se do sbírky listin při
vodní knize zřízené.
Řádně in'struovaná žádost budiž podána u toho úřadu,
který jest dle § 76. příslušný, tudíž, pokud splavné řeky se
týče, u zemského politického úřadu. Byla-li omylem podána
u instance nepříslušné, postoupí ji tato úřadu, který jest povolán o žádosti rozhodovati.
2.

: <:i'{

,,~,~:,C"N"~ , ~.
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79. - 81. Předběžné šetření o žádosti.

§ 79. Vych!dzí-li pii 2 obsahu Mdosti a příloh k ni podaných způsobem nepochybným, že podniknu'ti Z vefefných při
čin dovoliti nelze, budiž MrMst bez dalših'o fizení zavržena;
mim'o tento pfipad dá politický úřad podnlknuifí, o kted běží,
znalcům, fest-li tleba, 'na samém místě zkoušeti a pN tom
tyto věci 'na ŤÍsto postaviti:
a) dá-li se podniknttti vůbec a jak nejpřih'odněji ve s/utleli rivésfi;
b) ;aké užitky a škody lze očekávali, v jakém poměru
jest užitek ke škodě, a zvláště při podniknu/ích', iimiž nastane škodlivá změna v podstatě vody, zdali vzejde osobám
třetím nepa/rná. nebvelká oblíž neb škoda, pak zda-li by se
snad mělo povolili zřizeni podniknuti toho toliko tehdy, když
bude 'd!Ína určitá nihrada těm, jimž škoda vzešla;
c) může-li 'Iolik 'vody, kolik 'se ii Mdá, svozovati bez
újmy posavadnfch práv k uživáni vody a může-li se jí k tomu,.
k čemu !s,e bráti bude, užívati bez nebezpečenství obecného'
dobr.ého;
d) zda-li vodni zřízeni, za, něž 'Se Mdá~ jsouc ust!lllOveno
'v prdsp,ěch p,odniknutí průmyslového, nebude příčinou, z které

by vody k r.olnickým potřebám nikterak užívati nebylo lze,
a zda-li oběma 'těm prospěcňům s.obě odporujícím 'nedalo by
se vykov'lft; tak, že by průmyslné p.odniknutí na jiné mis to
při téže vodě, avšak bez újmy průmyslnéko podniknutí při!!lo
k přeložení;
e) jest-li třeba, aby cízí majetek byl postoupen aneb za;vazen, pak maji-li k podniknatí býti přivZ2ty jdii jiné cizí
pozemky, pak pokud-li 'náh'radu z,a 'to dávati jest.
§, 80. Vzejdou-li poc'hyblnosti o tom, zda-li bude možná
toho, li 'Čemu 'směřuje, dojíti vůbec aneb dojíti lak, jak jest
vy.tknuto, má se to dáti věděti podnikatelům, aby se a pochybnostech pronesli.
§ 81. Není-li Mdná taková pocHybnost ani obecné d.obré
MdrjJ;ti na odpor, aneb trvají-li ž:adiatelé, nemajíce zření k poch'yblnostem oznámeným, na tom, by se přece šlo podle plánu.
má se dále ř.idiii buď řízením provolacím (ediktálnim) aneb
str,Ué'ným.' )
Účel § 79., upravujícího předběžné šetření po podání
náležitě instruované žádosti a před vlastním ústním (komisionelním) řízením dle § 84., jest dvojí: V prvé řadě třeba
zjistiti, zda projekt není snad v takovém rozporu s veřej
n Ým z á jme m, že jeví se účelným žádost hned ještě před
zahájením vlastního kontradiktorního řízení zamítnouti, když
tudíž z důvodu veřejného dobra jest absolutně vyloučeno oče
kávati, že by rozhodnuti vodoprávní vyzníti mohlo pro projektanta příznivě. V druhé řadě pak má se vod?právní úřad
event. ,předem přesvědčiti o účelnosti a proveditelnosti projektu a za tím cílem vyšetřiti jednotlivé, zákonem podrobně
uvedené otázky. Na základě tohoto předběžného vyšetřeni
vyzve event. úřad žadatele k doplněni neb změně projektu
a když tudiž veškery přípravy pro vlastní řízení komisionelní,
tvořící stěžejní bod celého konsensního řízení, jsou hotovy,
přikročí k vypsáni tohoto řízení.
'
Ježto stále silněji a slIněji jeví se snaha, aby vodních sil
co nejvíce bylo využito, mají vodoprávní úřady jednak za
povinnost snahu tu podporovati, jednak však býti pamětlivy
teho, že vodoprávním konsensem založeno bude na řekách
1) Na

Moravě

"..... z

pravidla říZením provol3,cím, výjimečně

stručným."

299

298

II
"

veřejných,

tudíž na veřejném statku, pevné subjektivní právo
jednotlivcovo a že tudíž jest více než odůvodněno, aby zří
zením žádaného vodního práva nebyl porušen zájem veřejný.
Vzhledem k tomu vydalo ministerstvo orby výnosem Z l .
srpna 1910 č. 24930 instrukci vodoprávním úřadům, otištěnou
též v Žaludově komentáři na str. 688.-695., jakým způsobem
má býti veřejný zájem při povolování vodních děl hájen.
Ježto zřizování vodních pohonných děl může vykonávati
značný vliv na poměry celého vodního toku, potřebují při
zkoušení projektu důkladného prozkoumání otázky, jaký úči
nek budou projektovaná díla jeviti na poměry povodňové, na
udržování břehů, na zachování vody (kvantitativně i kvalitativně) obcím, osadám i majitelům sousedních pozemků a p.
Zejména nutno zevrubně vyšetřiti pravděpodobné účinky projektovaného díla v ohledu zdravotním na zásobování pitnou
vodou, na splachování odpadkových kanálů, na možnost zabahnění hlouběji položených pozemků pozdvižením hladiny
spodní vody následkem vzdutí veřejné vody povrchové a p.
K těmto šetřením má býti zpravidla přibrán orgán státní
zdravotní správy.
Mimo tuto stránku zdravotní nutno předem vyšetřiti, zda
uskutečněním projektu nébude snad ohrožena neb ztížena
regulace a zda projekt jest slučitelný s provozováním plavby
loďmi neb vory na vodě té prováděné.
Bude-li již z obsahu žádosti a přiloh jejích nepochybným způsobem patrno, že projekt jest s veřej
ným z áj mem a b s ol u tně nesl u či teln ý, jest žádost
bez dalšího řízení z a mít n o u t i.
Jest zřejmo, že k tomuto kroku přistoupí úřad v případech
výjimečných, když již ze žádosti nabude přesvědčení, že ani
eventuelní změnou projektu, ani sebe obsažnějšími podmínkami konsensu nebylo by lze zájem veřejný, přednější zajisté
než zájem jednotlivcův, ochrániti.
Vyjma tedy tohoto výjimečného případu přikročí útad,
jakmile žádost byla podána, k pro z k o um á n í a ob j a sně n í pro jek t u. Ze znění § 79. se na první pohled zdá,
že před každým vlastním komisionelním řízením (§ 84.) před
cháleti musí obsáhlé šetření o tom, zda a v jakém rozsahu
lze předem odpověděti k všem těm otázkám, které v § 79.
jsou obšírně vyznačeny.
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Leč v převážné většině případů spokojí se úřad tím, že
vvslechne státní stavební úřad a event. i zdravotního svého
r~ferenta o předloženém projektu a k návrhu jich vyzve
strane k nutnému snad doplnění neb objasnění projektu, po~ech:ivaje podrobné projednání všech bodů (§ 79· (a-e)
vlastnímu ústnímu řízení. Z ustanovení § 79. a z jeho spojitosti s §§ následujícími vyplývá, žé vodoprávní úřad jest pouze op r á vně n, nikoli povinen, dáti projekt vyšetřiti znalcům,
je -1 i to. nu t nio, na místě samém. Není tudíž naprosto
úmysle~ zákona, aby každou žádost o povolení vodního užívacího díla podrobil dvojímu komisionelnímu projednání se
stranami, nařízení tohoto § směřuje spíše k tomu, aby vlastní
řízení bylo připraveno, event. ~ když o dosažitelnosti žádaného účelu povstanou pochybnosti - aby od další pravdě
podobně bezvýsledné' žádosti strana ustoupila (§§ 80., 81.).
V zhledem k tomu nelze spatřovati podstatnou vadu řízení
v upuštění od předběžného řízení dle § 79. 2 )
U zná-li úřad vzhledem k místním poměrům, k důležitosti
a snad i rozsahu projektu za nutné, aby projekt byl ve směru
jednotlivých bodů § 79. znalecky předem prozkoumán, dá
šetření to provésti znalci úředními, ač není vyloučeno, že i sám
svým zástupcem šetření toho se zúčastní a projektanta a event.
jiné zájemníky k šetření tomu pozve. Šetření toto, jak výše
podotknuto, má za účel jedině objasnění projektu, nemá
naprosto ráz procesního, kontradiktorního ří
ze n í, nýbrž právě jen ráz úředního šetření, pročež vyjádře:!!
a dobrozdání znalců při něm učiněná nejsou součástí řízení
se stranami prováděného, v něž měly by strany právo nahlédnouti a vzájemné vyjádření a připomínky k němu činiti. Znalci v tomto předběžném šetření fungují nikoli co znalci v technickém slova smyslu povolaní k zjištění skutečného stavu za
kontroly otran, nýbrž jen co poradní orgán úřadu.')
Předběžné zkoušeni projektu má se státi dle směrnioe,
stanovené jasně § 79. v bodech a)--e) a jest převážně rázu
technického. Znění zákona jest dosti jasné a není potřeba
proto obšírnéhb jeho výkladu. Pouze k jednotlivým bodům jest
stručně poznamenati:

2) Srov. Budw. 1737 A ai 190).
3) Srov. Budw. 8320 A ai 191 I.
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ad a) Nevyhovuje-li snad úplně projekt požadavkům technickým neb právním, lze v přípravném řízení působiti na
projektanta, aby vhodným způsobem projekt svůj up r a v i 1,
neboť i opětDvné změny projektu jsou v přípravném řízení
připustny.') Zejména bude lze působiti k tomu, aby vadná
snad konstrukce projektDvaného díla zaměněna byla ve
vý hodněj ší.
ad b) Z ustanovení §§ 22., 43. a 89. ve srovnání s usta;
novením §§21. a 79. lit b), dl, vysvítá, že otázka 'přL
pustnosti požadovaného konsensu jest vyvolána jen takovými
účinky projektovanéhD díla, kterými by vznikla c i z Í m p r áv ů m p o s i t i v n í š k oda. Niapmti tomu nemohou býti uznány
za dostatečné, aby se o ně opírala námitka proti schválení,
odvozená z vodního zákona, takové změny, které přivoděny
budou projektDvaným dílem na dosavadních vodních poměrech
(jako vliv vyššího vzdutí na stav spodní vody), pokud tyto
změny nemají za následek prokázatelnou škodu pro třetího.
Tak daleko sáhající konsekvence nem'Ůže býťi z norem vodního
zákona odvozována, ježto jest zřejmo, že každé vodni užívaCÍ,
dílo, zejm:éna pak zdýmadlo (stavidlo) musí přivoditi určité
změny v poměrech vodního toku. Je-li proti názoru tomu
naITÚtáno, že neexistuje u nás takové sousedské právo, které
by mohlo sousedícího zájemníka nutiti k trpění takových
změn na dosavadnich poměrech novým dilem při voděných,
lze poukázati na to, že pojem vlastnictví neobsahuje v sobě
oprávnění, aby druhé osoby byly vyloučeny z provedení projektovaného podniku, který jeví se proveditelným, aniž by
poškozoval předmět cizího vlastnictví neb výkon tohoto cizího
práva obmezoval. 5 )
Jest jasno, že při předběžném a řádném zkoušení projektu
jest třeba bráti zřetel na očekávané neb obávané účinky nového díla na sousední okolí v tom stavu, v jakém se nalézá!
v době vo do p r á vní ho řl z en í. Nelze tudíž zákonnou
ochranu rozšířiti. na ty v budoucnosti snad možné změn)'i.
v používání sousedních pozemků neb na pravděpodobné určení
těchto pozemků účelům stavebním, kdy (v budoucnu) objeví
") Srov. Budw. 14483 ai 1900.
5) Srov. Budw. 12779 ai 1899.
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se potřeba pitné vody pro tyto objekty, projektem právě
projedná'vanym ohrože~á.6~ _ Y '
v'V'"
Nelze zajisté pokladat' kazde zneClstovam vody za nepnpustné, ježto tím: bylo by zřízení většiny průmys1ových, ba
i zemědělských podnikú vyloučeno.
posouzení, zda v konkrétním případě nastane jen, n::
podstatné neb pod?tatné obtěžování dosavadních práv, naleZl
do oboru vol n é h o u v á žen í úřadu.')
Při předběžném še.tření bude třeba také objasniti o~ázku,
zda bude projekt proveditelný pouze snad tehdy, kdy: .po:.
škozeným bude poskytrruta určitá n á~:ada. SamoyzreJr;:a
není možno, aby otázka náhrady byla ]lz v tomto predbezném šetřeni úřadem stanovena. TGto možno jest teprve až
ve vlastním řízení komisionelním.
ad c) Šetření v tomto směru bude velmi ča:tD třeb~
prováděti se zvláštní pečlivostí, ježt~ nejč:stějŠí nám,lt~a pr'~;l
novým projektům spočívá v tom, ze nem v konkretmm pnpadě žádaného množství vody k disposici.
Úřad zkoumaje proveditelnost projektu musí přihlížeti
jak k normám §§ 20., 35. a 36., aby žádaným povoleIÚm
nepovstal pro obec neb osadu nedostatek vody k účelúm
požárním a domácněhospodářským, tak i k ustanovení § 27·,
kde státní správě vylúažena jest disposice nad přebytkem
vody náhony z veřejné vody odváděné, tudíž pouze tim množstvim, které pro uspolmjení řádně nabytých vodníc~ práy~
zůstává nepoužito. že za účelem zjištění přebytku vodnlho pn
kolisi nového a starého práva vodního přijde k plné platnosti ustanovení § 94. lit. a), jest nepochybno a postačí na
tomto místě pouze na obšírný výklad této normy zákonné
poukázati.
ad d) Tato otázka jest čistě teclinická a má býti řešena
dle konkrétního připadu. Tam, kde by se projektovaným poa1
",
užíváním vody k účelům průmyslovym znemoznov o POUZIvání téže vody zemědělstv.im, má býti dle předpis).! zákon@
působeno na pmjektanta, aby podnik svůj uITÚstil sice na témže
\oku, leč buď níže neb výše, kde by právě zminěný vliv projektovaného podniku tak rušivě nebyl patrný - ovšem pod tou
I

VY

- -6)-Srov.
7)

Budw. 3260 A ai 1905.
Srov. Budw. 14768 ai 1900.
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podmínkou, bylo-Ii by přemístění průmyslového podniku p r ove d i tel no bez ú j myt o hot o pod n i k u.
Při zodpovídání otázky prospěšnosti a národohospodář
ského významu projektu tř·eba přihlížeti i k tomu, zda snad
není patrný úmysl projektantův projektem tímto zabrati
určitou, k významu podniku příliš značnou vodní sílu p<;>Úze
za účelem spekulativním, aby nabytým vodním právem mohl
obchodovati. Z důvodu toho, aby vodní síla nebyla vázána
podniky často malého významu na dobu neurčitou, neobme-

zenou, obsahuje výše uvedená instrukce ministerstva poukaz
vodoprávním úřadům, aby uděLovaly vodoprávní konsensy vždy
jen na určitou obmez.enou dobu a to na tak dlouhou
v níž s pravděpodobností mohl by býti investovaný kapitál
řádně amortisován, nikdy však u soukromníků déle než na 60
let, u zemí, okresů a obcí déle 90 let.
ad e) Posledním úkolem předběžného šetření jest zjistiti, nebude-li snad k uskutečnění projektu třeba vyv La s tně n í pozemků neb soukromé vody (event. cizích práv) aneb
uložení slu~ebností. SamiOzřejmiě ž'e i v otázce expropriační mg,
předběžné šetř,ení ráz pouze informativní a nemůže bý"ti v něm
o přípustnosti a podmínkách nutné expmpriaoe meritorně
projednáváno.
Dle výsl,edku prov'edeného předběžného šetření postupuje úřad takto:
I. bylo-li teprve šetřením tím zjištěno (nikoli jlž z nahlédnutí v žádost a její přílohy), že pmjekt takovou měrou
ohrožuje zájmy veřejné, že konsentování jeho j:eví se býti ab.
solutně vyloučeno, zamítne úřad bez dalšího projednávání podanou žádost.

Byly-li shledány závady projektu, které pravděpodobně
budou míti za následek zamítavé rozhodnutí po provedeném
řízení kouůsionelním, jest žadatele o tjištěných pochybnostech zpraviti a vyzvati ho, aby, možno-li, proje)<:t dodatečně
upravil aneb od žádosti upustil. Upraví-li projekt, aneb neupraví-li sice, ale trvá na podané své žádosti a na pokračování
v řízení vodoprávním, přistoupí úřad k stanovení jednání komisionelního.
3· Stejně postupuje úřad, nebylo-li podstatných závad
a pochybností v předchozím šetření zjištěno.
2.
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§§ 82. - 83· Stanoveni I-ízeni ediktálního neh

stručného

o projektu.

§ 82. Ořad má v Hzení pro volacím stručný popis podnikndtJ, který k: pldnu, v nějž nahUdnouti lze, odkazule.
dáti přibíti v obci~h~ iichž se týče a v obcích nejbUlte mezujtdck a jel prohlá'SUi tfikTá:t v zemskýchnoviná:ch, v nichž
á:ředn,í vyhMšení se oznamují, při čemž má lhůtu na čtyry
a:z i 'na Úst neděl ke komisi ustanoviti, při lderé každý námitky, ač nečinil-li jich' dříve, pfednésti mp; nebylo·li by
námitek činěno, mělo by se za to, že ti, k'terým zá:/eu n.a
pocŇtiknuli a ti, kteří maří potfebných pozemJU)st! postoupiti,
aneb ti, ~i pozemky mají býti zavazeny, svolují k tomu. K pozdějším ná:mltMm jeřich proti tomu nebude se míti zření a
vynese se ná:lez.
Žadateli a těm, o 'nichž úř.~d ví, že jim n,1 tom. záleží,
pak věNtelům zástavním a těm, kteří před tím již měli právo
k služebnosti na pozemku, který se postupuje aneb služeb'nostl zavazu;e, budiž vyhlášení zvláště dodáno. l )
§ 83. Nežádá-li ten, kdo se o povolení Aohází, lM řízení
pro volací, a nenalézá-li úf,ad prohledajic k tomu, že podniknuti tesl méně důležité, žádné příčiny, aby nařídil řízení
provolací,2) má se říditi stručně. V stručném řízení Mdnéh:o
veřejného prohlášeni v zem'ských novinách nemí, ale prohlášení Jenom krátké má býti vyvěšeno v obcích:, lichž se týče,
a podnikatel .a ostatní účastníci, o niťhž se ví, se obesílali.
pod následky v § 82. dotknutými, aby se dostavili ku komisi,
Iderá nejdéle do člyř neděl ustanovena býti má.
V takové připadno'sti zůslavuje se těm, kteří nebyli ke
komisi předvoláni, alespoň osm dní před tím, počítajíc dni
tyto nazpět ode dne ř.ízení úředního, kter_v den se však ne'vči'tá, a kteří k: řízení se nedostavili, aby n.ámitkám svým,
i) Mor a v s k Ý i sl e z s k 5' zákon dodávají: "aniž by však opomenutím tohoto vyrozumění (moravský: "bezv}'sledností doručeni") dalšf
řízeni mohlo býti nařikáno." Dále pokračuje I I o r a v s k Ý zákon: "Proneznámé účastníky nebo oprávněnce, jakož i pro ty, jimž zvláštní vyrozumění bylo zasláno, leč doručení zltstalo bezvýsledným, jest jmenovati
kuratora a vyznačiti ho v ,ediktu.
2) Odchylně mor a v s k Ý zákon: "Jsou-li všichni účastnici známí
a jich bezprostřední vyrozumění možné, dále jedná-li se o podnik zřejmě
skrovnější důležitosti, má se říditi stručně" ...
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zakládajícím Se v právě soukromém, pořadem právním prů
chod z;ednali také tehd:á, kdyby námitek :těch při řízeni /lebylo činěno.')
Ukládá-li zákon v § 78. projektantu, aby žádost svou
za udělení vodoprávného konoensu náležitě instruoval, děje
se tak za tím účelem, aby jak úřad, tak i všich'ni zájemníci
mohli býti o rozsahu a obsahu projektu řádně informováni.
Podporuje-li zákOn vodní raóonelní využití vodnícll sil
a nečiní-li obtíží při dosaliení nových užívacích práv na vodě
veřejné, jest pamětliv i toho, že propůjčením těchto práv
založeno bude pro žadatele pevné subjektivní právo k vodě,
které pak' ani úřadem, ani třetími zá jemníky omezeno býti
nemůže. Proto přihlíží k tomu, aby veřejný zájem a práva
již nabytá nebyla novým podnikem ohrožena neb dokonce
zkrácena. Z důvodu toho poskytuje zálmn vš'em třetím' zájemníkům, do jichž subjektivních práv projekt zasaM neb
zasahovati může, možuost, aby práv svých hájili a v prvé
řadě zvěděli, v jakém směru, rozsahu a způsobu nebezpečí
jich zájmům hrozÍ. Napmti tomu musí však zákon clnániti
i projektanta, který často do podniku hodlá in\'estovati značný,
kapitál, proti námitkám v libovolném čase tř.etími zájem;nfk)1
podávaným, které směřují k odvolání neb aspoň k' podstatnému obmezení propůjčeného práva. Proto vymezuje zákon
určitou lhůtu pro podání námitek, po jejímž projití nelze
k námitkám později podaným přihlížeti. '
Když tudíž úřad provedl předběžné prozl<JOumání projektu, ať již pouze vyslechnutím dobrozdání svého technického aneb i jiného znaloe, ať předběžuým šetř,ením dle § 79.,
a když neshledal v projektu takových závad, které by se stanoviska veřejného odůvodňovaly zamítnutí projektu bez dalšího kontradiktorního projednávání, jest jeho povinností, aby
pro j ek t náleži tě pu b liko val a předem vyhlásil oas
i místo komisionelního řízení za tím účelem, aby všem zá3) Mor a v s k Ý zákon stylisuje odstavec tento takto: "V takové při.
padnosti zustavuje se těm, kteří nebyli ku komisi předvoláni, aneb těm,
kterým obsílka nebyla dodána alespoň osm dní před tím, počítajíc dni
tyto nazpět ode dne řízení úředního, který den se však nevčítá a kteřf
se k .řízení nedostavili, a. b y P ř:í pa d n é s v é námi t k y P 'Ů dal i
ústně neb písemně v nepr'ŮdluJŽitelné lhůtě 14 dnů úřa:..
dem stan.ovené.
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jemnikúm poskytnuta byla příležitost i čas, aby. o projekt~
a jeho modalitách zvěděli, řádně mohli se o něm u.,formov~tl,
. hlédnouti do plánů a technické zprávy, aby mohh posoudItI,
a jakým způsobem může projektovaný podnik rušivě na
jich zájm'y působiti a aby. se k. hlavn~mu,. jedn~?í po even.t:
poradě s právními i techmckýml znalel pnprav.ill a snad l'Z
před řízením proti schválení projektu se ohradIli.
Puhlikace projek'tu stane se buď říz e ním t. zv. provolacím, .ediktálním aneb řízením stručným,
z krá cen Ý m. Volba mezi tím neb oním způsobem ponechána jest (vyjm:a Moravy) volnému uvážení úřadu, jestliže
projektant (a nikoli snad některý zájemník) výslovně za zavedení řízení ediktálního nezažádá. Jen v tomto případě jest
úřad povinen provésti řízení ediktální, kdežto ve všech ostatnícll 'případech sám volně posoudí, zda rozsah podniku, pravdě
podobné otevření v,ětší řady nabytých již práv aneb nutnost
obsáhlejších expropriací a uložení služebností nebude sllJad
vyžadov;ati řízení ediktálního. Zkráoené řízení dle § 83. pokládati jest v Čechách a ve Slezsku za všeobecné pravidlo.')
Výslovně pak třeba na to upozorniti, že nepůsob! zmatečnost
vodoprávního řízení o16olnost, že úřad v konKrétním případé,
ač snad jedná se o podnik poměrně rozsáhlý, použije řJzení
pouze zkráceného. 5 ) (Naproti tomu moravský vodní zákon
stanoví ediktální řízení za pravidLo a připouští řízení zkrácené
jen tehdy, jsou-li všichni účastníci známí a jich bezprostřední
vyrozumění možné, dále jedná-li se o podnik zřejmě skrovné
důležitosti. Lze pl'edpokládati, že výrazu "jsou-li vš~chni účast
nici známí" netřeba vykládati v tom smyslu, že by naprosto
všichni účastníci museli býti úřadu známí, nýbrž v tom, že
úřad po provedeném šetř,"ní má odůvodněnou domněnku, že
účastníky skutečně zná.)
Účelem obon druhů řízení jest publikac1e
pro jek t u a to v řízení ediktálním způsobem rozsáhlej ším,
v řízení zkráceném v míře podstatně obmezenější.
V lmždém z obou jmenovaných druhů řízení jest úřad
povinen uveřejniti vy h I á š ku obsahující stručné (při ediktálním řízení trochu obsažnější) popsání projektu, udání dne,
hodiny a místa ústního jednání a vyzvání zájemniků, aby

:a

<1) Srov. "Bohuslav 2°52 ai 19235) Srov. Budw. 5597 A ai 1907.
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své námitky proti projektn podali. Dle rozhodnutí správniho
soudu6) musí vyhláška obsahovati aspoň jméno žadatele, označení předmětu žádosti, udání dne, hodiny a místa jednání.
Jestliže § 82. stanoví, že vyhláška má obsahovati krátký
popis podniku a je-li jasno, 1ie tento popis má býti samozřejmě
správný a obsahovati údaje odpovídající skutečnosti, jinak
že nastává podstatná vada řízení, může býti tento nedostatek
vyhlášky platně co vada řízení naříkán jen tím, kdo prokáže,
že nedostatkem tím byl ve svých právech poškozen.')
F orrna vyhlášky jest asi tato:
Vyhláška.

YX zamýšlí zřiditi v obci A na pozemku č. p..... pilu
s pohonem vodním. K pohonu tomu projektuje použití vody
z veřejné řeky B, kterou míní na parcele č. p. vzdouti přepa
dovým jezem o vý,šce koruny x cm a odvésti v maximálním
množství ..... vteřinových litrů po pozemcích č. p. . .... ,
patřících C, D k vlastnímu podnikn. Pohon pily projektován
jest Francissovou turbínou s h:orizontální hřídelí o výkonnosti:
.... HP při spádu .... a přítoku litrů vteřinových. Odvedení
vody od podniku pmjektováno jest po pozemku č. p. . ...
patřícím E do řeky B na parcele č. p. . .... K uskutečnění:
projektu dožaduje se žadatel povolení nuceného uložení slu·
žebnosti vedení vody po pozemcích č. p .....
Dle §§ 17. 82. a 83. zavádí ..... správ.a politická kžá·
dosti pmjektantově zkrácené (ediktálni) řízení 'O výše uvedeném projektu a ustanovuje ústní jednání na místG proiek·
tovanéhQ pGdniku na den .... a hodinu ... Účastníci kGmise
sejdou se (kde?) ...
Všichni, kdož proti schválení žádaného projektu mají ná·
mitky, se vybízejí, aby je podali buď písemně u podepsaného
úřadu do dne řízení ústnímu předcházejícího aneb je ústně
při jednání samém uplatnili. Nebudou·li v udané lhůtě :námitky
podány, bude se míti za to, že všichni, do jichž práv navržený
projekt eventuelně zasahá, s projektem soOuhlasí a bude vydán
nález bez ohledu na námitky poOzději podané.

Projekt (plány i technická správa) vyloženy jsou k na·
hlédnutí .:'!,~kresní správy politické v ..... (obecního úřadu
. v .... ). v hodinách úředních.
Způsob uveřejnění vyhlášky jest u .obOl;; řízeni
různý:

a) v řízení e d i k tál ním uveřejní se vy hláška po tří
kráte v úředních novinách zemských (v nichž úřední vyhlášení
se publikují), dá se přibíti v obcích, v jichž obvodn podnik
má býti proveden a v těch obcích, v kterých lež! reality nel:!
vodni díla projektem dotčená8 ) a mimo to v oocícli s katastry;
výše nvedených obcí sousedících. Sal1llOzřejmě, )Se jedna vyhláška vyvěšena bude i na úřední desce politického úřadu.
b) V řízení str u č n é m odpadá uveřejnění vyhlášky,
v úředních novinách. Vyhláška dá se přibíti pouze v ooci,
v jejimž oovoOdn leží proj,ektovaný podnik aneb nemoOvitosti a
vodni díla proOjektem dotčená. Vedle toOho jest vyhlášlrn vy·
věsitii na úřední desce politického úřadu.
V o b ou pří pa dech jest nařízeno vyrozuměti zn ám é
z á j e m ní k y, v ediktálním řízení mimo toO i zástavní věřitele
a ty, kteřf mají právo slu)Seonosti k pozemku, který má býti
vyvlastněn neb služebností ~avázán.
Za zájemniky, účastníky dle §§ 8z. a násl., kteří jsou
oprávněni proti projektu činiti námitky a intervenovati co
strany při ústním jednání k ochraně svých práv a z téhož
důvodu odporovati cestou instančni i nálezu vodoprávnímu,
jest pokládati ty, jichž p r á v a mohla by býti stavbou pro·
jektovanéhoO díla ať již přímo neb nepřimo dotčena.")
.
(MQ r a v s k Ý zákon mimo to předpisuje pro ři~ení .edik~ální, aby pro nemámé účastníky neboO oprávněnce, jakož
1 pro ty, jimž zvláštní vyrozumění bylo sice mslánoO, leč ne·
doručeno, byl jmenován Irnnator a v ediktu vyznačen. Český
ani slezský zákoOn podobného nstanoOveni nemají.)
.
Jaké právní dŮJSledky váže zákon s opomenutím
řádné publikace vyhl.ášky?
Tím, že vyhláška neoyla uveřejněna v obcích, jichž
~e týče, nastává z ma tečno s t celého vodoprávního jednání,
Ježto v tomto případě nebyla dodržena ani ta mira publicity,

6) Sr-ov. Budw. 11845 ai 1898.
7) Sr-ov. Budw. 6108 A ai 1908.
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8) Srov. Budw. 5597 A ai '9°7.
9) Srov. Budw. 1076 A ai 1902.
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kterou zákonodároe považoval za bezpodmínečnou k ochraně
práva zájemníků k námitkám. 10)
Naproti tomu nepozvání známých účastníků při
řízení e d i k t á ln í m nemá naprosto žádného právního vý·.
znamu, ježto zákon pmvděpoclobně předpokládá, že ediktem
řádně dle zákona publikovaným dána jest dostatečná nállrada
za individuelní vyrozumění zájemníků. (Výslovně lronstatuj.e
to vodní zákon moravský a slezský slovy: "aniž by však opo·
menutím tohoto vyrozumění - bezvýsledností doru6ení další řízení mohlo býti nařík'áno. ") Bez ohledu na nedostatek
individualnlho vyrozumění ztricejí všichni záj'emnfci, nepodali·li námitek nejpozději při ústním jednání, práva námitky
tyto, ať spočívají na titulech veřejno· neb soukromoprávních,
kdekoli později, tudíž ani ne u soudu uplatňovati, čiJi jsou
se všemi svými námitkami praekludováni
Pokud jedná se '0 řízení z krá cell é, nUIDa rozeznávati
mezi zákonem českým a slezským na straně jedné a morav·
ský'm na straně druhé. Ceský a slezský zákon 'us!tanovují, že
ti ú6astnici, kteří k řízení zkrácenému nebyli individuelně'
pozvání a k řízení se (bez pozvání) nedostavili, jsou se všemi
svými ve ře j no p r á vn í m i námitkami p raekl udov án L
Z ustanovení toho ,a contr. plyne, ž,e ti účastníci, kteří s·e
k Hzení dostavili, jsou za všech okolností povinni (bez ohledu
na to, zda a kdy byli pozváni) přednésti své námiťky pod
následky praekluse.l l ) Důvod spočívá jednak v obligatorní
publikaci vyhlášky v obci, kde dUo jest zřiz'Ůván'Ů, i v úvaze,
že 6asto jest velmi těžko stanoviti, zda některý účastník může
býti za známého. pokládán .. Aby na úkor veřejného zájmu
nebylo rychlé vyřizování vodoprávních záležitostí protahováno
řešením těchto mezitimních otázek, nařizuje zákon, aby o žádosti za vodoprávní konsens bylo rozbodováno bez ohledu na
práva nehlásivších se inter·esentů.
Tím však nemá se dle výslovného předpisu zálrona státi
újma s o u k r,o mým právům, jež int-eresentům:, řádně nepo·
zvaným, snad přísluší, a možno na ochranu těchto práv z :ak roč i t i u s '0 II d u; oovolá'ICa!Í se na ochranu takovýchto
soukromých práv pomoci vodoprávních úřadů jest však zcela

Dle tqho nemohou známí interesenti na vodoprávních
(v Cech ách a ve Slezsku) žádati, aby byli dodatečně
. o svých námitkách proti projektu slyšeni a jest jim toliko
ponecháno, aby při zkráceném řízení dle § 83. odstavce d.ru·
hého svým námitkám, zakládajícím se v právu soukromém,
zjednali průchod pořadem práVIÚm.1Z)
Důvod, proč zákon nevá"e s opomenutím individuelníbo
pozvání zmatečnost řízení, spočívá v tOln~ ~e není možno při.
pojovati tak důležité právní následky k nahodilé okiolnosti
větší nebo menší místní znalosti úředních' orgánů nebo k- více
nebo méně obsažné informaci žadatelově. Lze tudíž předpisu
zákona, nařízujícímu individuelní pozvání známých zájemniků
přiznati pouze význam ú6elné připomlnky ,a pokynu k opa·
trnosti úřadu, jehož opomenutí v otázce veřejnoprávní nemění
ničeho na právním postavení zájemníka individueluě nepo'
zvaného. 13 ) Kdyby zákon byl chtěl vázati opomenuti indivl'
dualního pozvání zájemníků zmatečností řízení, jistě by byl
stanovil lhůtu, do které tento důvod zmatečnosti musel by
býti uplatňován, ježto jinak by strana (projektant) žádné
viny nenesoucí byla vystavena nejtěžším škodám.14)
Podmínkou praekluse námitek však' jest, aby vyhláška
byla aspoň v dotyčných obcích publikována a aby v ní .p o·
h růž k a p r a e k I u s e byla uvedena. I v případě zkráoeného
řízení mají býti zájemníci vyhláškou neb osobním pozváním
vyzváni k podáváni námitek buď při ústním jednání, buď
před ním s výslovným uvedením praekluse později podanýcbl
námitek. Mimo to vychází z citování § 8z, a §u 83, jasn"
na jevo, že následky kontumační n:astati mohou jen v zh I e·
dem k projektu ve vyhlášce popsanému. Z toho
vyplývá, že zájemník, který neobjevil se při řízení zavedeném
o vyhlášení projektu, pl\edloženým (§ 78.) plánem graficky
znázorněném, nemů"e býti následkem své absence vyloučen
z námitek, které čelí proti změně vyhlášeného projektu na·
vržené teprve při komisionelním j.ednání, změně to, která
směřuje k omezení neb odnětí práva zájemníkova dHve ne·
projektovanému.15 )
úřadech

12)
13)
14)
15)

vyloučeno.

10) Srov. Bud\v. 3893 A ai 1905.
11) Srov. Budw. 713.1 A ai 1910.
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Srov.
Srov.
Srov.
Sr-ov.

Budw.
Budw.
Budw.
Eudw.

11887 A \ai 1917.
7026 A lai 1909.
1I845.ai 1898.
7975 A lai I9II.
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Byl-Ii nárok na užívání vody proti publikovanému projektu při jednání ústnÍrrt rozšíf,en, může býti zmatečnost řírení
z důvodu nedostatečné publik!ace jen tím a potud býti uplatňována, pokUd kdo prokáže, že nedostatklem tímto byl ve
svých právech poškozen_ Podal-li tudíž zájemník při jednání
námitky proti rozšíření předmětu jednání, leč nemůže-li udati,
pokud byl vadnou vyhláškou na svých právech poškozen aneb
pokud bylo mu zabráněno v jeho obhajobě co vodoprávní
strany, nemá úřad důvodu, aby zavedené řízení pro tuto'
námitkU přerušil a novou vyhlášku vydal.1 6 )
Námitky proti schválení předloženého projektu a proti
žádaného vodoprávního po\Colení třeba podati buď'
před jednáním ústním nebo nejpozději při tomto jednání.
V těch případech, kde komisionelní jednání jest dle jednotlivých předmětů konáno po víc e dnů, nutno námitky před
uvarováním se praekluse přednésti ten den, kterého dotyčný
předmět se projednává a kdy strany jsou vyzvány, aby o projektu se vyjádřily.!') Námitky, které jsou podány až po skiončení ústního jednání, jsou praekludovány.18)
propůjčení

Jest tudíž vodoprávní řízení ovládáno zásadou koncen tra ční, z níž plyne, že námitky, které nebyly v čas
uplatněny, nemohou býti uváděny ani u vyšších instancí v ř íze ní o d vol a c í m_ Rovněž nemůže praekludovaný záJemník v odvolacím řízení poukazovati na ty ·důvody a zmateč
nosti, nedostatky řízení, jehož se neúčastnil a které jen k ři
·zení přivzatý účastník může při řízení samém vytýkati a event.
cestou iustanční uplatňovati."9)
Vyjma jediného případu,kdy zájemník v řízení zkráceném
nebyl individuelně k jednání aspoň 8 dní předem pozván
a k jednání se sám nedostavil, nastává praek!lnse
všech námitek, nebyly-li nejdéle pTi jednání samém u p I a t n ě n y a to bez o h l·e dun a t o, o p fr a ji-li
s,e námi tky ty o t i tnI ve ře j no- ne b sonk ro mop r á v n 1. Ve' výjimečném případu opomenutí včasnéhO individualního pozvání zájemníkova jsou námitky veřejnoprávní
16) Srov. Budw. 6108 A ai 1908.
17) SlOV. Budw. 1505 A ai 19°3.lB) Sr<lV. 'Budw. 4789 A ai 1906.
19) Srov. Eudw. 14052 ai 1900.
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rovněž praekludovány a pro námitky opírající se o titul soukromoprávní vyhražen zbývá pořad soudní.

K praekludovaným námitkám nelze však čítati n á r o k y
na n á hra d u š k o d y, které vždycky poškozenému zůstá·
vají zachovány.
Z

řečeného

vyplývá, že vodoprávní konsens vydaný na
zkráceného řízení jest schopen právní m~ci ohledně
všech náinitek patřících do oboru práva veřejného, speóelně
pak vodoíhb i tehdy, když pozvání známých účastní,ldl. provedeno nebylo. Tímto zůstává sice právo jich k námitkJám
soukromoprávním zachováno, leč musí ho uplatňovati u soudu. Vodoprávní nález vydaný na základě. řízení edik!tálníhio
~chope? právní moci ohledně obou druhů námitek', i k!dyi
llldlVlduelm vyrozumění účastníků nebylo dle zákona provedeno.
Posléze třeba upozorniti na to, že 'Opomenutí pozvání
man ž e IlO y zájemníkovy 00 spoluvlastnice objektu projektem
dotčeného nemá žádných právních následků ani ohledně námitek soukromoprávních, ježto manžel její, s ní ve společné
domácnosti žijící, bude dle §§ 9I., I034., 1238. a 1239. o. o.
z. tak dlouho považován za zákonného zástupce své manželky,
dokud tato sama k jednání se nedostaví aneb jiného zásbupce
neustanoví.
základě

tes:

Vodní zákón mor a v s k Ý nezná ani v zkráoeném ří~eni
výhradu právní cesty pro nepřednešené soukromoprávní námitky. Normuje však pro námitky (bez ohledu na to, jedná-li se o námitky soukromoprávní nebo veřejnoprávní);účast
níků, kteří nebyli ke komisiolleInímu řízení vůbec aneb 'aspoň
8 dní předem individuelně pozváni, dodatečný termín 14denní
(nepřekročitelný) k. podání jich případných námitek. Ježto
na lVlorav.ě jest zkrácené řízení výjirn!ečné a přípustno pouze,
jsou-li všichni zájemníci úřadu známi, bude dle zřejmé iutence zákona povinností vodoprávného úřadu, aby těrn známým interesentům, kteří nebyli individuelně buď vůbec neb
v čas k řízení pozváni a k němu bez pozvání se nedostavili
stanovil zvláštním výměrem počátek a kIonec čtrnáctidennl
propadné dodatečné lhůty, v níž rnohou námitky své uplatniti.
Jsou-li ;,ámitky v této lhůtě dodatečně podány, považují se
za nárrť1tky řádně a v čas uplatněné. N ebyly-lÍ námitky ani
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I:
I

v této lhůtě podány, nastává jich praekluse bez ohledu na
to, opírají-li se o titul soukromo- neb veřejnoprávní a nezů,
stává ani soukromoprávním námitkám pořad SOUdTlí vyhražen_

§ 84. Vodoprávní komisionelní jednání.
Při komisi má vyjednávání k tomu směřovati, aby pře
dem an.ejprve námitky po pMtelsku byly zdviženy a ,.by
účastníci k úmluvě mezi sebou byli připraveni, zvláště pokud ~
se týče náhrady.
Nesjedn.ali-li se účastníci po dobrém mezi sebou, mají
se důkladně rozebírali námitky, které se týk.!ljí podnik-ftutf a
toho, jak se v skutek uvésti má, a i!lké v něm ,kdo účcu;len.
ství míti bude, pak pokud se týče vyvlasMění a služebností,

za

Iněž

'se ž.ádá.

lest-li třeba, aby věci, je2to k sporu příči'nu z!lvdaly,
blíže byly ohledáJny, učiň se tak bez prodlení, a pokud třeb.fl
pozvouc k tomu Malců.
Všeliké hzení ~e stranami v těchto záležitostech budi,.
kromě zvláMních případností ústní, a buďte připuštěni k ně.
mu pomodnlci v právích: a u věci zběhlí a dle potřeby přivz!lJi;
z povinnosti úřada znalci.
le-li :nějaký méně důle2itý připttd, m"že politidiý úřad.
vyzvati představeného obce, líž se týče, abJ' to neb ono
úfední řízení před !se vzal.
Celé jednáni buď do protokolu zapsáno, v němž má býti
obsaženo, oč se usnešení učinilo, aneb fneby,lo-li řádného usne·
sení, co bylo ústně vyjednáno, co a jakými důvody odporující
slra'ny 'se prohlásily a co na to z druhé strany žadatel
odpověděl.

Těžiště celého \Codoprávního řízení jest ústní komislonelní
jednání, které jest obligatorní bez ohledu na to, zda o projektu zavedeno bylo řízení ediktální neb zlúáoené. Ústní toto
jednání má ráz soudního, procesualného kontradiktorního ří
zení, při němž žadatel tvoří stranu j-ednu, ostatní účastnici
pak stranu druhou. Úlohou úřadu jest, aby nejen jednání toto
řidil, nýbrž i aby z moci úřední hájil zájmy v.eřejné.
Forma komisionelníhb jednání říditi se bude dle obsahu
předmětu projednávání (jedná-li se o řízení konsensní či
o sporné řízení vodoprávní) a z pravid1a bude takto upravena:
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1. Zástupce vodoprávního úřadu co řídící komise z ahá j í
jednání, konstatuje, že toba bylo řádně vypsáno, že strany
byly' k němu pozvány a to jak individuelně, tak i vyvěšením
vyhlášky na úřední desoe dotyčné oboe a vodoprávního úřadu.
N a to zaznamená!, kdo se k řízení dostavil osobně, při
čemž zljistí oprávněnost dostavivší se osoby k zasitupován:í1
zájemníka. (Plná moc.) Účastníci mohou totiž dostaviti se
k jednání osobně neho dáti se zmocněncem (třeba i neadvo·
kátem) . zastupo\Cati. Strana může se dostavitt buď sama neb
v průvodu právních a technických znalců. Jiné osoby nemají
býti k jednání připuštěny_ Výslovný záznam o dostavivších se
Ijest z toho důvodu doporučitelný, protože poukaz v protokole
na přítomnost "podepsaných" bývá v řízení odvolacím pří
činou častých nesnázÍ.
Po tomto formálním zahájení přednese řídící lmmise před.
mět jednání (žádost za udělení vodoprávního konsensu, vodoprávní žalobu), vysvétlí za přispění znalce proj.ekt a výsledekevent. předběžného šetř,enÍ dLe § 79. prov'edeného. Dále
sdělí též, zda a v jakém směru byly proti projektu předem
podány námitky_
Ať jedná se o vlastni řízení sporné, ať o propůjčení vodního užívacího práva, kterélllu jiná stllana odporuJe, přikazuje
zákon, aby řídící komise pokusil se předem o smírn o u dohodu mez i str a n a m i.
Leč opomenutí pokusu o smír netvoří podstatnou
vadu řízení a tím jeho zmatečnost. 1 ) ZákOn ukládá jen úřadu,
aby předem se stranami vyjednával k tomu cil~ "aby ná·
mitky po přátelsku byly zdviženy a aby účastnici k úmluvě
mezi sebou byli připraveni, zvláště pokud se týče náhrady."
Ježto však uzavření přátelské dohody závisí podstatně od
stlan a vždy musí se jeviti co projev jejich vůle, nelze z in.
tence zákona vyvozovati, že v opomenutí úřadu uchopiti se iniciativy k dosaženi smíru jest spatřovati opomenutí podstat.
ného úkonu administrativního řízenU)
Byl 0-1 i mez i s tra nam i do cíleno do ho cly, jest
povinnosti úřadu pouze zkoumati, zda obsah dohody netanguje
v tom neb onom směru zájmy veřejné. Bylo.li by tomu tak,
1) Srov. Bohuslav 2801 ai 1923.
2) Srov. Budw. 3557 ai 1887.
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k dohodě takové přihlížeti. Neodporuje-li však
smír veřejným zájmům, jsou strany i úřad smírem
tímto vázány. Strany z dohody této nabývají přímo subjektivních práv.') Dohoda nastupuje na místo úředního rozhodnutí a provedení její vzhledem k ustanovením §§ 75., 84. a
98. přísluší do kompetence vodoprávních úřadů.') Dohoda
tato mezi účastníky při vodoprávním řízeni uzavřená má
vzhledem k žádanému vodnímu právu užívacímu charakter
aktu konstitutivního. Podmínky tohoto aktu jsou s dílem
nerozlučně spojeny ( '~26.) a přecházejí tudíž i na p02!děj
šíha držitele díla. 5 )
nesmí

úřad

uzavřený

Byla-li mezi účastníky uzavřena přátelská dohoda ať již
o námitkách podaných proti povolení žádaného vodního práva
užívacího, proti modalitám projektu na užívání svádění neb
hrazdění vody nebo o náhradě za požadované vyvlastnění,
musí se dle šestého odstavce § 84. pro t o k o lov a t i. 6 ) Dohoda tato musí býti ovšem stranám co součást neb náhrada
úředního rozhodnutí in t i m o v á n a.
U zavření dohody, smlouvy, jíž přejímá ob e c určité bře
meno, resp. trvale zříká se práva, přesahuje zajisté rámec
obvyklé působnosti a správy obecního jmění, která dle § 5 I.
ob. zf. přísluší starostovi obce. Jedná se nepochybně o úkon,
k jehož podniknutí jménem obce jest třeba usnesení obecního zastupitelstva dle § SI. bod 5., event. i schválení okresn!
správní komise (§ 97. ob. zř.). Z toho plyne, že vodoprávní úřad jest povinen při zkoušení platnosti takového,
jménem obce uzavřeného smíru též vyšetřiti, zda smír byl
schválen obecním zastupitelstvem, event. též vyšší autonomní instancí. Shledá-li, že tento předpoklad není splněn a že
tudíž nelze považovati smír za platně uzavřený, nemá ho
schváliti, dokud tato závada není odstraněna. 7 )
Byla-li uzavřena dohoda neodporující zájmům veřejným,
n a s tup u jen a mís t o úředního rozhodnutí. Tím odpadá
pro úřad, pokud předmětu smíru se' týče, povinnost i opráv3) Srov. Budw. 6533 A ai 1909.
4) Srov. Budw. 10078 ai 1896.

5) Srov. Eudw. 5887 ai 189I.
6) Srov. Budw.

10078 ai 1896.
7) Sroy. Budw. 1IZ83 A ai 1916.
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nění, aby dále sbíral m~teriál skutkové podstaty a konal další
šetření. 8 )

Jen na to Í'eště třeba výslovně upozorniti, že soukromoprávní nároky spočívající na úmluvě uzavřené ve vodoprávním řízení konsensním, nenabývají pojetím úmluvy do konsensu vodoprávní ochrany. Předmět úmluvy jest soukromoprávní poměr a musí býti úmluva taková považována a projednávána co soukromoprávní. 9)
II. Nebylo-Ii však docíleno dohody, resp. odporuje-li tato veřejným zájmům nebo nevyčer
pává-li celý obsah sporu, třeoa v řízení pokračovati.

K vyzvání řídícího komise, nestalp-li se tak již před pokusem o smír, podá technický znalec svůj posudek o projektu (resp. o předmětu sporu), načež obě strany pronesou
své důvody pro i proti projektu (o předmětu sporu) a nabídnou event. důkazy a podají návrhy na určitá šetření.
Pokud ,.ámitek pro tip roj e k t u se týče, bylo již obšírněji vysvětleno při výkladu §§ 8z. a 83., že řízení vodo,právní ovládáno jest z á s a d 10 li k 10 II cell tra ční, tlakže opomenuté námitky ať materielní, ať procesualní nebo návrhy !lia
doplnění šetř,ení nejpozději při ústním jednání nepřednesené,
později platně předneseny býti nemohou a materiál v protokolu o jednání složený tvoří jediný podklad pro rozhodováni všech povolaných instancí.
Veškeré důvody pro a proti projektu musí býti zjištěny
způsobem vyčerpávajícím již při ústním komisionelním jednání. Stranám nelze tudíž přiznati práva, aby činily nám i t k y,
a n á vrh y d ů k a z ů, pro které jest určeno jednání komisione\ní, teprve v instanci vyšší a tím dle své libovůle protahovaly kionečué rozhodnutí o navrženém projektu.10 ) Tím
vyvrácen jest původní názor správního soudu,11) který dovoloval, aby pro námitky v čas, t. j. nejpozději v řízení
komisionelním podané, byly ještě i .dodatečně produkovány;
nové průkazní prostředky_
8) Srov. Budw. 5258 A aí 1907.
9) Srov. Budw. 11354 A.ai 1916.
10) Sro\'. Budw. 8728 A ai 1912.
~lJ_ Srov. Budw. 595 A ai IgOr.

<

317

Kdo jest o p r á vně n pod á vat i nám i t k y ať proti
samotnému projektu, ať proti způsobu jeho provedení, proti
účastenství určité osoby nebo proti požadovanému vyvlastnění? Zajisté jen ten, jehož s u b jek t i v n í právo jest
projektem dotčeno. K námitkám proti povolení nového vodního díla jsou držitelé druhých vodních děl jen potud legitimováni, pokud jedná se o obranu proti porušování jejich
vodních užívacích práv; hájení vodních práv třetích osob
neb veřejného zájmu jim nepřislušU 2 )
Nelze naprosto přiznati kterékoli straně, tudíž ani ne
všeobecně obci (výjimku viz níže), aby odporovala projektu
z důvodu, že ve ř e j n Ý z á j e m jest projektem ohrožen neb
poškozen. Právo a současně povinnost k hájení veřejného
zájmu uložena jest pouze vodoprávnímu úřadu,13) který již
v předběžném šetření dle § 79. má k ochraně zájmu toho
přihližeti a samozřejmě i při řízení ústním dbáti toho, aby
zájem ten újmy nedoznal. Objasnění veřejných zájmů jest
samozřejmě od návrhů stran neodvislo.
Pokud legitimace obce k hájení jejích zájmů (shodných po většině se zájmy veřejnými) se týče, jest přiznati jí
právo k hájení zájmů obce a občanstva ve všech směrech
samostatného oboru její působnosti vzhledem k ustanovení
§ z8. bod z. a 3. ob. zř., dle kterého patří do samostatného
oboru působnosti obce zejména péče o bezpečnost osoby
a majetku, dále o udržování obecních silnic, cest, náměstí a
mostů a vůbec vše, co předkem zájmů obce se týče. Obec
náleží tudíž k účastníkům, kteří mají býti dle §§ 8z. a 83.
pozváni ke komisione1nímu jednání o povolení děl určených
k užívání, svádění a hrazdění vody a kteří tudíž mají také
právo k naříkání dotyčného vodoprávního rozhodnut!."')
O právu obce k ponechání (kvantitativnímu i kvalitati.vnímu)
toho množství vody, kterého třeba k hašení ohně a k hražení potřeby domáckohospodářské, promluveno bylo při výkladu § zo.
O námitk.ách držitele zřízeného JIŽ vodního
díl a proti žádanému propůjčení vodního užívacího práva jest
uvážiti toto:
Srov. Budw. 11225 A ai 1916.
Sr-ov. Bohuslav 2801 ai 1923.
14) Srov. Budw. 4376 A ai 1906.
12)

13)
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Vlastník vodního díla získal udělením konsensu subjektivní právo, v němž zahrnut jest také právní nárok, aby
vodoprávní úřad při svých pozdějších disposicích touže vodou . propůjčené právo respektoval a vystříhal se všech opatření která by právo to vylučovala, omewvala neb porušovala. Z toho plyne legitimaoe vlastníka vodního díla k podání námitek proti povolení nového díla, jehož zříz·ení neb
provoz mohl by míti výše uv;edený vliv na právo již nabyté.
Při tOl"; však nelze pustiti se zřetele, že právo námitek dáno
jest dosavadnímu vódnímu opravněnci ~en na ochranu 'jeho
vlastního práva, že tudíž má své hramce .v o~sahu ,to~ot~
vodního práva a že vůbec pomíjí a pommoutl mUSI, Je-Ir
prokázáno, že práva namítatelova nebudou projektovaným dílenl buď vůbec dotčena aneb že jest nabídnuta dostat:ečnái
záruka proti možnosti jich poškozenÍ. Vzhledem k tomu třeba
při zkoušení legitimace jednotlivého úóastníka k nám~tkám
uvážiti nejen obsah existujícího již vodního oprávnění, nýbrž
i llložnost vlivu nového dUa na ně. Lze tudíž všeobecně říci,
že určité vodní oprávnění založené vodopr,ávním konsensem, z,akládá právo k vynžití určité veřejné vody v rozsahu a způ
sobu Iwncesní listinou stanoveném, nikoli však disposiční právo vší veřejnou vodou a tudíž ani ne zapovídací právo proti
konstituování nových vodních oprávnění, pokud jeho přesně
vyhražené právo vodni není dotčeno. 15 )
Námitky musí býti pře s n é, opírající se o konkretn,
fakt nebo směřující proti Im-nkretní okolnosti; povšechný protest proti projektu aneb pouhá žádost, aby žádané vodní
oprávnění nebylo udělováno, nemůže býti považováno za n;Ímitky ve smyslu zákona. Zákon sám označnj-e ony námitky,
které mají tvořiti předmět komisionelniho šetření a projednávání, zavazuje úřad, aby se pokusil o smírné ~ds~ra.něni
podaných nánritek a rozeznává dále v § 88. takove r:amltky,
o kterých mají vodoprávní úřady samy rozhodovatI, a ty,
pro které vyhražen jest pořad právoa. Jest tudíž tř~?~, aby
námitky byly tak zkonkretisovány, aby mohly tVOrltl podklad vodoprávního projednání a rozhodnutU 6 )
III. Ježto námitky, má-Ii k nim býti přihlíženo, musí
opírati se o fakt, že subjektivní právo odpůrcovo jest pro15)
16)

Srov. Budw. 10689 A ai 1915.
Srov. Budw. 7131 ,A ai 1910.
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jektem ohroženo, bude především nutno, aby odpůrce prokázal existenci svého práva, je-li sporno, a aby prokázal
i rozsah a obsah svého oprávnění, do něhož navržený projekt dle jeho tvrzení zasahá_ O zásahu tom rozhodující slovo
bude míti přirozeně znalec k řízení úliadem přivzatý.
Ve většině případů povolán bude k \Oodopr,ávnímu řízení
státní technik co úřední znalec, ač dosti často bude při
tomnost i znalců jiných oborů (zdravotního, hospodářského,
lesního, chemického, geologického ap.) numa. Strany nemají práva, aby vykonávaly určitý vliv na volbu znalců, jest
jim pouze ponecháno, aby případnými návrhy neb uvedením
zamítacích důvodů byly úřadu při volbě znalců nápomocny.
Strany mají tudíž pouze negativní vliv na volbu osoby znalcovy, majíce zejm.éna právo namítati jeho předpojatost. Leč'
vzhledem ke koncentrační zásadě ovládající řízení mdoprávní
lze námitky proti vhodnosti znalců neb návrh na přibrání.
jiných neb více znalců podJati nejpozději na počátku komisionelního jednání, ~ozhodně však ještě před výs1echem
, znalce.17)
Jak v § 67. tak i v § 84. mluveno jest o "znalr,íoh".
Z toho však neplyne, že by jeden a týž skutkbvý moment
musel býti podroben posudku několika znalců téhož oboru,'
nýbrž že poměry mohou se tak utvářeti, že pro posouzení
určitého případu bude třeba několika znalců různých oborů_lB)
Úřední znalci mají přiro1ieně ještě před zahájením komisionelního jednání (spec. v šetření předběžném) zjedIllat~
si na základě projektu, stížnosti a p. o předměm potřebnou
znalost a mají podati svůj nález a dobré zdáni stručně a
přehledně, aniž by se pouštěli do projednávání otázek práViIlích.
Jakým způsobem má znalec posudek svůj podati,
zákonem předepsáno není.1') RJovněž ponechána jest voloému
nvážení znalcově volba technických prostředků a postupu při
upotřebeni jich k zjištění určitého faktického stavu (n. př.
měření vody).20)
Posudek znalecký má býti jasný, samozřejmě v jednotlivých bodech si neodporující. Vykiazuje-li však r o z por, ne11)
18)
19)
20)
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Budw. 1505 A ai i903.
Budw. 6640 A ai 1909.
Budw. 1737 A ai 1903.
Budw. 1003 A ai 1902, 1137 A ai 1902. ___ _

zakládá tento nedostatek ještě naprostou diskvalifikaci posudku, nýbrž zavazuje jen úřad, aby vyžádal si od znalce
preCisni zodpovědění otázky, předložené mu k dobrozdání. 2l )
Bylo-li O očekávanéro účinku určitého vodního díla vyslechnuto
několik znalců různých' obbrů a proponují-li některá dobrozdání přísnější podmínky žádaného, povolení, spočívá ve volném uv,ážení úřadu, aby sám učinil si vzájemným uvážením
a oceněním důvodů v dobrozdání uvedených svůj úsudek,
zda a "a: jakých podminek jeví se udělení žádaného Ironsensu
z veřejných důvodů přípustným_"')
Jest v,ěcí stran, aby o to pečovaly a činily návrhy, aby
ony skutkové momenty technické povahy, které mají aneb
mohou míti význam pro práva jimi tvrzená, byly při jednání
vyšetřeny.

Při tomto šetření jest dbáti toho, aby stranám bylo
dopřáno slyšeni v plném rozsahu, aby nabyly vědo
mosti .o všech těch okoloostech, které jsou pro rozhodnutí:
věci významny. Musí tndíž býti přítonmy výslechu svěd
k ů, aby se jich mohly dotazovati a event. navrhovati proti,
důkaz k objasnění sporné otázky.23) Z téhož důvodu mnsí
jim býti sdělen i posudek znalecký, aby mu mohly
odporovati a musí býti p řl tom n y š e t ř 'e n í prováděného
za účelem zjištění rozsahu vodního užívacího práva účastní
kova, Jestliže strana nenamítá ničehb protI posudku expertově, má se za to, že s posudkem i způsobem šetření souhlasí a nebude moci vzhledem Ke konoentrační zásadě řízení
vodoprávní ovládající, uplatňovati své námitky později.

Jedná-li se o rozsáhlé šetř,eni, obšírné výpočty, které, nedovolují okamžité podání znaleckéhb posudku, jest dáti znalcům přiměřenou lhůtn k podání písemného dobrozdání. Za
tím účelem, aby stranám bylo umožněno zaujati ve věci konečné stanovisko, bude ovš,em třeba stanoviti závěrečné j,ednání.

::!

II
li

I

I

Při této příležitosti jest k vůli souvislosti upozorniti na
to, že úřad při svém xozhodovánÍ má sice bráti patřičn)T
zřetd na dobr.ozdání znaloe, léč že přísluší mu VIOlné oceněni průkazů a že tudíž není bezpodminečně váz:án na
21) Srov. Budw. 6552 A ai 1909.
Srov. Budw. 14768 ai 1900 . .
23) Srov. Budw. 51°9 A ai 19°7_

22)

::
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z~alecký posudek. Dle zásad správní řízení ovládajících jest
vsak vyloučeno, aby správní úřad bez jakéholmliv věcného
substrábu na m:ísto znaleckého dobnozdání uplatnil své vlastní
zcela odchylné míněn!.24)
IV. Jednání komisionelní má býti zpravidla
ústní. Námitky, mimo ty, které podány byly předem písemně
n;ají býti zpravidla činěny při jednání ústně. Není tudíž pra:
Vldelně připustno, aby podávání a vým:ěna vyjádření děly se
cestou písemní. Tím .ovšem nesmí nikterak doznati ú jmly
prá,:o st~an, a~y své zájmy 00 nejúsil.ovněji hájily. Strat1y
m~J.I moznost JIž dle obsahu vyblášky připraviti se na ko~;lSlon.elní jednání a prot.o zřídka bude důvodu proto, aby
z~dostJ stran za poskytnutí lhůt k zaujetí písemného stanoVIska ve věci mohlo býti vyhověno. V odmítnutí této žádosti
~ v, trvání úřadu na tom, aby v řízení ústním bylo pokracovano, nelze spatřovati :ani porušerií práva, ani porušenÍ:'
subjektivního nároku strany.25)
Že však v.e vodoprávním' říz.enÍ bezvýjimečně a výlučně
má býti jen komisionelně projednáváno, nelze tvrditi a názor
takový byl by nesprávný, oož vysvítá již ze slov zákona,
který nařizuje jednání "z pravidla" ústní. Vzhledem k tomu
n~může býti pochybnosti o tom, že písemný styk se stranou
satn ,0 sobě není nezákonný, ač zákon stanoví již pr,Q hospodarnost a přehlednost řízení projednávání ústní,26) nýbrž
že zákon připouští výjimky, kde pro písemný styk mluví
účelnost a pokud použitím písemné cesty není zasahováno
do práva stran, aby získaly znalost veškeré látky pmcesn~
a mohly k ní zaujati stanovisko. 27 )
.,
v St,rany
vodopr~vn! vázány jsou na svá dispositivní vypd~em . se vodopravmbJo .obsahu, pokud nejsou v rozporu
s predplsy vodního zákona. Neboť vyplývá ze spojitosti §§84.
a 86. a z účelu j.ednání se stranami, že úřad má učiniti své
rozhodnutí na základě podaných vyjádření stran, pokud mohou býti v rámci vodníh.o zákona vzaty za podklad úředního
rozhodmití. Pmto není možno, aby strana ve svém odvOIání
od pův.odníh.o svéh.o projevu upustila. 28 )

24) Sir-ov. Budw. 11204 A ai 1916.
25) Srov.
26) Srov.
27) Srov.
28) Srov.
322

Budw.
Budw.
Budw.
Buch\";
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476 A ai 1901.
4703 A ai 1906.
10810. A ai IljI5.

V. Zákon dovoluje, aby v případech méně důležitých byl
politickým úřadem k provedení určitých úkonů vodoprávního
řízení 'de le g o v á n s taro s ta o b ce. Ustan.ovení tohoto
bude he, však v řízení vodoprávním: použíti výjimečně pouze
pro menší a méně důležitá šetření a výslechy svědků, ježto
ve všech ostatních případech, kde zájmy účastníků spolu ko,
lidují a kde zájem veřejný jest dotčen, j:evi se v zájmu /.věci
účeh1ější, aby politický co v.odoprávní úřad sám jednání provedl. Samodejmě i pro jednání za ří"ení sta~ostova prováděné
platí zásady vodoprávníh.o řízení v § 84. vyzl1Jačené a zejména
musí stranám býti popřáno slyšení v pmém PDzsarru.
VI. O výsledku celého jednání jest na p s a t i protokol,
který má býti listinným průka"em a obmzem jednání. Obsah
jeho jest kmjně důležitý, ježto protokol spolu se znalecký/U
posudkem:, který vlastně tvoří součást protokolu, jest podkladem vod.oprávního rozhodnutí i podkladem r.ozhodování vyšších instánd o podaném odv.olání.
Jest rudíž nezbytno, aby sepsání protokolu věnována byla
zvláštní péče. Zákon nepředpisuje, aby pro sepsání protolmlu
použito byl.o přísežného zapisovatele, není tudíž zásadních námitek, aby psaní protokolu .obstarala osoba, žadatelem daná
k disposici. Není rovněž námitek proti tomu, aby řídící Immise
sám protolml napsal, ač ve většině případů bude zajisté účel
nější, když řídící komise ponechá si pouze řízení jednání a
formulování stylisace pmtokolu Cl. k zápisu použije jiné vhodné
osoby.
Protokol má býti zásadně sepsán bez pro s tře dně po
jed n á n í za přít.omnosti všech účastníků jednání. Vzdálil-li
se některý účastník, ač s počátku jednání byl přítomen, třeha
to v protokole vyznačiti.
Stáv.á se často, že řídíd Jednání místú aby sám pusobil
na stručnost a jadrné vylíčení výsledku jednání, ponechává
stranám, aby beze všeho dalšího jeho vlivu svá vyjádření
samy sohě diktovaly aneb sepsaly, oož j.est příčinou, že protokoly bývají rozvláčné a nepřehledné. P.odstamá prohlášení
a vyjádření stmn, jakož i svědků buďte ovšem, pokud možno,
pojata do protokolu doslovně.
Ne zřídka vyskytuje se také ta chyba, že vyjádření znalců
a řídícího komise následují teprve po podepsání pr.otok.olu
stranami, kterážto okJolnost dává často stranám podnět k tonm,
323

v tomto připadě považovati za účastníky ty, kteří dostali se
do okruhu zájemníků teprve později a proto nelze ve prospěch děl později povolených ukládati projektovanému dílu
podminky.30)

že v řízení rekursním popíra]l, ze o vyjádřeních těch v čas
zvěděly. Této chybě lze se vyvarovati tím, když podpisováni
.ponechá se až na konec protokolu a nestane se hned po vyjádření toho neb onoho účastníka.
Zdráhá-li se strana podepsati protokol, nemá to pro platnost protoJmlu významu; postačí poznamenati, že strana ode;
přela podpis z toho neb onoho důvodu, resp. bez udán~
jakéhokoliv důvodu_
VII. Někdy nebude lze řízení celé při jediném komisione~
nim J' ednáni skončiti, ať již počasí neb nedostatek časn av
obsáhlost předmětu odročeJni zaviňují, rovněž i tehdy, kdyz
následkem změny projektu nebo petitu nastane potřeba nového obsáhlého šetliení aneho jedná-li se o to, aby zaujato
bylo stanovisko ku těžkým technickým prohlémům, zvláště
když tyto dle stavu věci nedaly se předem již předvídati,
Odročí-li se jednání jen následkem počasí neb proto,
že pro nedostatek času a obsáhlost látky nebylo lze v stanovenén1' dnu řízení skončiti, má řídící komise pokud
možno - ihned oznámiti den, kdy v jednání se bude po-

. § 8S·

s řízením vodoprávním.
lest-li podniknutí hledící k užívání vody spo;eno s prů
m YSbnf provozovárnou, buď úřední řízení podle tolzo z(jkona
potřebné, pokud se ~initi dá, předsevzato spolu s íedndlÚm
nařízeným v živnostenském řádu.
Pro bližši informaci uveden jest zde výňatek ze spisu
téhož autora "Výklad živnostenského řádu" (!(jočí '923):
K dúv;odům, z nichž živnostenský úřad může zakázati zahájeni nebo
další provoz živnosti, náležejí též překážky ohledně stanoviště živnosti,
zejména pak se zřetelem k tomu, že živnostenská pro vozovna nehodí se
k výkonu živnosti a to buď vůbec kterékoliv živnosti aneb jen živnosti
opověděné. _Z toho vyplývá, že při k a ž d é o P o věd i živnosti nebo
při žádosti za udělení koncesse může živnostenský úřad dle
volného svého uváženi posuzovati otázku vhodnosti
provoz-ovny.

kračovati.

Odročí-li se aneb odloží-li se jednání, třeba důvod toho
uvésti v protokole a současně poznamenati, zda stranám byl

Zejména vztahuje se ustanovení § 74. (péče o pomocné pracovníky)
na všechny druhy živnostenského provozování bez ohledu na to, zda.
následkem zvláštní vlastnosti neb jakosti určité provozovny lze použíti
ustanovení III. hlavy živnostenského řádu, jednající o obligatorní;rn schva~
lováni živnostenských provozoven.

hned oznámen den, Kdy dále se bude jednati, ve kt,erémžto
případě od dalšího pozvání lze upustiti.
Bylo-li jednání odročeno z jiných', než výše uvedených
zevnějších důvodů, má býti v ústním jednání co nejdříve
pokračováno.

Při opětném zahájení ústního jednání má řídícf komise
dosavadní průběh stručně zrekapitulovati, označiti ot~ky,
které ještě zbývá objasniti a opříti se jakémukoliv opakov
,
' í o t'azek "
vánl,
jakozv '1 zabl'h'"aUl do rozeb'lfatl
JlZ. vyrVí z'en'y ch .29)
VIII. Bylo-li zavedeno nové vodoprávní konsensni řízení
proto, aby sanována byla zmatečnost přihodivší se při pů
vodním udělení konsensu (n. př. konsens propůjčen byl na
splavně řeoe okresním misto zemským úřadem politickým),
má býti rozhodování novému položen za základ ten skutkový
stav, jaký se jevil při prvním konsensním řízení. Nelze tudíž

J

Dle toho!
I. každá opověď živnosti, každá žádost o koncessi, rovněž i každé
ohlášené přesídlení živnosti může býti živnostenským úřadem v tom směru
zkoumáJio, zda místnost k provozov.ání určená, jest způsobilá za živno~
stenskou provozovnu se stanoviska živnostenské, bezpečnostní, tržní, sta·
vební, silniční a p. policie. živnostenský úřad jest oprávněn dle volnéhO'
uvážení zjistiti, za jakých podmínek lze krátkou cestou provoZiovnU.
schváliti aneb opovídatele (žadatele) vyzvati, aby za schváleni provo~
zovny odděleně zažádal.
2. Zjisti·li se při opovědi (žádosti) živnosů, že jedná se o takovou
živnost, která se provozuje pomocí zvláštních, pro živnost založených
výhní, parních strojů, jiných motorů nebo vodních přístrojů, aneb která
j·est způsobilá ohrožovati neb obtěžovati sousedstvo účinky zdraví škodný~
mi, provozovadm způsobem bezpečnost ,ohrožujícím, zápachem aneb ne-

29) Odstavec VII. dle normál. výnosu ministerstva orby z 7. června

1907
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50) Srov. Budw. 9140 A ai 1912.
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'Obyčejným lomozem, musí býti provozovtltl schvál8lta a dokud schválenk
to nebylo uděleno, nelze provozovny používati.
Z okoln'Osti. že při určité provozovně jest se obávati následků zdraví
škodlivých aneb sousedstvo obtěžujídch, vyplývá, že schválení provo~
zovny jest bezpodmínečně nutné, nikoli však, že takovou provozovnu
byl-o by třeba již a priori zakázati. Právní nárok na zakázáni provo zovny pr,oto, že působí obtěžujícím způsobem, nemá nikdo, ani sousedé
nikoli, a přípustnost zHz,euí podobné provozovny vyhražena jest jed~n~
volnému uváž,ení živnostenského úřadu. Úřední uvážení má posoudItI,
zda rušivé účinky skutečně a v jakém rozsahu povstanou, zda jsou
takového druhu, aby překážely vůbec zřízení provozovny, aneb zda
a za jakých podmínek lze provozovnu povoliti.
R o z hod n u tíž i v n () st 'e n s k ,é h o ú ř ,a d II zní dle ,§ 30. odst.
2. vždy v tom smyslu, zda a pokud z,amyšlené závodní zaříz'ení připustiti
lze s hlediska živnostensk-o-policejního a pokud tudíž jest schváleno~
Je-li k skutečnému provedení projektu potřeba ještě, s Vů 1 e n í ji n é h o
ú řad ll, jest věd podnikatele, aby o ono povolení se zvlášť ucházeL
_ Provozůvny závodů, nepodléhajídch ustanoveni živnostenského řádu
(na příkl. lihůvar u velkostatku, zpracovávající převážně brambory vlastni.
skliznf:- velkostatku) nepotřebují, třeba by měly ohniště zvlášť zařízená,.
třeba by zápachem a event. kouřem obtěžovaly sousedstvo, schválení
dle III. hlavy živnostenského řádu.
2ádosti za schválení pro vozovny (a to bud nově zřizované neh
podstatně změněné) musí býti doloz,eny půtřeb~!mi, pop i s y a plá;
n y a to v tmjím vyhotoveni. Tytů doklady tvon zaklad pro posouzenu
provozovny se stanoviska živnostensko-policejního a jso,u u:čen y k tůmu,
aby ve spojení s obsahem povůlovadho dekretu znázornovaly ~rá~n~
zřízení schválené pl'OVozovny. Přiložení řádných plánů k žádosti Jest
již z toho důvodu výhodné pro žadatde, že v případě odvolání ze
schvalovacího dekretu aneb v přfpad~ pozdějších sporů není třeba dodp.tečných, čast-o d-osti nákladných šetření na místě samém. Za tím účelem
vydalo ministerstvo .obchůdu půd čís. 24061 "n á vod pro s ~ ě lán i
projektů živn-ostenských pr,ovtQzoven podléhajících
schváleni". Pravidelně se vyžaduje:
\
I.
situační a pol-ohopisný plán provozovny a jejího okolí (dle
katastrální mapy v obvodu aspoň 100 m kůlem provůzovny),
2. plán stavební, konstruktivní a disposiční (půdorysy všech pater,
v)"značné příčné řezy, čelný pohled, zák1ady, statické výpočty),
3. popis pwvoZúvny, způsůbu stavby, jejího vnitřního zař~zení. a
pochodu pmvo2iovacího (a) popis způsobu stavby a stavební dIspOSIce
závodu, b) popis pochodu provoz'ovadho).
Pro menší závlOdy, nemající povahy tůvárny, u nichž neuž~vá
se ani zvláštních hnacích motorů, ani parních kotlů, dále prů pouhé
prodejny a skladiště postačí, aby předložena byla situační skizza a. p1án~
půdorysu a příčných řezů místností praoovtÚch. Mimo to jest udatI:
způsob stavby, počet poschodí- a ostatní způsob použiváni budovy.
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Jakmile žádost plány doložená byla živnostenskému úřadu předl _
žena, zkoumá se i hne cl v tom směru, zda přílohy a důklady nepotřebu~í
sn~d doplnění. Jsou-li shledány nedostatky, vyzve se krátkou cest;u
strana, aby ž~dost potř~bně doplnila. Na to postoupí úřad po jednom
vyhotovení planu a pOpISU stavebnímu technikovi, úřednímu lékaři a živ~
nostenskémll inspektoru, kteří ve lhůtě pětidenní vrátí doklady se svým
odborným vyjádř-ením.
Pr~ ~alší úřední postup jest směrodatno, jedná-li se o podnik,
podléhq.]ícl dle § 27. schválení na základě ediktáln~ho řízeni aneb
nik~liv. Prvému ří~ení podléhají podniky taxativně v § 27. vyjme~ované,
zkracenému, ,obyčeJnému řízení pak podniky 'Ostatní.
A_ Řízeni. ediktální pro podniky v § 27_ vyjmenované, z nichž pří
kl~dně lze uv~sti-: poh-odnice, chemické továrny, cementárny, sklárny,
kozeluhovny, zavoďy pro impregnování dřeva, klihárny, plynárny, tavír~y kovů, hutě, továrny na stroje, olejny, papírny, jatky, mydlárny"
tovar~y ~a zboží, zá~alkové, cukrovary, lihovary, koksárny, .lomy kamenn:~ CIhelny: v~peDlce ~ sádrovny, pokud tyto čtyři půdniky nejsou
vedle~sím zamestnaním ph polním hospodářství a zřizují-li se posléz
dva Jmenované závody jinde, nežli kde se surovina dobývá. MinisteI'~
stv-o obchodu může další podniky podrobiti ediktálnímu Hzení.
e cl 'i k t v obci v níž
živnostensk)'r úřad uveřejní vy h 1 á š k II podnik má býti zřízen, na své úřední tabuli, event. i v úřední;h novinách, a dodá ji všem známým sousedům a interesentům. Ve vy-hlášce
stručně popsán jest projekt závodu, o jehož schválení se žádá a sou.časně ustanovuje se ve lhůtě 2-4 tf-dnů ústní jednání komisionel~i s· při
pomenutím, že každý, kdož průti schválení žádaného projektu má námitky
se vybízí, aby tytů podal buď písemně u živnostenského úřadu do dn~
řízení komisionelnímu předcházejídho aneb je ústně při řízení komísioneIním uplatnil. N cbudou-li v udané lhůtě námitky podány bude se
míti :a to, ~e všichni, do jichž práv navrhovaný projekt 'eventuelně
zasaha, s projektem souhlasí a bude vydáno rozhůdnutí bez ohledu
na námitky později podané, pokud nebude zde p'řekážek se stanoviska
~~řejného. Projekt vyloží se k veřejnému nahlédnutí II živnostenského
uradu.
v
D:e .možnosti jest učiniti opatření, aby jednání úřední, jichž po
prípade Jest potřebi z příčin policie požární a zdravotní, jakož i dle
zákonů -o užívání vod provedena byla zároveň s jednáním o živnostenskopolicejním schválení závodového zařízení (§ 29.).
Slova "sousedé" v § 29. nelze užíti .pouze na osoby, jichž držba
hraničí s dotyčným závodovým zaříz.ením, nýbrž nutno je v souvislosti
s .§ o 25· rozšířiti na všechny držitele nemovitostí, jež dle místní polohy
~liv~m prOVDZOVll! v tomto §u naznačeným tím způsobem podléhají~
.ze JSou ~p~ávně~ . podati nánůtky proti schválení- příslušné prO\~ozovny;.
lednant komlswnelni. Jest na úřadu, aby při jednání komisionelním.
všechny rozhodné okolnosti z povinnosti úřední vyšetřil a to i tehdy
když žádných ~ámitek: proti závodnímu zařízení činěno nebylo, dál;
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jichž potřebí, aby již samo založení místností praco\'ních nepříčilo sa
ustanovením -§ 26. (§ 30. odst. 2. a 3.)
Rozhodnutí o připustnosti provozovny přísluší vol n é m u u v á žen í
úřadu, který respektovati musí všechny veřejné a zejména též zdrav'Otn,í zájmy a to i tehdy, je-Hli sporno, zda zřízením projektované provozovny vznikne pro veřejné ústavy rušení, které s "obecným dobrem"
jest neslučitelné. Těžiště volného uvážení úřadu spočívá v tom, že úřad
uváŽÍ všechny vztahy projektované provozovny na její 'Okolí a předvídaný
účinek na 'Obecné dobro, na práva a zájmy sousedů na jedné straně a na
druhé straně opět prospěch, jaký lze očekávati pro projektanta a tím
nepřímo, národohospodářsky pro celek, a na čí straně jeví se zřejměji
veřejný prospěch, pro tu rozhodne.
Rozhodnutí jest dar II čit i nejen žadateli, nýbrž i všem, kteří proti
projektu podali námitky.
Podotknouti třeba, že schválení provozovny může býti vázáno určitÝmi
podmínkami, ba že i čas,ově (na určitou dobu) může býti
omezeno.
Náklad vyhlášky a řízení o závodových zařízenfch živnostenských
zapravi~ pod n i k a tel; zapravení nákladu způsobeného svévolnými námitkamI uloženo budiž tomu, kdo námitky takové učinil (§ 31.).
Náklady rozumí se však jenom ty výlohy, které vznikly živnosten-l
skému úřadu, nikoli náklady spojené s vysláním zástupce jiného úřadu
ke komisionelnímu jednání. Na rozdíl od zákona vodního nelze přisouditi
straně druhé náklady spojené se zastupovánim strany praktickým právníkem neb soukr,omým 'Odborníkem.

aby učiněné námitky dúkladně rozebral a pokud možno se pokusil
o smírné jich uklizenÍ. (§ 30. odst. I.)
Při řízení komisionelním mohou býti pronaseny i námitky opírající:
se o důvody soukromop,rávní a jest povinností řídícího úředníka,
aby pokusil se o jich 'Odstranění cestou smírnou. Nepodaři~li se smtr,
odkázán bude namitatel na pořad práva soukromého a úřad výslovně
ho v rozhodnutí uveda vysloví, pokud proti podniku nevyskytují se zá~
vady se stanoviska ve ř e j n é h o, že projekt se živnostensko-policejně'
s ch val u j e. V soudní rozepři o námitkách soukromoprávních rozhodne
soud, pokud snad až do vyřízení sporu smí závod (živnostensko~policejně
schválený) býti zřízen, event. obmezen (§ 30. odst. 4. a 5.)· Ohledně
námitek opírajících se o ohledy veřejné není samozřejmě smír možný,
avšak lze výměnou názorů mezi podnikatelem a úřadem, resp. úředním
znalcem nalézti takový způsob řešení, který by podnikatele nejméně zatě
žoval a byl v souhlase s právními předpisy.
K řízeni musí býti přivzati z n ale i, jejichž event. předpojatost
může strana namítnouti a za ustanovení jiného znalce žádati. N avržent
s věd c i, pokud výpověď jejich může míti význam, buďte vy~lechnuti.
O celém jednání jest sepsati pro t o k ,o 1, obsahujíci podstatné
výpovědi stran, znalců a znázorňujíci postup jednání.
B. I?!zení zkrácené (§§ 25. a 26.) zavádí se při všech živnostech,
které se provozují pomocí zvláštních pro živnost založen)'ch v)'hní, par.nich strojů, jiných motorů neb vodních přístrojů, aneb kte~é účinkYi
zdraví škodnými, provozovacÍm způsobem bezpečnost ohrožulícim, zá.pachem aneb neobyčejným hlomozem způsobilými jsou ohrožovati neb
obtěžovati sousedstvo, pokud není výslovně p-ro ně §em 27-:--předepsáno řízení ediktální.
Při takových provozovnách úřad z p ů s o b e mne j k r a t š í m prozkoumá závady se vyskytující a nařídt pod jakými podmínkami a
s jakým obmezením zařízení to provedeno býti může, při čemž zvláště
k tomu hledí, aby takováto zařízení neškodila kostelům, školám, nemocnicím a jiným veřejným ústavům a stavením a aby snad již zařízení
pracoven neohrožovalo bezpečnost života nebo zdraví 'Osob v nich zaměst

Odvolání přípustno jest pouze z konečného rozhodnutí, nikoliv z mezitímních opatření (na př. ustan'Ovení komisionelníh,o řízení). Odvolati
se I.ze i k ministerstvu, i když druhá instance nález prvé instance potvrdila. Odvolání včas podané má účinek.. odkládací (§ 34.).

naných (§ 26.).
Za účelem zjištění vhodnosti projektované pro vozovny může živnostenský úřad dle volného uvážení ustanoviti na místo provozovny k o m i·
s i o ne 1 n í jed n á n i, může za týmž účelem bez řízení komisionelniho
vyslati na místo svého technika neb úředního lékaře a může konečně
_ postačují.li plány úplně - od šetření na místě samém vůbec upustiti,
zejména jedná-li se o podnik malého rozsahu. Při zkráceném řízení nen~
úřad povinen k jednání komisionelnímu přizv.ati sousedy, ale ovšem.
dostaví-li se tito, pokusiti se i zde o smírné odklizeni námitek.
Rozhodnutí zní stejně při obou druzích řízení, zda-li a pokud ob·
myšlené závodní zařízeni připustiti lze s hlediska živnostensko-policejniho,
zda-li a p'okud tudíž se schvaluj-e. Jestliže takový nález schv.aluje závodové zařízení, zavíre}ž v sobě také podmínky a 'obmezeni, jichž
snad třeba jest v příčině zřízení ,a provozování závodu, jakož i předpisy,

Změny pro vozovny. (§ 32.) Ne každá změna živnostenské provozovny zavazuJe podnikatele k oznámení této změny živnostenskému úřadu
a podmiňuje úřední opatření. Dle § 32. jen změny ve způsobu záv'odo ..
vého zařízení nebo ve způsobu výroby aneb značné rozšířenÍ! závodu
pro které nastává některá ze skutečností uvedených v § 25., buďteŽ
oznámeny úřadu živnostenskému prve, než se provedou; úřad živnostenský ~ůže upustiti od šetření kOllŮsionelního, nabude~li přesvědčení, že
obmyslená změna neb rozšíření nezpůsobí sousedům nebo ,obci vllbec
újmy, nebezpečí nebo obtíží nových neb větších, než které s posavadním
závodovým zařízením byly spojeny.
Z měn a vos obě majitele živnosti nevyžaduje nového schválenÍ'
zařízení závodového.
Dle zákonného ustanovení jest jen tehdy třeba ohlásiti změnu (rozšíření) proV'ozovny, když skutečně jest se -obávati vzniku nových nebo
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Odvolání. Z rozhodnutí o schválení živnostenské provozovny lze
každé straně se odvolati k živnostenskému úřadu II. instance; stížnost>
jest podati do 14 dnů po doručení rozhodnutí písemně nebo ústně
u politického úřadu, který nález v prvé instanci učinil.
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větších

škodlivých účinkŮ. provozovny pro zájem veřejný. Při stanovení
podmínek schváleni rozšířeného nebo změněného závodu nesmí býti v žádhém směru dotčen právní stav schválené dosavadní provozovny. Změny.,.
které nutno úřadu hlásiti, musí býti projektovány podnikatelem a nesmí
se ,snad jednati o opatření, nařízené úřadem z důvodú policejních.
Zánik schváleni. (§ 33.) Nepočne-li provoz v závodovém zařízen~'
do roka po uděleném schválení aneb přeruší-li se na dobu delší tři
wků, pomíjí schválení zařízení závodového. Z důvodů závažných lze tyto
lhůty k _ žádosti majitele živnosti přiměřeně prodloužiti. Bylo-li závodové
zařízení úplně zničeno událostmi živelními nebo jinými nahodilostmi, budiž
prve, než-li opětné provozování se počne, žádáno za schválení.
Nepočne-li provoz v závodě ve lhůtě zákonem stanovené, ponújí'
---schváleni závodu již 111 o c í z á k o n a, aniž jest k tomu třeba zdáštního·
nálezu. 2:ádost za prodloužení lhůty musí býti tudíž podána ještě před
projitím této lhůty.

§ 86. Vodoprávní rozhodnutí

(nález).

Když již všecko. ~eho třeba bylo, vyhledÚ'no a vyjednáno,
má politický ářad nález rozh:odovadmi příčin~mi op2třený
.vynésti, zdali, v jaké míře, ktemk a pod fakými výminkami
podlJliknuti povolufe, zdali a v i~k§ míře služebnosti isou potfeliné, a zdali a v j2ké míf:e pozemky malí býti postoupeny,
nemůže-li pak dle pll!sobnosii svév záležitosti mzeznati (§ 76.),
má ·to představenému ářaĎU k mz'hodnutí p'ředložNi.
Dáv,á-li se povolrlní, má se v každém případě také položiti lh'ůta, v které díla povole:ná ma/f býli hotova pod llVC,rovánim ztráty práva propů/čeného.
Lh'ůtu tato z příčin zletele hodných lze prodloužiti.
Logickým uzávěrem vOGoprá vního řízení jest nález vodoprávní. Ať jedná se o udělení vodního užívacího práva, ať
o rozhodnutí ve vodoprávní při, jest třeba, aby úřad určitým
způsobem jasně a určitě projevil svůj jurisdikční názor.
Podmínkou vydání V'Odoprávního nálezu jest, jak ostatně
výslovně v § 84. uvádí, aby vše, čeho třeba, bylo vyhledáno
a vyjednáno, aby tudíž rozhodující úřad utvořil si na základě provedeného šetření jasný námr o právní i skutkové
otázce, tViOřící předm'ět vodoprávního řízení, aby, zkrátka ře
čeno, byl předmět jednání zralý k rozhodnutí.
Vodoprávní nález řešící vodní spor bude různý dle před
mětu sporu a pochopitelně bude analogicky dle § 86. obsa330
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Dovati vlastní rozhodnutí sporu (výrok judicielní) a důvody
tohoto rozhodnutí.
§ 86. má v prvé řadě na mysli rozhodnutí o žádosti za
udělení vodoprávního konsensu, tudíž za propůjčení vodního
užívacího prá~a v nejširším slova smyslu.

°

Dle výslovného znění zákona obsahuje nález výrok
pří
pustnosti, rozsahu, způsobu a podmínkách žádaného konsensu,
dále zdali a v jaké míře služebnosti jsou potřebné a zdali
a v jaké míře pozemky mají býti postoupeny. Nález tento
(enuntiat) musí býti vždy opatřen důvody rozho,dnuti
a vyvraceti právně všechny námitky při řízení neb př·ed ním
proti projektu podané, pokud nebylo snad, k námitkám těm
při udělování konsensu přihlíženo a povolení vzhledem k tomu
vázáno určitými podmínkami. V každém vodoprávním konsensu třeba dále stanoviti přesnou lhůtu, do kdy pqvolené
dílo má býti dokončeno pod uvarováním se ztráty propůjče
ného práva.
Samozřejmě

doprávní

nález

jako každé správní rozhodnutí mnsí býti ivoopatřen právním poučením o opravných

prostředcích.

V podrobnostech třeba uvésti toto:
1. Vlastní enuntiát vodoprávního nálezu musí dle řeče
ného vykazovati všechny náležit'Osti p o vol o va cíli s ti n y,
normované § '9., pročež lze zde zásadně na výklad to,hoto
§ pouze poukázati. Při § '9. bylo blíže vysvětleno, že povolovací listina dokumentující právo žadatelovo, nálezem vodoprávnílTľ konstituované, m;á býti j,asna a obsahovati určení,
kolik vody (tudíž mí ru propůjčeného užívání), kde (mí s to)
a k jakému účelu (z p ů s o II u u ží v á ní) bylo ,"odní právo
žadateli propůjčeno. Mimo to mohon býti v listině té uvedeny
určité pod m í n k y povolení, kde toho zvláštní poměry vyžadu jí a může býti. též uděleno jen na u r čit Ý č a s nebo d'O
'Odvolání.
Na tomto ll1ÍStě třeba pouze výslovilě upozorniti na to,
1e úřad rozhodující o žádosti za propůjčení vodoprávní)lo
konsensu může při stanovení P,Q dm í II e k postupovati z· mOCI
úřední a dle volného svéhK> uvižení, jen pokud jde o ochranu
zájmů veřejných, naproti tomu však že musí se držeti v hranicích návrhů a žádosti přednesených stranami k tomu legi331

movanými, že tudíž nesmí jíti při stanovení podmínek sloužících k ochraně zájmů soukromých ultra petitum strany_
Rozhoduje-li úřad též o žádo,sti projektantově za prQpůjčení služebnosti neb PQstoupení PQzemku cestou ex p r 0-p r i a ční, musí přihlížeti nejen k tomu, aby nebyla vysloven1t
expropriaoe v širším rozsahu, než co prQjektant k uskutečnění
a provozu svého díla nevyhnutelně potřebuje, nýbrž musí
rozsah povolené expropriace přesně a precisně vymeziti a
současně vyřknouti způSQb a výši náhrady dle § 87. Samozřejmě bude muset úřad rozhodnouti sQučasně i .o nároku:
expropriátově, současně snad dle §§ 28. lit. b a 34. uplatňovaném.

Na to třeba upowrniti, že vyvlastnění ve prospěchvodníhQ
díla, podléha jídho konsensu, nemMe býti vysloveno samo
o sobě s pouhým udáním účele, nýbrž jen ve sPQjitosti s ,vodoprávním PQvQlením dQtyčného díla na základě žádQsti o konsens, řádně instruované a po řízení na jejím podkladě
provedeném. 1)
PQkud stanovení podmínek konsensu se týče, jest ještě
třeba poukázati na tQ, že z ustanovení prvého .odstavce § 17.
(slQ"a "aby se mQhlQ VQdy užívati a aby se mohly zfídid
strQje") a § 78. ("aby mohl uŽÍ\cati VQdy a n e b aby mohl
vystavěti stroje") vysvítá, 'be záklon ,při veřejných vodách
rQzlišuje mezi prQPůjčen,ím práva k UŽÍv,ání VQdy se
strany jedné a zřizením neb změnou díla k výkonu
práva toho potřebnéhQ se strany druhé a 'be i u sQukrQmých
vod stejným způsobem činí I10zdíl m,ezi užíváním soukrom·é
vody
zřízením nutných k tomu zařízení. Pravidelně, jedn{li-;;'';-o' dí10 nové, bude konsens se vztahovati na obojí.
Není však vyloučeno, že konsensní činnost vodoprávních úřadú
bude jak při veřejných', tak i soukromých vodách omezena
pouze na zřízení, zařízení nebo změnu vodního díla, k výkonu existujícího již práva určeného. O rozsahu a obsahu
tohoto práva nebude třeba prováděti šetření a vydati rozhodnutí. V tQmto případě múže býti tudíž povolení zásadně
vázáno jen na ty podmínky, které týkiají se nového díla,
nikioli taloové, které by samo VQdní oprávnění, právně existující, omezovaly.")

a

---1) Srov.

Budw. 6147 A ai 1908.

2) Srov. Budw. 10263 A ai 1914.
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Byla-li mezi stranami uzavřena d o ho d a, na s tup u je
tato, jak výše u § 84. bylo podQtknuto, na místo úřed
ní hor o z hod n u t í, pokud neodporuje imperativním nor'mám zákona a veřejným zájmům a pokud spor neb kolise
zájmů byla dohodou tou odklizena. Úřední činnost vůči takové
dohodě nepozústává v konání jurisdikční kognioe, nýbrž jen
v tom, že vQdní úřad po přezlooušení, zda obsah dohody jest
se stanoviskia veřejného zájmu přípustný, pouze prohlásí, zda
má proti úpravě dotyčných právních poměrů, provedené samotnými stranami, se svého úřecLiího stanoviska 00 namítati
neb nikoliv. Tím nerozhoduje však .o dotyčném právním poměru strany, nýbrž spíše jen 'Uznává, že tento právní poměr
octl se mimo spor, tudíž přestal býti předmětem úředního
rozhodováni.
Dohodou touto úřadem schválenou upraven jest pro
strany právní poměr zpúsobem loonstitutivním a jak pro úřad,
tak pro strany závazným. JeŽ1lo pak předmět dohody, t. j.
smlouvy tvoří vodní, tudíž veřejné právQ a tato smlouva
nastupuje na místo úředního mzhodnutí, které měl vQdoprávní
úřad dle vodního zákiona učiniti, musí býti smlou"a tato
považována za veř,ejnoprávn,í, 'O jejíž právní existend
a obsahu v případě sporu má opět jen vodQprávní úřad
rozhodovati. 3 )
Zpravidla vydán bude nález řešící vyčerpá\Cajícim způ
sobem najednou celý předmět vodoprávního řízeni. Leč vodoprávnímu úřadu musí zůstati ponech'áno, aby obsáhlejší
předměty říz·ení pro jed n a I .ohledně parcielních otázek o dděleně a stejně odděleně o· nich rozhodl ( n. př.
oddělené projednávání a rozhodnutí .o detailech čistícího "odvodního zařízení pro podnik zásadně konsentoVlaný).") Neboť
zákon neobsahuje dle svého znění ničehQ o tom, že by nález
úřadu mnsel se státi jedním rázem a že jest nepřipustno,
nález ten děliti. Nelze také nahlédnouti, proč by to měl
zákon zakazovati. Vždyť čas1lo v kionkrétním případě bude
se stanoviska prooesní hospodárnosti účelno a jak veřejným,
tak i soukromým zájmúm účastníků přiměfeno, budou-li
prvým rozhodnntím rozřešeny určité zásadní ot;izky a teprve
potom dle právního stavu prvým rozhodnutím stanoveného
3) Srov. Budw. 8113 A ai I9II, 11283 A ai 1916.
4) Srov. Budw. 1878 A ai 1903.
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•
zodpověděny další, mezi účastníky sporné otázky. Jednotlivé
oddíly řízení a jednotlivé dilčí nálezy musí býti však pova·
žovány za součásti cellrov<fuo řízení a celkového rozhodnntí,
takže navzájem json od sebe odvisly a účinnost jich podmíněna právoplatností druhého nálezu dílČího. 5 )

Byly-li v řízení vodoprávním v čas podány nám i t k Y
proti schválení projektu, jest ovšem třeba v nálezu k nim zaujati též stanovisloo. Jedná-li se o námitky opírající se o ti t u I
ve ř e j II o p r á v II í, není sporu 10 tom', že vodoprávní úřad
rozhodne o jejich oprávněnosti a odůvodněnosti a je buď
s udáním právních důvodů zamítne, aneb vyhoví-li jim
a přes to l<ionsens udělí - bude vázati své povolení omeze.ními a podmínkami v rámci přednesených námitek. Byl-li konsens na základě podaných veřejnoprávních námitek odepřen,
jest samozřejmě zamítavé rozhodnutí opříti právními důvody.
Pokud však námitky spočívají na titulech soukroln o p r á v n í c h, jest mezi nimi ro~eznávati, zda Jedná se
o tituly likvidní neb sporné. Je-li titul soukromoprávní sporný,
nemůže ovš-em vodoprávní úřad o meritu jeho rozhodnouti,
nýbrž vysloví pouze, že a pokud pmjekt se schvaluje se
SotanovÍskla veřejného zájmu a ž'e spor mezi strananlÍ dohodou
neodstraněný poukazuje se na pořad práva (§ 88.). Více
o tom pověděno bude při výkladu § 88. - Jsou-li námitky
odpůrcem uplatňované likvidní buď tím, že žadatel tvrzená
práva úoastníka uznává nebo že účastník tato práva exekvo~
vateloou listinou veřejnou (soudním rozsudkem,intimátem
o uzavřeném smíru soudním a p.) nebo vůbec listinou plné
víry zasluhující (notářský akt, dle okolností i výtah knihovní)
prokáže, pak nemůže vodoprávní úřad nechati námitky tyto
nepovšimnuty, nýbrž musí pečovati při svéln nálezu o náležitou jich ochranu.

I
\

Ochrana tato záleží v tom, že nesmí proti vůli oprávněnce býti povoLeno zřízení projektu, jímž by ona práva
soukmmá byla rušena, leč že by odpor tohoto účastníka byl
výrokem expropriačním překonán (§ 2 I. slova: "Povolené
stroje a dila má držitel v takovém způsobu zříditi, ... aby ...
jiné užitky bez potřeby nebyly obtěžovány aneb zkracovány.")_
5)
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Srov. Budw. 7669 A ai

1910.

\

Není-li' ani 1110ŽnO příslušnými podnlínkanli konsensnfmi
ochranu likvidních práv soukromých zabezpeČiti ani expro. priaci jejich vysloviti, musí vodoprávní úřad žádaný konsens
vodní vůbec odmítnouti (§ 17. a contr.). Jsou-li tu však podmínky expropriace, nutno současně s lmnsensem vydati (aneb
alespoň vyhraditi) nález expropriační, jímž nezbytné zasažení
ve sféru sOUkrOll1!Oprávní za přim'ěř.enou náh'radu se povoluje. (§§ 87. a 37.)6)
Dle druhého odstavce § 86. má býti při udělení povoleni
v ž d y s ta n o ven a lhůt2, v níž musí býti povolené dílo
dokončeno, jinak propůjčené právo zanikne. Tato lhůta může
býti z důvodů zřetele hodných prodloužena.
V nedostatku taloového stanovení lhůty jest spatřovati
opomenutí pod s ta t n é formy administrativního řízení, ježto
zajisté stranálTI na věci súčastněným záleží na tom, aby vě
děly, v které lhůtě propůjčené právo nebude-li využito pomine.')
Sankce, obsažená v druhém odstavci § 86. "jinak pomine"
byla stanoven;a k ochraně veřejných zájmů, zejména pak za
tím účelem, aby dle možnosti 00 nejvíce chráněna byla disposiční volnost úřadu vzhledem k užívání veřejných vod a
aby zajištěno bylo jich mcionelní využití a zabráněno tvoření
se t. zv. papírových neb skladových koncesi. Na toto stanovisko zákona poukazuje zejména ustanovení třetího odstavce téhož §, dLe něhož může lhůta k dokončení vodního
díla býti kdykoli z důvodů zřetelehodných prod10užena. Jest
tudíž ponecháno VrQ ln énl'u II v áž,en í úřadu, aby důvody
"zřetelehodné" posoudil a dle toho rozhodl, zda a pokud
chce použíti sankce zákona vzh1edem k tomu, že lhůta již
jednou stanovená bezvýsLedně prošla. Jestliže však vodní dílo
jest již jednou hotovo, třeba že lhůta původně stanovená byla
překročena, aniž úřad zákonné sankoe druhého odstavce § 86.
použil, musí býti dí10 toto vůči soukromým osobám vůbec a
zejména vůči těm, kteří žádají za propůjčení event. přebytku
vody, považováno za dílo právněexistnjíd dle § 94., takže
lze za přebytek vody považovati jen ten, jaký jeví se po
uspokojení potřeby tohoto díla. S)
6) Pantůček: "Něco o vztazích zákona vodního k
právním." Správní Obzor 1915.
,
7) Srov. Budw. 5083 A ai 1907.
8) Srov. Budw_ 10674 A ai 1914-

poměrům

soukromo"·

335

Náhled, který vyžaduje pro prodloužení původně stanovené lhůty, aby se stavbou dila bylo již zapo6ato, nemůže býti uveden v souhlas ani se zněním zálwna, ani se
zřejmou jeho tendencí. V třetím odstavci § 86. není uvedena
žádná podobná podmínka pro prodloužení lhůty a ze slova
"dokončení" nemůže býti dedukováno, že lhůta jak původně
stanovená, tak i event. prodloužená neplati pro započetí, nýbrž
jen pro dokončení stavby. Že interpretaoe, která chce vylučovati použití uvedeného zákonného předpisu v těch pří
padedl, kdy nebylo v původní lhůtě zapo6ato s praoemi,
odporuje intenci zálmna, vysvítá z úvahy, že zákon chtěl
patrně vložiti do rukou vodoprávního úřadu, k dohledu dle
§ 97. povolaného, posouzení, kdy mají býti pro'l'edeny práce
sloužící k uskutečnění povoleného projektu a tudíž i kdy mají
započíti. Úřad může tudíž také stanoviti, ~e započetí pmcí
smi spadati teprve do lhůty z důvodů zřete1ehodných pro·
dloužené. Pro tento výklad zákonný miuví posléze okólnost,
že zřetelehodné důvody, které brání dokončení schváleného
projektu, mohou též spočívati v poměrech, které samy pře
kážeji započetí prací, la že tudíž nelze nahlédnouti, proč měl
by býti činěn rozdíl, když zákon sám nerozeznává mezi takovými poměry aneb teprve později se dostavivšími pře
kážkami. 9 )
Byly-li podány nám i tk y proti žád'0sti za prodlouženi
k dolwnčení povoleného vodního díla, nelze k nim
vzhledem ke koncentrační zásadě říz.ení vodoprávní ovládající
přihlížeti, opírají-li se o dů\Oody směřující proti povolení konsensu, které měly býti již v řízení samém uplatněny. Z námitek proti prodl'0užení lhůty jest samozřejmě praekludován
ten zájemník, který se vodoprávníh'0 řízení nesú6astni! (§ 83.
odstavec druhý).10)
lhůty

Aby vodoprávní nález mohl nabýti právní moci, jest třeba,
aby byl řádně doručen všem účastníKům, t. j. žadateli a
těm oS'0bám, které buď podaly proti projektu námitKy aneb
jinak mají bezprostřední zájem na tom, aby b rozhodnutí
úřadu ",Měly.

9) Srov. Budw. 9936 A ai 1913.
10) Srov. Budw. 9936 A ai 1913.
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S nálezem jest třeba doručiti žadateli též po jednom
výtisku plánů a popisů. Plány jest opatřiti doložkou "schV'alovad", t. j. že projekt schvaluje se za podmínek nález'U, j;ehož
·datum a číslo třeba udati.
Proti nálezu lz·e použíti opravných prostředků,
o nichž mluV'eno bude při výkladu§ 95·
JestlHe nabude jednou V'odoprávní nález právní moci,
nelze proti němu namítati, že obsah jeho odchyluje se co
do rozsahu a obsah'U '0d projektu, sloužívšího za podklad
vodoprávního řízení. Takoové změny mohou '0všem zavdati postiženým důvod a podnět, aby chopili se opravných prostředků proti uděleném'U konsensu v otevřené lhůtě odv'0lací;
jestliže však konsens nabude právní moci, není obsah a
rozsah kloncese od event. postižených odvislý.u)

§ 87. Stanovení výše náhrady

expropriační vodoprávním

nálezem.
Politický úřad má ve svém nálezu, jesl-li zde výminka:
§ 38. (§ 17. řJš~kého zákona), laké vyměřili, jaM náhmd2

a mnoho-li se li má dáli. Neusnesli-li se knihOvni věřitelé
v té přtčině, má náhrada la složelUl býti k ářadu finihovnimu.
NellSou-li slrany, jichž se lýče, s tim spokojeny, vyměří
se suma náhrady nálezem soudmm, přivezmouc k tomu obě,
slrany.
Avšak lomu nemMe býli bráněno, aby služebnosti se ne-uživalo, aneb aby vyvlxslněni nešlo před se, jrlkmile nález
politickým úřadem vydaný vešel v moC práva, a náhrada
neb výkupná cena k soudu byla složena, aneb výroi1rú nd-hrada pojištlna.
§ 87. 'Upravuje specielní část vod'0právníhO nálezu a tourčení výše náhrady za vyvlastněný pozemek neb za expropriačuě vyhraženou služebn'0st.
Jest předem upozorniti na to, že při v'0doprávním řízení
má býti současně provedeno i řízení expropriačuí,které n'Utně
souvisí s požadovaným vodním právem 'Uží~acím, tvořícím
jeho předpoklad, ježto vyvlastnění lze povoliti jen pro určité,
11) Srov. Budw. 2735 ai 1885.
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konsensu učiněno závislým na uspokojení expropriátově, aby
však číselné zjištění škody bylo vyhrazeno pozdějš~mu řízení.1)
Výjimečně lze tudíž připustiti, aby vlastní nález vodoprávní vedle konsensu v.odoprávníhú obsahoval pouze zásadní
uznání práva expropriaČllího, ,event. snad i jeho r{)zsah a
.obsah a c\alšímu dílčímu nálezu, který samozřejmě nutno povazovati za součást, pokračování nálezu hlavního, s ním osud
sdílejícího, ponechati řešení otázky rúzsahu a obsahu požadované expropriace, určení způsobu náhrady a stanovení j,ejí
V)7Še při rÍáíHadě peněžité.
Pokud jedná se o otázku, kdy a kterému podniku vodnímu n á r o k ex p r.o p r i a ční přísluší, poUkázati jest zde
na obšírnější výklady §§ 6., 8., 28., 3 2 ., 34·, 37·, 48 ., 49·,
50., 77., pokud pak jedná se o určení r o z s a II u a o b s a h lX
zásadně uznaného nároku expropóačuího, na výklad § 38 .
uvedený při výkladu § 28.
Zde zbývá pojednati pouze o s ta n o ven í výš e p,eněžité náhrady (§ 87·)·
Při vodoprávním jednání nutno v prvé řadě působiti
k tomu, aby lmlidující zájmy jednotlivých účastníkú byly
vzájemnou dohodou odstraněny. Tú neplatí pouze o námitkách podaných proti projektu, nýbrž zejména i 'O otázce,
zda požadovaná služebnost neb postoupení pozemku jest pr,Q
podnik naprosDo nutná a zda, jakým způsobem a event. v jaké
výši má býti náhrada expropriatovi za utrpěnou újmu žadatelem poskytnuta. Jest zajisté nejúčelnější a jen tím zpusobem be vzájemné zahrooení obou stran nejsnáze odstmniti,
když úřad se vynasnaží, aby docílil o těchto otázkách mezi
účastníky dohody. Podaří-li se mu to, odpadá povinnost
i právo - úřadu o bodech těch, v nichž dosaženo bylo sm'íru,
rozhodovati , spor v tomto směru stal se bezpředmětným a,
na místo úředního mzhodnutí nastoupí dohoda stran, ktera
Qvšem v plném rozsahu musí býti účastníkům intilll1lována.
Dohody ,o výši náhrady třeba jest docílitI mezi ú č a s tní k y. Účastníkem dle vodního záKona jest mimo exproprienta expropriát, t. j. ten, komu patři .objekt vyvlastňovaný
a ten, kdo na objektě má věcné právo spoj,ené s vlastniotvím
jinéhoobjeKtu.2) K účastníkům těm dle výslovného znění

zákonem zvláště kvalifikované vúdní podniky. Jest tndíž současně s projednávánín1 o navr~eném projektu v HzenÍ vodo~
právním stanoviti:
a) zda podniku, o nějž se jedná, přísluší dle vodního
zákona n á r o k na žádanou expropriaci. Bude-li otázka tato
zodpověděna kladně, třeba dále vyšetřiti;
b) nejnutnější r o z 3 a h a o b s a h tohoto zásadně uznaného nároku na vyvlastnění a
c) určiti z p ů s o b náhrady za zpúsobenou tím škúdu expropriatovi a tú, zda náhrada ta má býti poskytnuta in natum
(n. př. opatřením náhradní komunikace, náhradním postoupením púzemku expropriantúva a p.) aneb v penězích, a pos16ze, }edná~li se 'O náhliadu peněžitou,
d) stanovení výš e této

peněžité

náhrady.

Jest zajisté nejúčehlější, když veškery tyto otázky, pokud
jest to možno, r.ozřešeny budou ihned při vodoprávním nzení,
prúváděném za účelem lmnsentování projektovaného podniku.
Naprosto jest však nutno, aby aspoií zásadní zák.onný nárok!
projektantův na expropriaci byl již v tomto hlavním řízení zjištěn a společně s vlastním vodoprávním konsénsem vysloven.
Leč jak dříve bylo vysvětleno, nelze v~dy s napl'ostou
jistotou předem vyšetřiti, v jakém mzsahu bude třeba vysloviti expmpriaci, záležející bud v postoupení pozemKů aneb
v trpění služebností, aneb bude třeba z dúvodu procesní hospodárno,sti řešiů tuto otázku .a s ní ovšem' související otázku
c) a d) později, odděleně.

Jest sice správné, že dle § 86. m:ají býti v rozhodnutí
o žádosti za propůjčení vodního užívacího práva uve'deny též
všechny podmínky, za kterých konsens se uděluje, ze tudíž
jest do konsensu pojati i výrok o event. náhradě škody,
o které jest povolán politický úřad rozhodnouti a od níž
udělení konsensu jest odvislo. Z toho však nebe vyvozovati,
že v tomto nálezu musela by býti za všech .okolností stanovena již číslice a míra náhrady, která má býti posk'ytnuta;
Duchu a podstatě správního řízení neodporuje, aby v těch
případech, kde číselné zjištění náhmdních nárOKŮ od zájemníkú činěnýcn nemůže se státi dle povahy věci bezprostředně,
byl v nálezu samém zásadně nárok na náhradu uznán a uděleni
338

1) Srov. Budw. 9735 A ai 1913.

•
\

2) Srov. Budw. 8245 ai 1894 .
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§ 87. sluší počítati i zástavní věřitele, jichž hypothéka vázne
na vyvlastňovaném pozemku. (Obdobné ustanov,ení má i § 22.
vyvlastňovacího zákona železničního z 18. února 1878 č. 30.
ř. z.)3)
Nebylo·li však dohody dosaženo, jest povinnosti.
Madu, aby, uznal-li předem přípustnost expropriace, její rozsah a obsah a určil·li na zaplaceni náhrady peněžité, řádným,
nestranným způsobem i výš i její stanovil, Jak již při výkladu § 28. obšírněji bylo pověděno, musí náhrada za expropriaci býti při mě ř e n á, spravedlivá, tudíž musí zahrnovati v sobě neJen cenu odňatého objektu, nýbrž i náležité
vyrovnání v znehodnocení majetku ostatního.
Výši této náhrady stanoviti jest v řízení vodoprávním
(třeba i odděleném, pozdějším od vlastního řízení Imnsensního), při čemž samozřejmě musí býti účastníkům zachována volnost slyšení. Zásada volnosti slyšení nemusí býti vykládána do krajního důsledku, že by šetření o výši náhrady
stávalo se již tím zmatečné, kdyby znalci (odhadci) neprovedli
je v přítomnosti stran. Postačí, když stranám bude poskytnllta
dostatečná příležitost, aby k zooleckým posudKům mohly
zaujati své stanovisko. 4 )
K vyšetření výše náhrady, k odhadu přibrati jest jednoho
nebo více z n a I c ů dle možnosti úředních. Peyrer doporu·
čuje, aby odhad proveden byl tím způsobem, že by každá
z obou stran jmenovala si po jednom zástupci do odhadní
komise, j,ejímž předsedou s hlasem dirimujícím byl by úřední
znalec.
Výrok vodoprávního úřadu co do přípus~
nosti a rozsahu expropriace a co do způsobu
náhrady podléhá pouze instančnímu přezkou·
š e n i. Nelze tudíž u soudu domáhati se změny výroku vodoprávního úřadu ani tehdy, bylo·li jím uznáno na poskytnuti
náhrady in natura.
Naproti tomu uznal·li úřad na náhradu peně
žit o u, přísluší kterékoliv straně, která s výš í té to n áhra d y ne n í s p o k oje n a, aby po vyčerpání instančního,
postupu správního dožadovala se soudu za definiS) Srov. Budw. 10881 A a~ 1915.
4) Srov. Budw. 4703 A ai 1906.
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t i vn í s t a n o ven í o b n o s u .n á hra d y. Jest tudíž výrok
správního úřadu v tOlnto sm:ěru pouze provisorní.
Nabylo·li tedy rozhodnutí vodoprávního úřadu o expropriaci a způsobu náhrady právní moci, nestal se právoplatným
též vý-rok o výši peněžité náhrady. Judikátní síla nálezu vyčerpává se tím, že jednak jím nabývá expropriant práva složiti
(provisorně) stanovený obnos u soudu a tím domoci se držby
vyvlastněného objektn, jednak že jest mzhodnuto pro všechny
súčastněné, že náhrada má býti expropriantem expropriátovi
zaplacena v penězích', Administrativní stanovení výše této dle
základu svého likvidní pohledávky peněžité není však konečné
a tudíž ne hned vykonavatelné. Aby toto stanovení stalo se
definitivním -a právně závazným, musí k němu přistoupiti
další moment: musí totiž dle § 38. a dontr. s ním se spokojiti účastníci (mezi nimiž rDzuměti jest nejen exproprianta
a expropriáta, nýbrž i jiné zájemnfky,n. př. knihovní vě
řitele), že uznávají neb přijímají náhradu správním úřadem
stanovenou za správnou. Tímto požadavkem stává se stanovení
náh'rady vodoprávním úřadem dle prvého odstavoe § 87. jen
výrokem' vázaným suspensivní výminkou, kter)T může tVlOřiti
podklad exekutivního zabočení úřadu jen pak, když výminka
se splní, t. j. když účastníci se jim spDkojí. Nechtěj~í-li vša]q
účastníci neb jen j'ediný z nich :akceptovati obnos sprá,vnim
úřadem stanovený, odpadla ho)\ejší výminka a výrok na ní
lpící jest zbaven vší své moci a nemůže býti 00 exekuční titul
použit. 5 )
Otázka, v k t e r é I h ů t ě po konečném rozhodnutí správúřadů může bý·ti dovoláváno se pomoci soudní, zák:onem
rozřešena není. N'elze však pochybova·ti 'O tom, že nárok na
pomoc soudní trvá potud, pokud snad (pD 30, resp. 40 letech) není promlčen. RDZhodně však nelze souhlasiti s ná·
zorem, že by za sDudní odhad mé1a žádati strana s výší náhrady správním úřadem stanovenou nespokiojená do 14 dnů,
jakmile vDdoprávní (expmpriační) nález oobyl právní moci.
Lhůty praeklusivní v § 95. jen pro řádné opravné prostředk!y
určené nebe již protD analogicky použíti, jelikož není zde
k analogii nutné podoby případů (§ 7. o. o. z.), neboť jde
na jedné straně 'O prooesualně nutný krok, na druhé strani\

ních'

5) Srov. Budw. 11875 A ai 1917.
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o soukromé prohlášení, na vůli strany ponechané. Rovně~~
nelze v passivním chování se expropriatově po delší dobu
spatřo\\ati mlčky akceptované přijetí náh'cady správním úřa
dem stanovené, poněvadž tu není podmínek § 863. o. o. z.")
Neprojeví-li tudíž obě strany výslovně souhlas s přijetím
výše náhcady, jak stanovena byla správním úřadem, zůstává
kterékoli straně právo, aby domáhala se az do event. promlčení
nároku definitivního stanovení obnosu toho soudem.
S o u d učiní své rozhodnutí v řízení nes por n é m: k pouhé
žádosti nespokojeného účastníka. Svědčí tomu nejen text zákona,
jenž mluví o ,;určení" náhrady "soudním' zjištěním",: n)'brž
i analogie zákona Zl 8. února 1878 č. 30. ř. z., jakGž i všech nGvějších zákonů expropriací se ohírajícich, zejména předpis § 15·
Ilákona z 30. června 1884 Č. "7. ř. z., jenž přímo na analGgii
zákona z r. 1878 poukazuje. S)
VýrGkem soudním odchylným Gd nálezu správního úřadu
pozhude nález ten i I' s o fa c to svéhG významu, pokud výrok
sGudní mu odporuje a není třeba ve výroku tom uváděti, že
spr,ávní nález se zrušuje nebo potvrzuje. 7 )
Tím však, že výše náhrady byla vodoprávním úřadem
(třeha provisorně) stanovena, nabývá expropriant možnosti,
í::tabyl-li nález ten v ohledu správním právní moci (I. j. byl-li
buď vyšší instancí správní potvrzen aneh nebylo-li proti němu
podáno v zákonité lhůtě odvolání), aby dožadGval se i hne d
priznané mu expropriace a v dr ž,e n í jej í se ti váza 1,
jakmile n,áhrada n,eb výkupní cena k soudu byla
složena aneb výroční náhrada pojišténa (§ 87.
odstavec třetí).
Z tohoto zákonného ustanovení plyne a contIiario, že
nesmí býti s výkonem vyhražené služebnosti započato dřÍv-e,
aniž sutí býti postoupení vyvlastňovacího pozemku dříve žádáno, dokud nález v;odoprávní nenabyl právní moci a dokud
náhrada proz,atimně stanovená nebyla u soudu deponována
(vyjma ovšem samozřiejmélm případu, že by expropriát spolu
se zástavním věřitelem správní stanov,ení náhrady uznali).
Toť také jediný donucující prostředek expropriátu příslušející,
kterým může přiměti liknavého exproprianta k zaplacení při
souzené náhrady, ježto výrok úřadu o výši náhrady jsa po-------

6) Pantůček "Vodoprávní 'expropriace", Právník
7) Srov. Budw. 15°5 A ai 1903.

"ahy pouze prozatímní není žádný-m titulem exekučním. Expropriát má tak dlouho práv-o odpírati výkonu povolené expropriace, dokud expropriant své povinnosti k plaoení ná.hrady dosti neučinil.
Opomenutí výslovnéh<:> dodatku \Ce v-odoprávním nálezu,
že s výkonem služebnosti nesmí býti započato před složením
náhrady u soudu, nezaviňuje však pGdstatnou vadu řízenÍ.
]estovšem účelno podrnínku tuto do nálezu pojati, .Ječ v protivě k ustanovení druhého odstavce § 86. nenormuje § 87.
výslovnou pGvinnost úřadu, aby se tak stalo; vyhrazuje pouze
expropriatovi právo odpírati výkonu expropriace potud, pokud
expropriant nesplní svou povinnost stanovenou třetím odstavcem § 87_ 8 )
Zaplacením, ~esp. soudním složením stanovené náhrady
přechází vlastnictví vyvlastněného pozemku na exproprianta,
aniž by k tomu bylo třeba spolupůsobení expropriáto\\a. Od tohotG okamžiku přecháZÍ též nebezpečí a užitek vyvlastněného
objektu na exproprianta. - Uv'edení v držbu neb služ,ebnost
politickým úřadem má se státi jen tehdy, když expropriat
přes složení náhrady zdráhá se pozemek postoupiti neb služebnost trpěti. Stane se tak písemným příkazem politického
úřadu s pohrůžkou pokuty dle nařízení z 20. dubna 1854
:Č. 96. ř. z. Jinak stačí, trpí-li expropriat okupaci expropdantem_
Ohledně zalistněnÍ expropriačního nálezu vyslovil se správní soud takto :9) Právoplatný vyvlastňovací nález jeví se býti
takovou veřejnou listinou, na základě jejímž dle § 33. knihovního zákona může býti provedeno zalistnění vlastnického práva
na vyvlastněné nemovitosti pro toho, k jehož dobru bylo vyvlastnění vysloveno_ Toto zalistnění j.est podmíněno pouze
soudním složením náhrady, nikoli však tím, že dotyčný nález
o v)'ši náhrady stal se definitivním.

§ 88. Vodoprávní nález při námitkách sonkromoprávních.
Namítá-li se proti podniknuti z pfičin veřejných nezávd1nému něco, co se zakládá na důvodu soukromeJio práv,a, o čem
politický úfad na zúkladě toho zákoM nerozhoduje, usiluj

I 9 16.

S) Srov. Budw. 6500 A ai 1909.
9) Srov. Budw. 1261 ai 1882.
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ten úřad, aby to po pMtelsku bylo vyrovnáno. Nepodaří-li se'
to, .obmezí 'se politický úfad na vyfknutí, že tomu podniknuté
z vele/ných příčin místo dáti lze.
K rozsouzeni námitek na soukromém prdvě se zakládz-.
jicích vyhrabie 'se po~ad práva.
Již při výkladu § 86. byla učiněna zmlnka o tom, že
vodoprávlú úřad, vydávaje nález vodoprávní, má jím rozhodnouti též o námitkách, pokud proti projektu byly po_o
dány a pokud opírají se o titul veřejnoprávní. Při soukro·
moprávních námitkách není zajisté úřad vodoprávní, jemut
přísluší dle § 75. rozhodovati o otázkách vztahnjících se na
užívání, svádění a hrazdění vody dle vodoího zákona, .oprávněn, pouštěti se do s por ů ry~e soukromoprávních. Z toho
a wntr. plyne, že vodoprávní úřad má přihlížeti k těm námitkám soukromoprávním, jichž titul byl lil<vidně pr.okázán.
V tomto případě by10 by zajisté bezúčelno poukazovati .otázku
týkající se platnosti soukromoprávního titulu na pořad práva,.
když nesporným způsobem (ať již uznáním protivníkovým, ať'
v.eřejnou listinou plné víry zasluhující) jest platn.ost a existenoe titulu toho pevně stanovena a soud musel by rovněž
p>atnost tuto uznati. V takovém případě nejedná se zajisté
o soukromoprávní spor, popírání existence neb rozsah'u urči-
tého právního poměru soukrom.oprávního, nýbrž jen o. to, že
nesporný poměr soukromoprávní má býti P.oložen za základ
úpravě poměrů vodních, "eřejnoprávních, k jichž řešení povolán jest pravě úřad spravni.
Jedině tudíž v tom připadě,že proti projektu předne~
seny byly namitky opírající se o titul soukromoprávní, likvidně neprokázaný, tudíž sporný ať:
již co do existence své nebo do obsahu a rozsahu, ne s mi
vodoprávní úřad o námitkách' t.ěchto rozhodova ti, nýbrž musí svůj výrok omeziti pouz-e na to, že z dlivodů veřejných není proti projektu námitek a že sporo vzne·
sených námitkách soukromoprávních odkaruje se na příslušný
pořad práva.
Takový vodoprávní nález jest vod op r á v ním' k o nsen s em "e smyslu § 17., jím konstituuje se subjektivní vodní
užívací právo pro žadatele ovšem' pod tou resolutivní výminkou, že a pokud soud v ev,ent. sporu neuzná neslučitelnost.
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.s.oukromoprávníh.o nároku odpůrcova s výkonem propůjčeného
vodního užívacího práva. Stane-li 'se tak a bude-li právní titul
.odpůrcův soudem uznán, nepozbývá tím udělený "odoprávní
. konsens ·eo ipso své účinnosti, nýbrž zvitězivší odpůrce musí
zažádati za ob n o vu vodoprávního řízení, v němž úřad při·
hlížeje k námitce soukromoprávní, nyní již likvidně prokázané,
rozhodne znova o přípustnosti projektu.
N ámitkam soukromoprávním nemůže býti tudíž přiznán
ten právní účinek, že by zabránily politickému úřadu ve vy~lovení konsensu vodoprávního, když jeví se tento dle vodního
zákona přípustným.
.
Uplatňuje-li interesent právo, které· podle své po\Cahy
jest privem soukromým, musí vodoprávní úřad k němu zauj!ati
'~tanovisko jen potud, že námitky soukromoprávní, shod.oU
lílevyřfzené, poukáže na pořad pIá~a.
Jinak může se vodoprávní Mad námitkou .opřenou .o právo
s~ukromé jen potud zabývati, pokud v námitce té leží i tvrzení,
že nelze zamýšlE\Ilé dílo bez expropriace toh!oto soukromého
,oprávnění p!1~vésti ,a tím i nárok, aby úřad vodoprávní v mezích svť' kompetence vysl{)vil, zda taková expropriace jest po
zákonu možná či nikoliv. 1 )
Je.li cizí soukromé práv,o (vlastnictví), které m.á býti
účelem' zří:Gení vodni!ho díla, sporno, má vodoprávní úřad
při výr.oku o nutnosti vyvlastnění respektovati drž e b n,o s tn í
poměry a strany s jich dalšími, ze sporného poměru ~dvo
zenými nároky, resp. namitkami odkázati na pořad práva.')
Nález vodoprávního úřadu má v případě § 88. zníti vždy
v. tom smyslu, že projekt se stanoviska veřejnéhO za těch
neb oněch podmínek jest přípustný, že však sporná otázka, jejíž jednotlivé body třeba výslovně uvésti, odk,azuje
'se na pořad práva. Není tudíž správné znění ná1ezu"
že namítatel se svým nárokem neb {)dporem poukazuje oe
na cestu soudní, j-ežto vodoprávní úřad není ani povinen, ani
'opravněn určovati ve svém nálezu budoucí procesualní po'
stavení obou stran, kdo tudíž v příštím soudním sporu bude
vystupovati co žalobce a kdo co žalovaný. Vzájemné postaveni
procesních stran stanoví zajisté soud sám.")' .

.za

-1

I

1) Srov. Bohuslav 2801 ai 1923.
2) Srov. Budw. 7130 A ai 1910.
3) Srov. Budw. 3720 A ai 1905:
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]'aky'c.h podmínek a kaute! může
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SpOlU za
.
vodoprávní úřad, nýbrž sDud.
,

Bylo řečenu, ze úřad m:á ve svém nálezu přesně vytnačiti
ty sporné body, ke kterým sám nemohl pro svoji Sem 75.
vyznačenou kompetenci přihlížeti a o kterých vyhražuje soudu
rozhodnouti. J estliž.e však celý vodní spor odkázán in toto na
pořad práva, není tř·eba tohoto výpočtu, ježto v tomto pří
padě nejedná se o nález vodoprávní dle § 88., nýbrž ° zamitnutí pro nepříslušnost dle § 75.

e\,en . za

Jest nyní třéa zodpověděti otázku, j a k é h o v Ý z na mu
je s t pro ža da tele nález vodoprávníh,o úřadu, jímž sice
byl uznán navržený projekt se stanoviska veřejného za pHpustný, avšak současně vyhrazena určitá soukromoprávní otázkléJ,l
řešení soudním'u. Jest nesporno,že se stanoviska vodního zákona byl konsens ,"odoprávní udělen a ,'odlií právo žadatelovo
konstituováno. Z toho plyne, že oprávněný muže, nabyl-li
nález vodoprávní moci práv.a, přikročhi ihned k prováděnÍ!"
schváleného projektu, aniž by vyčkával' rozhodnutí sporné,
otázkysoukromoprávní, soudu vyhrazené. Jest naprosto nepř.ípustno, aby vodoprávní úřad vyslovil v nálezu, byly-li podány námitky soukromoprávní, leč je-li z důvodů veřejných
prójekt přfpustný, že provedení díla má býti ,odsunuto až do
doby, kdy o námitkách soukromoprávních bude rozhodnuto. 5 )
Pustí-li se však oprávněn)- do uskutečúování projektu, postupuje na vlastní risiko a vydává se nebezpečí, že odpurce
bude se u soudu domáhati žalobou pro mšenou držbu zastavení neb změny stavby. Naproti tomu ovšem, vzdá-li se
odpurce s01jd'ní oesty anebo ve sporu soudním podlelme, nemusí oprávněný žádati ještě jednou u vodoprávního úřadu
za definitivní schválení, ježto resolutivní p,odmínka odpadla
a nález stal se bezpodmínečným.

,. -li se , že povoléni k zřízení vodn.íh'odíla
uděleno
Uk ~
.,
~
b 10 lna základě, d/!ybném .;L že dilem lim. zplJsobl se zap.~V'l
z:átcční vodou, zbahnění aneb jiná ŠJi~~;L .dsobám třetím,
k čemuž se nevzalo pfi původnim ohledam zrel~~le (§§, 8~. a
88.), může ten, jenž škodu trpí, sice ;en~m pn.. podm,mk~ch
§ 22. Zll změnu díla vodního žád~ti; avsak drz;tel ~~la !est
mu práv ('lleMedíc k tomu, má.-U držitel díla pravo, zad~tl Z,'l
náhradu na jiných) za veškerou pomi;eiici. neb SIt;Elou skodu
a vyhražutle se jemu v té pfiéině též pOMd pr~v.'l.,
.
I. Již několikráte bylo poukázáno na to, ze nd~lemm
vodoprávního konsensu získává vodní oprávněnec pevn,e s~b
jektivní právo k užívání vody určitým úředně schv,á1enyn~
způsobem a že nabyl-li konsens ten ,prá;ní ~oci, .ne~ůže býti
dodat'ečně zm'.eněn ani z moci úfednl anI k zadost! tech stran,
. jimž toto užívání působí škodu.
. . ,
Na zásadě této naprosté ochrany sub]ektlvnlho práva
zbudován jest předpis § 22., který oprávňuje v,odnim dí~em
pos'k ozene'h0, 'aby ňir"svl.f]'·'í1áklad provedl potřebnou. zmenu
cizího vodníh,o díla, jemu škodu působícího. DovolUje tudlz
§ 22. poškozenému, aby vlastním svým přičiněním postaral se
o odstranění příčiny škody.
.'
Jest jisto, že ustanovení § 22. jest po"a~y. tvrde. Tř~~U;
před udělením konsensu oblig~tomě ,pr~.v~deno Jest nzem
vodoprávní, jehož právě účelem jest vysetntl, z~ a ~~ jaJ?'c~
event. podmínek nebude třeba obávati se ohrození ;lZl pr,a:"l
sféry projektovaným V\Odnímdílem, třebas ~~raZ'UJe z~on
všem zájemníkům obsá11lé právo na slyšelll,. ]lch ná;n't;k,
přece nebude se lze vyvarovati toho, aby urClté ~Odnl dllo,
jehož neškodnost byla s největší pravděpodobnostI, ba urČi
tosti jak projektantem, tak i Úřade.m předpokládána, po svém
1) l\foravsk)' II islezský zákon ust"novení podobného § 89· čes.' z. v.

§ 89. Náhrada škody působené vodním dílem, na ~ák,ladě
nesprávného skutkového předpokladu povolenym.)

N

a

1 II ů t,6, do kdy má býti ve vyhražené soukromopr.:í,vm
otázce cesta soudní nastoupena, nemá zákon ustanoven,Í a .Jest
tud;íž míti za to, ze soukromoprávní nálnitka trvá potud,.
pokud event. nezanikne obČ'anskbprávním promlčením. Nezbude tudíž koncesionáři, který marně očekává, že jeho protivník bude svou námitkn uplatňo\\ati u souďil, chce-li
k uskutečnění svého pr,ojektu bez obavy dalších překážek při
kročiti, aby sám u soudu za rozřešení sporné otázky zakročil
a U téhbž soudu zažádal za pmvisorní výwk, zda se stavbou,
5) Srov. Bud\v. 6144 A ai 1908.
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nemají.

zřízení zasáhlo rušivě do cizího prá\Ca. Vždyť nelze s absolutní
jistotou vypočísti všechny účinky dravého živlu - vody, nelze
vždy předem zjistiti, zda a jakým způsobem bude půda na
nové vodní poměry reagovati.
Z důvodu úohio právě doplnil český vodní zákon (morayský
a slezský obdobné normy nemají) tvrdé ustanovení §
normou dalM, stanoviv v § 89., že, nastaly-li škodlivé účinky
vodního díla, které při povolování předvídány nebyly, má
majitel díla z důvodů slušnosti povinnost, aby n!a hra ,dř I
jednak škodu již způsobenou, jednak vykoupil se zaplacením
úředně stanovené náhrady z periodického' hra~ení šk10dy
budoucí.

byla příčinná spojitost. Zpravidla d~žitel vodního díla neruC!
za škodu, způsobenou živelními pohromami. - Jakého druhu
jest způsobená škoda, jest lhostejno. Uvádí-li zákon zál'~avu
. zpáteční vodou, zbahnění, jest výpočet tento demonstrativní,
což 'vysvítá z toho, že zákon výslovně vztahuje ustanoVlení
§ 89. i na "jinou" než právě jmenovanou škodu. Lze tudíž
škodou tou~ roiumětí"'nejen poškození cizích vodních práv tím,
že cizím oprávněncům se překáží ve využitkování vody neb
voda
se jimi ubírá, 'nýbrž i poškození cízích: pozemků.
" ,.y

22:
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Dalším předpokladem povinnosti držitele lmnsentov,aného
yódního díla k poskytnutí náhrady jest, aby na škodu dílem
0~ůsobenou "se ne vzalo při p ů vo dn í m o hled in í zře·
tele (§§ 87. a 88.)", to znamená, že úřad uděluje konsens
vy c h á z e I z nes p rá vn é h o s k u t k o v é h o ,předpokladu,
jsa toho názoru, že projektovaným dílem škoda nevznikne.
Výrazu "ohledání" nelze vykládati ve smyslu pouze úředního
vyšetřování, nýbrž celého vodoprávníhD řízení. Jestliže však
otázka pravděpodobnosti této škody byla při řízeni vodo·
právním projednávána a namítateli byla cestou expropriace
(§ 87.) uložena - samozřejmě za náhradu - povinnost, aby
předvídané poškozování svého vlastnittví nebo svého práva
trpěl, aneb byl-linamítatel se svým odporem, na soukromo.
právním titulu spočívajícím, odkázán na pořad práva (§ 88.),
aneb posléze uplatňoval-li sice poškozený v předchá1Jejícím
řízení vodoprávním své námitky, leč nárok jeho neuznán, nemůže se nyní dovolávati ustanovení § 89.

§ 89· normuje tudíž pouze povinnost držitele díla, aby
,za škodu dílem jeho půoobenou zap 1a til l' eně)it<!l'.. l.l.A.;
ll, r a'd u. Tímto zaplacením bude"držlter'dli;~'-;'přá;"něn na
aále'~díIo své v neztenčeném wzsahu a nezměněném způSlObu
provozovati, poškozený pak, dostane·li náhradu budoucí škody
dílem působené, bude nuoen obtěžování to trpěti, takže právem lze za to míti, že v případě § 89. jedná~':l se o dod ,at e č n o u ex pro p r i a ci, která měla býti' prov.edena
vlastně již v řízení konsensním.
Použije-li poškozený výhody § 89., jest vyloučen z 'použití
ustanovení § 22., ježto obě zákonná ustanovení sledují jediný
cíl. Protože však § 89. poskytuje poškozenému daleko obsáhlejší výhody, bude § 22. používáno (v Čechách) jen vý_
jimečně, jedná-li se o zachování ohroženého objektu zvláštní
obliby, takže raději pošlmzený sám náklad úpravy nahradí.
Mimo to bude nutno použíti § 22. tehdy, je-li poškozený
s námitkami svými proti. projektu pmekludován. Ve všech
ostatních případech sáhne poškozený k normě § 89.
r
II. Předpokladem použití této normy jest především,
·aby šlo o vodní dno, které bylo řádně k o n sen t o v.á n o,
resp. jehož konsens jest dle -§-·Ti52.. ·pfr·~i:arych·"aíIěcIi~Q1~·
zákona praesumován. Jestliže škoda způSlObena byla dílem
nepovoleným, tudíž svémocně zřízeným, nastává pro držitele
tohoto díla (nehledě ani k trestním následkům) povinnost,
aby svémocnou novotu odstranil a škodu nahradil (§ 72 .).
Dále třeba, abypošlmzení za vi něno bylo tímto konsento.
vaným vodním dílem, tudíž aby mezi škodou a vodním dílem
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Vzhledem pak ke koncentrační zásadě ovládající řízení
vodoprávní (§ 83.) nutno i takový nárok poškozeného na
náhradu škody zamítnouti, který měl býti uplatňován v řízení
vodoprávním a který jest tudíž praekludován.

'.~
,
·1

"

li

"Ovšem bude lze o praeklusi účastníků nárok § 89. vy· 'I
lučující jen tenkráúe mluviti, když buď z projektu a jeho
dokladů (technické zprávy), buď z konsensního jednání vyplývalo, že škodlivé ony účinky nastati mohou a strana přes
;0 nižádných kroků v čas neučinila, by rozhodnuti, kterýtn
by se na tyto škody vzalo zřetele, si vymohla. Naproti tomu
nenastává praekluse stmny, nýbrž 15ude spíše nutno přiznati
"omyl ve skutkových předpokladech", kc\yžani projekt ani
úřední šetření na tyto možně škodlivé účinky nepoukázaly;
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ježto nelze od strany větší míry odborných znalostí vyžadoVati, než od úředního technika. Tím spíše bude nutno
připustiti omyl tenkráte, když úřadem ve vydaném rozhodnuti
námitky strany, která na možnost těchto škod vča.s ukázala,
ať ve shodě s výrokem zn:a.leckým, ať proti posudku znaleckému za bezdůvodné byly prohlášeny a z toho důvodu se
nijakého zřetele na ně nevzalo, nebo jen nedostatečná opatř,enÍ nařízena. "2)
III. Pokud o b s a hu námku dle § 89. se týče, bylo již
dřive řečeno, že nárok tenbo zahrnuje v sobě požadavek u.a
n-LIj_~,,_q-'L~kg<lY i i ž.. z pl! s Pl:> e Ilé(pr<} praeteritúfa:na
nah"adušk 0<;1 y . b'U d oudC pro fuhtro). N áhraduškody
;n,iiiilém;;;Žeiád<lti'poŠkóz~Ilýi t~hdy: když nárok svůj kombinuje jednak dle § 89. (pro škodu minulou), jednak dle
§ 22. (odstran~ní příčiny škody nákladem poškozeného). Bylo
již rovněž stručně na to poukázáno, že zaplacenim' očekávan~:
škody budoucí získává držitel díla proti majiteli ohroženého
objektu právo škodu tu dílem svým dále působiti, že tudíž
jest vlastně náhrada tato dodatečnou náhradou expropriačn;.
Jsou-li splněny výše (sub II.) uvedené předpoklady § 89.,
nelze o tom pochybovati, že náhrada za škodu již způsobenou,
tudíž pro praeterito, 111usí býti náhrazena. Napvoti tOlnu jest
jasno, že držitel díla může se vyhnouti placení náhrady za
budoucí škodu tím, že sám odstraní příčinu její vlastním
nákladem, dílo upraví, takže vyloučí faktický předpoklad t.ohoto nároku.
Jak ze slov zákona "nehledíc k tomu, má-li držitel díLa
právo, žádati za náhradu ua jiných" vyplývá, jest k poskytnutí
náhrady povinen vždy jen držitel díla, nikoli snad osoba.
třetí, která snad na základě zvláštníh.o právního titulu za
škodu tuto ručí. Pwti této osobě Z\1stávají držiteli vodního
díla zachovány nároky regresní, které ovšem může uplatňovati
jen pořadem práva.
IV. Dlouho poměrně trval sp.or v otázce kompetenční,
zaviněný nejasným zněním zákonla, který praví, že poškozenému
vyhražuje se v té příčině ~l! pořa.d práva.
Leč uvážíme-li, že zjištění předpokladů (ad 11.) námku
dle § 89. uplatňovaného lze provésti jedině řízením vodol' 2);,:}'Pa~tůček: "Náprava škodlivých účinku vzcházejících pro s-ousedy
z vpdňich děl." Právník 1916.
§.J
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právním, že jedin~ vodní úřad sám muze pooouditi, zda pn
konsensu vycházel z nesprávných skutkových před
pokladů a že nárok § 89.· jest v zásadě náwkem expropriačniln, dospějeme k závěru, že vod o p, r ,á v n í ú ř.a d
,
I. zjistí, zda jsou zde. předpoklady uplatňovaného nároku,
2. vyšetři, zda a jaká škoda dílem byla způsobena, resp. !
v budoucnu hrozí a
.
,,[
y
'I 3 , vyřkn;,:"ýši nábll;ad .. Nejsou·li strany~sdvýší, přiřčené
na uad y ,spoKOJeny, z yvá jIm dle § 87. pora prava. Tak II
lze rozuměti viroku zák;ona, že poškozenému jest "též" pořad ~~
práva vyhražen. 3 )
udělování

i'

t

,

§§ 90. - 93. Rizení pH ustavení se vodního družstva.
o to, k čemu, v iaké mfi'e
a kterak společenské podniknuti k vysušování ,2 Z1I[,žov,1n,
pozemkl: aneb k stavěni ochr,2nných ·2 upravovacich vodoslroiii,má b'ýti zafizeno, může ka2dý úČ:1Stnik a kažďá obec,
v které podniknuti zřízeno býti má, navrhovati politic'Mmu
úřad" příslušnému, aby rozHodl, zdali napróti tomu hlasuiíci
povinni jso~, některé a které nemovitosti k společenstvu
pNraziti.
K toma návrhu buď přiložen plán a rozvrh nákladlt,
dle kter.iho podniknuti se zřídili má; také má návrh všemu
vyhověli, čeho § 78. žádá.
Náklad, jejž n1vrhov.atelé Z2 podáni a zřízeni z2pravlti,
buď jim od společenstva n2hražen, pokud toho žádají a pokud
politický úlad uzná, že ten náklad byl potřebný.
§ 91. Ú~ad ast.anoví, které nemovitosti, ,2 11 j2k'é rozsáhlosti maji b'ýti považovány Z2 účastny, když se společen'stvo
zfizuie (§ 54.), načež plán a rozvrh' nákladů podle § 79.
prozkoumá a když se shledalo, že obecnému dobrému nikterak neodporuje, má úřad, přivezm,a veškeré úč,astntky, ddti
změniti plán, ač shledá.Ji se zm'hUl b'ýli-potřebno,uneb vhodlWn
" rozebrav úplně všecky okolnosti sem se vzt2hujíci, má
ustanoviti, v f2ké míře podniknuti zHzeno býti může.
§ 92. Když bylo ustanove/W,kterak sp'olei!enské podniknutí se zříditi má, mají se počítati hlasy svoluiícich pr()tt
§ 90. Neshodli-li se

účastníci

'fl{Názor tento vyslO\'cnjr Pacem přej:ímá i P-antůč'ek.
""{
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hlasům nesvoluí/deh, při čem2 ti, ktdl určitě aneb vllbec
se nepronesli, při-ratl se k nesl'olujídm, .aneb nepočftají se,
kdyli sejde s toko, aby byli v~ali v společenstvo.l)
§ 93. Nepřis'vědči-li většina hlasů zákonem vyměřená společnému podniknul$ aneb shledá-li se, že by i při většině hl1Sl1
z,ákonem nař,ízené toho zde nebylo, čeho vyhledává § 54.
(§ 21. ziko řtšsk.), že by tedy nebylo spravedlivé, aby, M
menšinu nUC'ením se nul/Mulo, nemá řízeni dále před se jíti,
nýbrž áfad má nálezem, rozhodovacími pfíčinami opatřeným
toliko vyřkmouli, že fi, kteN přistoupiti nechrlěít, lIJ domu ptinuceni býti nemohou.
Je-li pak 'vltšlna hlusů k podniknul$ svolujících taková,
jak zákon nafizufe, a je-li zákonem odůvodněno, aby menš'n,a
nucením k tomu pfipravena byh, má úhd podle §§ Sl., 82.,
83. a S4. dále říditi, a má nálezem, lejž. podle §§ S6., 87.
a 92. vynese, rozhlodnouli z'úroveň, jsou-li nesvolující povin'ni
přistoupiti v společenstvo.
Jak v oddílu IV. jednajícím o vodních družstvech obšír"ěji bylo vysvětleno, jest vodní družsEVo vlastně sdruženími
Wzemků v určité oblasti ležících za účelem provedení určitého
~2.dního dl1"'.<l...P.o bue!' zaříz~ní ~vl<liovacíhoneb-o~d;;;-;rK'o.
vaJhO"i;;eb reg~l;fuih;;;;~b;';Zh~~;;~é~.··Vh~·t;;'í~rp:;;~Í:nk tl.
jsou pouz.e representanty nen1rovitostí do svazku družstevního
pojatých.
Ze zásady této vyplývá především nutnost, aby tam, kde
yodní družstvo ať již ~a tím neb oním úoelem má býti přive
deno v. život, byla dle m<Jžnosti přesně stanovena oblast pří
}tího vodního družstva, t. j. souhrn oněch pozen:lKU, na ktěré
výkOi1nosf"projékt;oval1ého' podniku má se vztahovati.
Jako při každém jiném podniku společném vycházi pravidelně i při tvoření se vodního družst"a popud od jednotlivce, který event. za součionosti technické kanceláře radv
zemědělské svolá po provedení uejnutuějších přípravných pr,a~í
a zkoušek, informativní schůzi zájemníků za dvojím účelem:
1) Mor a v s k Ý vodní zákon uchyluje se zde podstatně od českého
a slezského ustanovením. že v· mlčenÍ' nebo absenci pozvaného jest spatřovati 'projev souhlasu a seslabuje stanovisko své potud, že dává
ještě .po hlasováni členu, jenž se neprohlásil, Jhůtu nepřekročitelnou úřa
dem stanovenou. ve které může opačné (než zákonem praesumované)
prohlášeni podati.
'
352

Nejprve třeba všem objasniti a vysvětliti výhody zamýšleného
družstevního podniku, seznati názory a přání ostatních zájenuúků a aspoň aproximativně určiti za použití parcemího
protokiolu a event. ad hoc přibraných znalců pracovní pole
příštího vodnilio družstva, a pak třeba ustanoviti [Určitý subjekt
právní, který by přípravné pdoe až do konstitu<Jvání se
družstva provedL
Byla-li v této ne1:i snad pozdější schůzoe zájerrmíků zjištěna nálad,a, projektu příznivá, zvolí zájerrmíci pravidemě ze
svého středu pří p r a v n é k o mi té, které p<Jvěří podrobným
vypracováIÚm projektu a provedením všech' nutných Kroků,
aby družstvo za intervence úřadu bylo utvořeno.
Jedná-li se o do b r<J v,o ln é sdružení všech pozemků, na
• ,
v
__'''''-''o''''._.,,,,,,,,,,,..
nez podnIk druzstevní má se vztahovati, bude práce přípravného komité poměrně snažší a jednodušší. Zadá odborníkovi,
resp. zažádá u technické kanceláře rady zemědělské za vypracováni detaimího p~ojektu, vypracuje stanovy, svolá ustavující valnou hromadu, která usnese se na stanovách, vyslovi
souhlas s projekt.em a z"olí si ihned dle stanov svoji representaci, iklverá pak u úřadu vodoprávního zakročí jednak!
o uznání družstva, jednak o vodoprávní konsens pro projektovan~ vodní dílo družstevnÍ.
Jedná·li se však o družstvo s čl,enstvím nuceným,
t. j. nebylo-li v přípravném projednávání docíleno naprost<Í
shody všech zájemníků, nýbrž bylo·li konstatováno, že pro
provedení projektu a pm dobrovolný přístup k družstvu jest
ponze většina zájerrmíktl., takže bude nutno, má·li býti pmjekt
ve svazku družstevním proveden, přiměti menšinu nálezem vodoprávního úřadu ke vstupu do družstva, bude řízení
obtižnější a také nákladnější.
'
Zde bude utvoření vodního družstva odvislo na n,uezu
vodoprávního úřadu, který vydán bude po řízení provedeném
dle §§90.-93. a jimž bude uznáno, zela jsou v daném pří
padě splněny podmínky § 54. a zda tudíž přehlasovaná menšina povirma jest přistoupiti k pmjektovanému vodnimu
družstvu. S tímto Hzením, j-ež vš·eobecně bývá zv,áno ř i z enim hlasova\,(m zpravidla bude současně'pOO';"i),'eno>tři-"
zenrKoňšen~cl~';'přojektovaném vodním díle, ač není námitek
proti tomu, aby zejména při větších družstevních podnicích
byla obě řízení provedena odděleně.
~'~"
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U pororniti jest pro úplnost na to, že není vodním zákonem vyloučena možnost jisté lmmbinace tvoření se vodních
družst'ev a to že družstv{) utvořené dobrovolnou dohodnu dodatečně přemění se (za účelem přibrání dalších, pro podnik
nutných členů) v družstvo s členstvím nuceným. Pravideln V
připad bude ovšem ten, že návrh na utvQření se družstv~
s. členstvím nuceným bude učiněn ještě před zahájením podmku, při čemž odborníkem vypracovaný pr'Ůj-ekt a rozpočet
tvoří p'Ůdklad řízení, jehož jest úk'Ůlem, aby pr'Ůvedeny byly
nutné neb účelné korektury projektu. Js'Ůu-li již stavby provedeny, nastoupí na místo pPOjektu a rozpočtu (§ 7 8 .) dík,
samo a účet výloh, z čehož jen plyne, že - selže-li utvoření
se družstv:a s nuoeným členstvím -- zůstanou provedené
stavby co podnik spočívající na d'Ůbrovolné úmluvě. Řízení
v tomto případě musí býti ovšem za'!'edeno a provedeno
tak, jako by byl teprve předložen pmj'ekt a r'Ůzpočet družstevníh'Ů dUa.")
. Z a z:a háj e n í říz e n í hla s.o v a c í h tO z,a Ž ,á d á zpraVIdla přípravné komité, ač zákon k vyvolání t·ohoto řízení
výslovně legitimuje heréhokoli účastníka budoucího družstva
ba i obec, v jejímž obv,odu nalézá se oblast družstevní ~
nevyžaduje ani, aby obec sama byla zájemníkem.
Žádost podána bude 'U toho vod'Ůprávního okresního
úřadu, v jeh'Ůž 'Obvodu pmj,ektované dílo má býti provedeno.
Bude-li dílo vykonávati přímý vliv na ,",odní poměry splav!ných _ř~k, jest podati mimo to žádost za schválení pmj-eletel
u. pohtlckého úřadu zemského. Je-li oblast družst,evního podniku rozložena v několika okr,eskh, třeba žádost podati u toho
okr'esního úřadu, v jehož správním obvodu nalézá se hlavní
část díla. (§ 76.)

Ž,ádo st, doložená řádným projektem a technickou zprávou, obsahovati m'UsÍ mimo náležitosti každé žádosti za vodoprávní konsens § 78. a~e předepsané, ještě členský katastr
t.
jména těch osob, které k podniknutí ~7jrpři;;t;;~prt;
(ať tedy dobDovolně se hlásících neb těch, kteří teprve výrokem úřadu. mají by ti k přístupu donuceni). Při projektovaném díle zavodňovacím neb odvodňovacím jest připojiti
seznam pamel, které do družstva mají býti pojaty, s udáním

,i.

2) Srov. Budw. 9028 A ai 19 12 .
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'ieh plochy (dle berního katastru), při projektovaném díle
v ,
' v 'h o b'Jekt'u s IId6,~ochranném neb r,egulacruffi
seznanl c h ranenyc
ním jich ceny (vypočtené dle § 56., tudíž nynějši h.odnoty
s připočtením obnosu, oč objekt meliorací získá). lVhmo to
tfeba přiložiti odborníkem ověřený, resp. vypracovaný rozpočet nákladů zařiz-o\Cadch a uddo\Cacích a uvésti pmstřeclky
k uhražeuí tohoto nákladu, t. j. načrtnouti hospodářský pláu
ke k'rytí nákladu pr,aeliminovaného.

)

K dožádáni legitimováné strany ustanoví úřad k o m is i o n e ln ,í j 'e d n á n i, při němž má býti pmvedeno jak ří
zení hlaso~ací. tak i konsensnÍ~ vyhlášku o jednání jako při
každém jiném vodoprávním řízení publikuje a ",ejména poz'!'e
individuelně k j,ednání vš'echny pl'llesumptivní členy tvořícího
se vodního družstva (dle předloženého členského katastru).
Účelem tohoto jednání jest jednak určiti obj!em budoucího družstva, dile stanoviti, zda :a ev,ent. s jakými změ
nami jest proj.ekt pmveditelný, zda splněny jsou podmínky
§ 54., t. j. je-li projektovaná stavha neb zřízení patrně uŽltečné, je-li zřízení družstevní účelně neproveditelné bez rozšíření jeho na pozemky menšiny a zda uskutečněním družstevního pmjektu nezmění se způsob dosavadního užívání určitého
pozemku v jiný, pro vlastníka méně prospěšný. (O mat~
rielp.ím obsahu a významu těchto podminek srovnej vyklad § 54.)
Po vyšetření, zda splněny jsou tybO podmínky, požadované zákDnem pm donucení zdráhající se menšíny, přikroč~
úřad k zjištění, zda jest skutečně v daném případě potř~bné,
zákonem blíž·e kvalifikované většiny účastníků pm proJektované družstevní dílo.
V kladném případě vysloví úřad - nebylo-li v současně
neb odděleně provedeném řízení konsensním zjištěno ani se
stanoviska veřejného ani soukmmého proti vodoprá,vnímu
schválení projektu podstatných námitek - že pvojekt vodoprávně schvaluje a že uznává přehlasovanou menšinu za povinnu vswupiti do svazku družstevního.
Neshledá-Ii úřad, že jsou splněny podmínky § 54., zamítne
žádost podanou za donucení menšiny ke vstupu do družstva}
aniž by rozhodoval o přípustnosti projektovan~ho dila po
stránce vodoprávní.
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Samozřejmě, že ten neb onen nález úřadu musí býti
opatřen důvody rozhodnutí a doručen s poučením o oprav-

ných

prostředcích

všem

účastníkům_

Pokud podrobností se

týče, třeba

uvésti:

Z j i š tě n í pot ř e b n é vět š i II Y provedeno bude takto:
Z reální povahy vodního družstva plyne, že většina ta nečítá
se dle hlav, nýbrž dle objektů, které mají býti do svazku
družstevního pojaty a to u děl melioračních dle plochy pozemků, u děl ochranných a regulačních dle meliorační oenv
chráněných objektů (viz § 56-)'
Podkladem pro hlasování jest členský katastr s uvedením
jmen všech praesumptivních členů družstva a objektů, k:ten\
mají býti do družstva pojaty s udáním jich plošné výměry
neb meliorační ceny_
Nejev(li se katastr ten zřejmě nespr.ávným a není-Ii proti
jeho údajům se strany zájemnlků námitek, lZe ho použíti
za pevný podklad hlasování. Json-li námitk:y podány ať již
proti udané výměře poremků nebo proti odhadu Chráněných
objektů, aneb sezni-li úřední znalec, že údaje k~tastru nejsou správné, bude třeba dříve, než přikročí se k hlasování,
kat,astr ten dle posudku znalců upraviti.
Stalo-li se tak a byl-Ii pf.edem objem budoucího dru;žstva
přesně vymez'en, přistoupí se k vlastnímu hlasování. Účast
níci hlasují pro nebo proti navrženému (neb během ří~ení
částečně změněnému, zejména rozsahově omezenějšímU) proj'ektu. Hlasování děje se veřejně ,a hlas (pro nebo proti)
se v katastru vyznačÍ. Ti, kteří se k hlasování nedostavili
(ač byli indiv1duelně pozváni) aneb kteří se určitě neprohlásili, počítají se v Cechách ,a ve Slezsku mezi ty, kdož
hlasov'ali proti. (Na Moravě naopak počítají se pro, leč dává
se jim po hlasování ještě nepřekročitelná lhůta, v níž mohou
opačný svůj pmjev učiuiti.)
Dle § 92. jest jedině úlohou úřadu, 'aby po stanovenl
objemu družstevního podniku zjistil poměr hlasů odev'.daných: pro nebo proti. Zda úřad zvolí pro to cestu ústního
neb písemného hlasování ve valném shromáždění účastníků
aneb zda na něm pouze zjistí, k:do je pna a k:do proti a teprve
dodatečně vypočte oenu neb plochu objektů zájemníku, Zl'356

stává vyhrazeno jeho volnému uvážení a řídí se dle okolností případu.')
Dle výsledku hlasování se pak zjistí, je-li zde většiny
dle § 56. potřebné k tomu, aby menšina byla ke vstupu do
družstva donucena.
Není-li této většiny, vyřkne úřad, že není zde podmínky
pro donucení menšiny, je-li většina získána, pohačuje úřad
ihned. v říz,ení konsensní,m, při čemž zabývá se jednak námitkami proti dílu projektov;anému podanými, jednak otázkou,
zda ,a pokud bude třeba k uskutečnění projekl!u povoliti žádaných služebností.
Nález vodoprávního úřadu obsahuje pak (dle Pantůčka)
tyto body:
I. výrok o tom, jak pmjekt díla byl upraven a následkem toho objem podniku na jisto byl postaven;
2. výpočet hlasů pro i proti odevzdaných a zjištění, že
se pro podnik prohlásila potřebná většma;
3. nález, kteří z účastníků přehlasovaných - již buďte
jménem uvedeni - json dle §§ 54., 92. a 93. povinni k dru~
stvu jako členové přistoupiti;
4. vodoprávní konsens díla s vytčením všech podmínek:
k vodnímu povolení dle § 19. připojených;
5. výrok expropriační dle § 87·;
6. určení lhůty, do které povolená stavba vodního zanzení, nemá-Ii konsens uliasnouti, musí býti provedena (§ 86.);
7. rozlioduutí o útmtách (§ 99.);
8. poučení o opravných pwstředcích.
K nálezu jest připojiti zevrubné odůvodnění, v nemz se
stanovisko vodoprávním úňadem zaujaté vysvětlí, o všech námitkách během řírení učiněných projedná a vytkne, zda a
pokud se jim vyhovělo a pwč se jim vyhověti nemohlo.
Podotknouti ještě nutno, že zrušení nálezu, jímž donucena byla řada osob ke vstupu do vodního družstva, vyslov,ené
na základě stížnosti několika členů, působí jen ve prospěch
stěžovatelů; osoby, které nepoužily opravných prostředků, staly
se nálezem, jimi nenařílmným, členy družstva a nemohou
uplatňovati dodatečně vadu řízení, sloužícího za podklad nálezu. Neboť jako při přistoupení k: stávajícímu vodnímu 'druž-'
stvu, tak i pro výstup členů z družstV1a jest rozhodna nejprve
3) Srov. Budw. 9028 A ai
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dohoda účastniků (toho, kdo o vstup nebo výstup žádá a
družstva) a teprve v případě, nemohou-li se strauv dohodnouti,
nastup.uje rozhodující právo úťadu. Z toho ply~e, že strany
se mohou zřlei zákonem př,edepsaného řízeni k zjištěni zákonných' předpokladů pro povinnost přistupu (resp. pro
právo výstupu). Strana, která nepoužije opravných' pmstředků,
které má k disposici, musi býti považována za účastnika,
který se zřekl provedeni ři~eni zákonem předepsaného. 4 )

§ 94. Úprava účastenství. na téže vodě.
Jest-li to, čeho pohledávaji p.odnikatelé, sobě n.z vzájem
odporné, pořádá se (bez újmy toho, co n.affzují §§ 346. a
341. o. z. .obč.) účastenství v užívání vody klkto:
a) Jest-U nové podniknuti na odpor vodos.frdjŮJn již zří
zeným, má se předem a na jisto postdvil,~ čeklo stroje již
zffzené spravedlivě ž.áďati mohou a pak teprve má novým
Mďostem, pokuď se dělati dá, býti vyhověno.
'Běži-li o rozhodnutí, zda-li a v f2ké míře něk'd:o, komu
náleži jaMs voda soukromú, voďy té nepotřebuje (§ 28.),
vezmiž Se při něm zřetel k výšce vody, laM jest za sUťh:é.ho
počasí, a při strojích hn2cfch k přiměfené zásobě limcf. 1 )
b) Vzejde-li oďpor mezi novými poďniklzutiml vůb.ec, aneb
mezi podniknutimi fiž zařízenými pro voďu zbývajíc!, n.áleží
přednost tomu poďnlknuti, které jest z příčin n-úrodniho hosppdářství patrně důležitější.

to pochybno, má se rozdělili vodá podle dů
vodů slušnosti jmenovitě n.a len způsob, že se vyměří j!sté
občasí k užívdní vody, ,meb že se potřeba jinými vhodnými
výminkami spoMdď tak, ,zby každé žádosti, jest-li zřÚení
strojů věci pfiměřené a hOspoddřské, pokuď se činiti dá, dost
bylo .učiněno.
N emoliou,li pak všichni uchdzeči být! poděleni, m,i se
míti zřeni z'vl.áště k těm žádostem, o kterých předvíďati lest,
že dokonaleji buďe dostcleno to, k čemu se směřuje, aneb
že jiné osoby nejméně b.udou obtěžovány.
Zůsfane-li

Pravidel těch budiž toké dle obdoby šetřeno tvn, kde
vody se nedostdvd, a Ztl tou přičinou p~dvům k užívdní vody
platně vykonávaným úplně se 'nedi dosti činiti, pN čemž
úmluvy v platnosti trv.2jici ,o zvlištni práv,z nabytd předem
·a nejprve Jn2ji být.i chráněno, v sporu pak o tom vzešlém
rozhodne Miný souďce.
Předpis

rnaterie1ně-právní

ustanovení, avšak zařaděn jest do oddilu pojednávajicího'
'o řízení, má za účel, docíliti způsobem co možná jednoducným
již v řízeni, zavedeném k cíli propůjčeni žádaného vodního
'Oprávnění, dohody mezi konkurujícími nároky podnikatelů na
"tutéž vodu aneb vhodným způsobem vodu tu mezi ony podniky rozhodnutim úřadu rozděliti.
Výslovně třeba

již předem na to upozorniti, že předpis
k platnosti jen tehdy, jedná-li se o otázku
zajištění, resp. rozděleníexistujiciho vodního přebytku, tudíž
jen tehdy, jedná-li se o propůjčení nového práva užhnacího
k veř,ejné vodě. Nikoli tedy, jedná-li se n. př. o úpravu
'Odběru vody z rybníka, kterýžto poměr jest čistě soukromoprá vni.2)

§ 94.

přicnází

Předpokladem

použiti normy § 94. jest, aby byly d v a
neb více podniků, které činí nárok na plOužití
též e ve ře j n é vod y. KonkurlOvati mohou spolu podniky
nové s podniky již zřízenými, dále podniky nové mezi sebou
,aneb posléze staré podniky mezi sebou a to vždy ohledně
přebytku též e vodni síly, resp. téhož množství vody.
Podniky, jichž nárOKY na tutéž vodu si navzájem konkurují, mohou býti buď stejnorodé (n. př. živnostenský nebo
zemědělský podnik proti podniku rovněž živnostenskému neb
zemědělskému) aneb různorodé (n. př. zemědělský podnik zavlažování luk - octne se v ko1isi zájmů s podnikem prů
myslovým).

§ 94. upmvuje účast na téže veřejné vodě. Pojmem "účast
na vodě" nelze rozuměti pouze vlastni dělení množství vody,
resp. hybné jeji sily, nýbrž i různé společné poměry uživací
(jako napínání, vzdouvání "ody, vypouštění jeji, udr~ovánÍ.
• stavidel ap.).
.

4) Srov. Budw. 11466 A ai 1916.
1) Moravský ani slezský zákon tohoto odstavce nemají.
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§ 94., který obsahuje sice také

2) Srov. Budw. 11249 A ai 1916.
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Normou § 94. není vyloučena ochrana soukromop r á v n í dle §§ 340. a 34'. o. o. Z., která záleží v tom, že
- byl-li držitel nemovitosti nebo věcného práva poškozen
stavbou vodního díla, pro které nebylo dříve získáno povolení, může žádati u soudu za zákaz takOvé novoty (obyčejně
žalobou pro rušenou držbu) a sond urychleně vydá zákaz
další stavby, nejediná-li se snad o blízké nebezpečí a nesložil-Ii v tom případě stavebník d!ostatečnou jistotu.
Stejně netýká se § 94. och ran y vod o p r á v n í. Poškozenému novou nepovolenou stavbou přísluší vždy nárok
dle § 72. u vodoprávního úřadu uplatňovateloý, aby svémocná
novota byla nákladem toho, kdy ji o své újmě bez pol'oleni
úi1adu zřídlil, odsttaněna.
Sporné účastenství v používání téže veřejné vody upraveno jest § 94. taKto:
A. Dle zásady vyslovené v § 94. od!st. a) m u s í v pří
padě, když nárok nového podnikatele konkuruje
s pr.ávem již nabytým, býti nejdříve nabytá již
práva k odběru vody zjištěna a zjištěním tím
na jisto postaveno, jaký přebytek vody jest
k disposici. Teprve tento přebytek může býtí
n o v é muž a dat e I i pro p ů j č e n.
Zásadou vyslovenou v § 94. odst.a) zdůraznil opětovně
zákon nrnohokráte prohlašovanou ochranu individuelních vodnich práv užívacích proti projektovaným vodním: dílům novým.
Bylo-li kdysi žadateli určité vodní užívací právo platně propůjčeno, nabyl tím židatel pevného subjeKtivního práva k' určitému užívání veř,ejné vody, a propůjčené to pr,ávo musí býtí
jak' osobami třetími, tak i úřadem samým respektováno. Zisada v § 94. odst. a) vyslovená jest túdíž jen opětování před
pisu § 79. bod cl, který vyžadnj,e na novýcH pmjelúech,
aby posavadním právům k užíváni vody újmy nepůsobily.
Z ustanovení ohou plyne, že vodopr.ávní úřiad mů~e nové
dílo povoliti jen tehdy, když oprávněné ("spravedlivé") n,ároky děl již zřízenÝch js ou zajištěny, t. j:. když
současně s povolením nového díla učiní opatření, které dostačí, aby vyloučilo každé ohrožení starších vodních práv a
zaručilo jicH nerušený a nezkrácený výkon.
Vodní zákon váže respektování staršího vodního práva:
na dva předpoklady a to předně na právoplatnou existenci

i

tohoto práva a dále na. možnost ohrovení tohoto práva noví'm
dílem. Jsou-li oba předpoklady sploěny, může býti nový, projekt
povolen jen tehdy, když současně s povolením učiněná opatřeni jsou taková, aby dostatečně zajistila právo již existující.
Pod výrazem za j i š t éni pia tn ýc h n á ro ků lze dle
znění § 94. ve spojení s jinými ustanoveními I'odního zákona
(§ 2L) rozuměti zajisté přivodění takového stavu, takových
poměrů v užívání vody, kterými zaručeno jest nezkrácené využití nabytých již vodních užív,acích práv. Není-li tndíž přebytek
vody, který jest k disposici, takový, aby plně uspokojil nárok
nově vznesený, má býti dílům novým, jsou-li přece povolena,
ihned uloženo takové "ařízení, kterým bylo by každé zkráoenf
sbarších práv vodních vyloučeno.')
Za II aby t á p r ,á v a lze považovati ta uŽÍvací práVia vodní,
která byla držiteli nebo jeho předchůdci právoplatně propůjčena a od předchůdce řádně nabyta. Práva ta musí býti
v případě sporu likvidně prokázána a to buď starými listinami, privilegiemi, starým stavem (§ ro2.) nebo vodoprávním
konsensem a pokud derivativního nabytí nynějším držitelem
·od oprávněiného předchůdce se týče, smlouvami, rozsudky,
·odevzdacími listinami a p.
Za nabyté právo nelze považovati to, které bylo sice
úředně povoleno, ale lhůta k provedení povoleného vodního
díla stanovená prošla, aniž by dílo bylo zřízeno a tím dle
druhého 'Odstavce § 86. právo propůjčené zaniklo.
Nabytá práva, jak již řečeno, musí býti zpravidla prokázána listinami, z nichž, zejména pokud práva ta udělellJa
byla za platnosti vodního zákona, jest obyčejně patrno, v j ak ém ro z sa tlu práva ta byla propůjčena a tudíž na j,aké
·nrnožství vody přísluší právům těm spravedlivý nárok. Nelze-li z pomůoeK těchto rozsah nabytých práv stanoviti, praví
$ 94· al a., že nároky jictl dle toho, co spravedlivě žádati
mohou, na jisto se postaví, oož vyjádřiti lze ve shodě s §§
20. a 27. tak, že n á r o k y s tar š i c h' p r á v, p o k udp o volovací lis tin!a výslovně jinak nestanovÍ, jest
(lmeziti na prokazatelnou jich potřebu.
Z uvedeného patrno, že starý podnik vodní nenabyl ještě
tím, Ve zřízen byl na určitém vodním toku, neobmezeného
8)

Srov. Budw. 832 A ai
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práva k odběru veškeré vody potokem tím tekoucí. Naopak
z ustanovení § 94. plyne, že každé povolené vodní dílo mi
nárok jen na takové množství ~OdYl které mu "sprav1edlivě'"
přísluší, t. j. na ono kvantLim, kterého potřebuje k nerušeném:!
svému provozu.')
Ohledně zjištění potřeby vodního díla možno na tomtomístě poukázati na výklad § 20. a zejména § 27. Jen tolik
jest výslovně podotknouti, že platí pro zjišťování potřeby té
domněnka, že zařízení vodního díla korespondu J e pro p ůj čen ému p r á vu II Ž í vaci mu. Ze zařízení
vodního díla lze usuzovati v pochybnosti na obsah i mzsali
:odního práva, s dílem tím spojeného. 5 ) Ovšem že rozhodným:
Jest t,o zařízení vodního díla, které odpovídá udělenému povolel~1.~a t'O dle stavu svého v době, kdy vodní právo bylo.
propu]ceno. Nedovolené, svémocné novoty netvoří žádný právoplatný stav díla, dle něhož bylo by lze konkludovati na
rozsah vodního užívacího práva.6)
v
Z dodatku § 94. al. a) vysvítá, že při stanovení po_
treby vody k uspokojení dosavadního díla má býti vzat zřetel
k .;,ýšce vody, jaká jest za suchého počasí, tudíž k nejnižšimu
]eJll;"U stavu a pak k tomu, aby podniku, jedná-li se o hnací
stroj vodní, zachována byla určitá vodní reserva. (Moravský.
a slezský zákon dodatku tohoto nemají.)
Opětovně třeba zdůrazniti, že při konkurenčních nárocích
":: tutéž vodu třeba nejprve přesně zjistiti rozsah stávajícíhO'
JlZ vodního práva uŽÍ\cacího, tudíž vyšetřiti, zda nový projekt
nezasahá rušivě v práva již nabytá a zda tedy skutečně může
se zde mluviti o přebytku. Nutnost odpověděti si pro své
r?zh?dnutí na tuto praemisu nemůže vodoprávní úřad odčimtl vý!lradou, že propůjčí požadovaný l"onsens s podmínkou
úplného šetření dosavadních práv druhé strany a současnĚ!
nařídí, ~by se dodatečně zjišťoval rozsah těchto práv. Po~tup
takový Jest vyloučen již samým zákonem, jenž spočívaj" na
zásadě přísné koncentrace vyžadující, aby již během řízení
konsensního všechny námitky byly prokázány a o všech v nálezu bylo rozhodnuúo, nedopouští, aby námitka, která se týká
vlastní podstaty Konsensu a která by, kdyby by~a správná,
4) Srov. Bud,v, 5277 A ai. 1907.
') Srov. Budw. 10936 ai 1897.
6) Srov. Budw. 13884 ai 1900.
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vůbec vylučovala

možnost uděliti žádaný konsens, byla nechána in suspenso a přes to, aby se konsens udělil. Postup
takový nepřipouští ani prostá logika, ježto není možno disponovati "přebytky vodními", aniž bylo zjištěno,., zda v-ůbec ně
jaké přebytky tu jsou.')
Nabytá práva nesmí býti poškozena nejen pOKud se týče
množství vody dosud užívaného, nýbrž i ohledně její i ak o s ti; za poškození v tomto směru lze povcažovati nejen
znečišťování v.ady, změnu její temperatury, nýbrž i zmenšení její' hnací síly (zpáteční záp1avou, zmenšením spádu)_
Za poškození nabytých práv ne 1z e p'Ovažovati ohrožení
soukromých z á j m ů majitele staršího vodního díla ZpŮ90bené n. př. tím, že na téže vodě v blízkosti starého podnik'u
zřízen bude nový konkurenční podnik.
Není-li tř·eba v konkrétním případě obávati se ohrožent
existujíciho již vodního práva, není zde žádného sporu ve
smyslu § 94. a1. a) a není následkem nedostatku zákorméhio
předpokladu nutno provésti zjištění a zajištění dosavadníh:o
práva vodního. 8 )
Jedná-li se o nový projekt, jehož uskutečněním by stávající podnik doznal škodlivé újmy v používání vody, n emůže tato ztráta vyjma případ smíru býti vyrovn á n a pen ě žit), m o d š k o dně ním. V tom případě musí
býti nový projekt zamítnut aneb tak obmezen, aby obávaná
újma pro zřízený již podnik nenastala.
Výjimba ze všeobecnéno pmvidla, že nové vodní pdvo
nemůže býti uděleno na škodu práva již nabytého, nastává
tehdy, přísluší-li novému podniku dle zákona z důvodů veřejných právoexpropriační. V tomto případě bylo by;
možno povoliti takovým podnikem žádané používání neh odběr vody i když zasahuje do právní sféry dosavadníh'0 podniku, ovšem za vyměřeni patřičného odškodného.
B. U s t a n o ven í m § 94. al. b) up r a ven y j s o u ty
po mě r y konkur enčn í, když n'0vé podniky me zi
sebou nebo staré podniKY mezi seb'0u octnou se
ve sporu o použití přebytků vodních, tedy jedná-li
se o úpravu sporného účastenství na vodě u1'ezi podniky -ča
sově stejnorodými.
7) Srov. Bohuslav 2052 ai 1923.
E) Srov. Budw. 11225 A ai 1916.
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Vznikne-li takový spor mezi podniky již zří z e n Ý m i,
musí býti ovšem nejprve vyšetřeno, zda a hlavně v jakém
:ozsah~ obě kO'nkurujíd uŽÍ\cací práva platně existují. Bude
1 zde Jako v případě § 94. a!. a) třeba přihlížeti nejprve
k obsahu zřizO'v<ací listiny a kde nebude možno tímto způ
sobem rozsah' nabytých již práv zjistiti, bude třeba tak učinití
vyšetřením jich "spravedlivé" potřeby. Dle výsledkn šetření
se objeví, že jest zde po plném spravedlivém uspokojeni
obou soupeřicích oprávnění určitý přebytek vodní, jímž bude
moci ú~ad disponov<ati dle zásad vyslovených v § 94. a!. b)
a upraVIti rozdělení jeho mezi stávající podniky aneb se ukiže,
že voda v určitém toku plynoucí nepostačuje uspokojiti oprávněné nároky obou konkurentů. V tomto případě bude nutno
pos;upovati dle ustanO'vení posledníhv odstavce § 94., aby
ikracení, byť i dočasné, konknrujících nároků stalo se hospodářsky racionelně.

,~por

úaastenstvÍ na téže vvdě nevzniká jen mezi právy,
podmky již stá\\ajícími, nýbrž velmi často vyskytne se i tehdy,
když za propůjčení v.odního uží'óacího práv<a na téže vodě
uchází se součiasně nových žadatelů několik. Tu třeba po~l1Jamenati, že záKon n,eu zn á v á ča 50 v é p r io ri ty p roQJek t ů v tom směru, že by žádost dříve podaná měla před
nost před žádostí za povolení poduiku třeba národohosp"dářsky významnějšího, která byla podána později, anebo že
by podnik již zřízený, který žádá za rozšíření svého dosavadního opráVllění a tudíž úhledně toOhoOtoO plus musí býti považován za projekt nový, měl přednost před poduikem zcela
nově projektovaným. Časová priorita žádoOsti za propůjČení
vodního užímcíhoO práva jest proO nak~ádání se stejnou pozdější žádostí bezvýznamná, dokud o' jedué z nich snad neby~o
p1iatně rozhodnutO'.9) Pak stává se prvý projekt vodním díkm již povoleným a má dle § 94. al a) nárok na zajištění!
práva mu propůjčeného proti konkurujícímu nároku později
podanému.
I.

>O

Zásady ov]ádající dělbu přebytkll vodního mezi díly

Natně již ·stávajícími aneb upravlljící účastenství na téže vodě
,,:~zi n~vými projekty, jsou naprosto tytéž. Pro oba případy
pnkazuJe zákon, aby v prvé řadě se přihlížilo k toOmu, k t e r Ý
9) Srov. Budw. 6937 A ai 1909.

z obou konkurenčních podniků (neb projektů)
jest větší národollospodářské důležitoOsti.
Zásada zajisté účelná a odpovídající intenci zákona, aby
vody by.\o dle moOžnoOsti 00 nejracionelněji využito, nemůže
býti určitými pravidly theoreticky formulována, ježtoO záleží
na všech skntkových okolnostech, které úřad s pfibránfm
znalců vyšetří, zda tomu neb onomu projektu (resp. podníku) lze přiznati objektivně větší národoOhospodářský význam
než podnikn druhému. Otázku tuto ·zodpoví si úřad dLe volného svéhó uváženÍ.
Výrok o vyšší hospodářské důležitosti poduiku zakládající jeho prioritu ve smysru § 94. :a!. b) možno učiniti!
již předem pro případ, že existence přebytků vodních bude
zjištěna, třeba že existence přebytků takových ještě zjiš,ěna
nebyla. 10 ), ovšem je-li vodoprávní proveditelnost oObou konkurujících' projektů zjištěna. Je-li pvoveditelnost a přípustnoOst
tato spoma, jest dle §§ 79., 80., 81. .a 94. vyloOučeno, aby
samostatně bylo roOzhodováno 00 národohospodářském významu
těchto projektů. Neboť sroVllání obou projektů v tomto směru
může býti provedeno pouze mezi dvěma proveditelnými projekty a jedině za tím účelem, :aby bylo rozhodnuto, který!
z obou proveditelných, ale vzájemně se vyručujících proOjektů
pro svůj větší n:irodohospodářský význam má býti povoOlen.
Opačný postup vedl by k neudržitelnému důsledku, že byl by
postaven významnější, avšak nepmveditelný projekt proti, projektu proveditelnému a tím způsobem by trvale znemožněno
bylo zkoušení a schválení proveditelnéhoO projektu.11 )
2. Nelze-li národohospodářskou prioritu přiznati v konkrétním případě Hdnému z obou konkurentů, buď že JWu
oba podniky (projekty) stejného národohoOspodářského významu, aneb že nelze význam ten ať z důvodů jakýchkoli
s určitostí oceniti, nastává pro úpravu účastenství na té~e
vodě alternativa druhá, dle níž m.á se voOda roOzděli tt
dle důvodů slušnosti tak, ,,aby každé žádosti, jest-li zřízeni
stvojů věci přiměřené a· hospodářské, pokud se činiti dá,
dost bylo učiněno."12)
10) Srov. Bohuslav 2°52 ai 1923.
11) Srov. Bu-dw. 10084 A ai 1914.
12) "Das jede!" Anspruch -bei sachgema.!Ssiger nnd wirtschaftlicher Eindchtung der Anlage sOT{eit als moglich befriedigt -wird:'
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To provede se tím zpuwbem, že
a) stanoví se pro konkurující nároky určité doby užívací,
b) stanoví se jiné podmínky upravující účelně užíváni
vody,

c)

nařídí

se, aby díla byla

věci přiměřeně

a

hospodářsky;

zařízena.

ad a) Rozdělením doby užívání dají se často
uspokojiti oba konkurující nároky. Casové omezení v užívání
vody u jednoho podnikn lze často provésti bez poškozent
tohoto podniku a druhému podniku se tím prospěje. Lze
n. př. sjednati mezi nárokem průmyslového podniku, který.
vody potřebuje jen ve všední den a v době denní a nárokem
zemědělského zavlažování luk ten modus vivendi, že luka bu~ou zavodňov.ána pouze v čase nočním a v neděli a zbylý
G~S bu~~ ponechána voda k disposici průmysLovému podn:ku: Pn, konkurenčních nárocích zemědělských možno rozdehtl odbtrání vody dle dnú týdenních neb hodin den"ích,
pn ~onkurenčních nárocích průmysLových podniků dle doby
denm (n. pf. elektrárna potřebuje nejvíce vody od soumraku
do rána, jiný ~iv~ostenský, podnik .opět v době denní a p.)_
ad b) Jmyml. podmlnkaml upravujícími účel
no u děl b u vod y jest rozuměti zařízení účelné pro vedení
a rozd,ílení množství vody. Může býti v zájmu účelné a spravedhve dIstrIbuce vody ujednáno n. př. zřízení uzavíratelného
stavítka, upravujícího průtok vody závodním náhonem. StaV.ítk,o lze zaříditi tak, že do. určité výše vytaženo propust~
JIste množství vody potřebné pro oba podniky, jakmile však
voda klesne pod stanovený normál, jest nařízeno stavítko
do ,určité míry přivříti, aby odtéka10 menší množství '.'ody
a tlm. zachována byla určitá reserva pro podnik nepřetržitě
praCUJící. - Stejně mohou býti upravena zavlažování luk
k;>nkurující buď jinému zemědělskému neb průmyslovému pod:
~'~U. Možno stanoviti, že voda m:ůže býti na louku vypoustena do té doby, co ve vodním toku dosahuje určité výše.
, ad c) Přiměřeným a Hospodářským zaHzením
dll a. V tomto směru bude třeba nejdříve zodpovědětI otázku, ~da, lze považovati u staršícH. děl vodních za přebytek to
mn~zs,tvl ;,ody, které z~ývá po uspokojení potřeby díla pří
dnesmm msto zastaralem a chatrném stavu jeho zařízení
či možno-li počítati s takovým přebytkem vody, jaký by s~
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jevil, kdyby vodní dílo bylo hospodiřsky zřízeno a zmodernisováno.
Při zodpověděni této otázky nelze pustltl se zřetele, že
zákon vodní vyslovuje se pro ochranu platně propůjčených
práv vodních. Konsens \'odopr<Íjvní, jímž dotyčné vodní právo
bylo konstituováno, a podmínky konsensu tvoří jednotný celek, takže nabyl-li úřední tento akt právní moci, nabyl tím
i oprávněný nenaříkatelný subjektivní nárok nejen na propůjčené mu, právo užívací, nýbrž i na to, že - provedl-li dílo
své za přesného šetření podmínek konsensem st.anovemých
" bude-li dílo to ve sta'.'u konsensu .odpovídajícím udržovati
_ 'nebude moci býti ani úťadem, ani na popud těch, ktú~
snad dílem' Jeho jsou poškozování, nucen, za.řízení s\Tá pře
stavovati.
Lze tudíž na v-ý"še vyslovenou otázku odpověděti poukazem!
na normu § 21., dle níž přikázáno jest majitelům vodníchl
děl zříditi a udržovati díla v takovém stavu, aby vodou se
neplýtvalo, že tudíž lze nutnou úpravu účastenství na téže
vodě provésti též uložením: jednomu neb oběma konkurujícím
podnikům, aby díla svi uvedli ve stav .odpovídající předpisu
§ 21. Nikdy nelze nařizovati z důvodů § 94. podstatnou rekonstrnkci neb zmodernisování díla, přesahující rámec právoplatnýcH konsensních podmínek. §em 94. upmveno jest
účastenství na téže vodě pouze ohledně stávajícího přebytJru:
vodního, resp. takového, jaký by se jevil, kdyby zřízená díla
udržována a provozována byla ve stavu a. způsobu, konsensu a
§ 2 I. odpovidajídrn.
N e!z.e tudíž souhlasiti s názorem, že § 94. ukládá majitelům: vodních děl, užívacích .obsihlejší povinnost, než jak
jest normována §em 21. a že tudíž lze naříditi dodatečnou
úpravu vodního díla, přesahujíd podmínky konsensu i předpis
§ 21., aby získán byl přebytek vodní. Proto také netřeba.
řešiti otázku, kdo hradí náklad s tak.ovouto úpravou díla
spojený. Jest nesporno, že oprava dila odůvodněni § 21.
jest povinností majitele díla a že tudíž výlohy s opravou t,)ll
spojené bude museti hraditi sám majitel díla.
3. Jestliže ani tímto způsobem nemohou býti všichni uchazeči poděLeni, má se dle předposledního odstavce § 94. v z í ti
z ř e t el z v I á š t ě k těm ž á d o s tem, o k t e r Ý chl zem í ti
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za to, že úplněji dosáhnou vytčeného účel,e aneb
že ji n é o s o b' y ne j nt é n ě bud o u 'O b těž o vat
Při oceňování podniků (projektů) v tomto směru postupuje úřad dle volného svého uváženU')
Při alternativě této platí rovněž jalm při alternativě sub
2. u:,edené předpoklad, že námdoh!ospodářsk'ý výZIJJam konkíuruJídch žádostí jest stejný, resp. že nebyl v tom směru
prokázán větší význam jednoho podniku.
Výrazem "obtěžováni jiných osob" není rozuměti Jen obt~žování esob žádostmi za povelení potřebných pez'emků, vod:"Ch' práv nebo uložení služebností cestou expropriace, nýbrž
1 obtěžování veřejnesti v jakémkeli směru, n. př. dopravním,
2dravotním a p.
C. Poslední edstavec § 94. obsahuje nermy '0 no vém
dělení vody, když následkem nastaléh'e nedostatku vody dosavadní právoplatně pevolené
a Jednotlivými k'Onsensy ne!) dřívějším rozh'od11 u tí m dle § 94. u čin ěn ým up ra ven é účas tens t vi
na vodě nemůž,e býti více zacheváv,áno.
Nedostatek vody může nastati buď přímdní událestí tím
v
cl
'
ze,osavadní přítok vody se zmenší (n. př. ztráteu, odvedem,m spodní vedy, suchem) anebe mnežství vedy, zůstane
tetéz, ~Ie, petřeba právoplatného nároku se zvětší (n. př.
rozmnozemm Obyvatelstva v městě, které vedovodem odbírá
vodu z veřejného poteka)..
Ve většině případů však nejedná se o upravení dělby
vo~y pro dlouhou budoucnost, jímž vední užívací prá"a té neb
one strany tr"'ale by byla zmenšena, nýbrž jen '0 přechiodné
o~:t!en~, ab! nastalý nedo,'tatek vody stal se 00 možná nejmene cltelnym pro účastmky. Vodní právo stran ce takové
zůstane ~edotčeno, jen jehe dočasný výkon bude omezen.H)
PraVIdel výše zmíněných' fa blí))e vysvětlených má bS,ti
v, t?mto případě obdobně použito, tudíž dlužno předem hledea k tomu, aby náredehespodářsky výmamný podnik nebyl zkrácen. Nemůže-li dle této zásady býti postupováno,
mežno užívání vody upraviti časovým obmezením, jinými podmínkamI neb nařízením přimHeného a hospodářskéhe zaří
rení díla, aby každý oprávněný nárok byl uspokejen.

i.

13)

14.)
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Sro\-. Budw. 14554 ai 1900.
Sro\<. Bud\v. 6849 A ai 19°9_

Při úpravě této nntne respektovati platných
úmluva zvláštních nabytých práv.
Bude se j'ednati o úmluvy se u k re mop r á v n í, oož
vidno z tohio, že ziken sám vymezuje kempetenci k rozhodování o jich platnesti řádnému soudu. Časte bývají mezi majiteli děl na tutéž vodu edkázanými sjednány. do~y o poměru používání vedy při nasbalém. nedostatku JeJ lm.
.
Ježto záken výslovně jen žádá, aby úmluvy, v platnostI"
trvající a zvláštní práva nabytá byla chrán~~a new:=~á;daj:
vodoprávriínm úřadu, aby požadoval průkazu !,ch :ikVldnostb,
má úřad, jsou-li námitky talwvé nebo nabyta prava ~ed:,:eu
stranou uplatňována, sám praejudicielně (neuznává-ll JIch
strana druhá vůbec neb v obmezeném rozsahu) o platnosti
a rozsahu jich rezhednouti a rozhodnutí tote za základ po1ožiti svému nálezu vodoprávnímu o úpravě účasti na vodě_
Pokládá-lise jedna strana praejudicielnim rezhodnutím správního úřadu zkrácena, múže zakročiti u seudu o definitivní:
rezhodnutí o 'Otázce p1atnosti neb obsahu sporné úmluvy a
vyhraje-li, má právo žádati za ebnovu vedoprávního řízení.

§ 95. Opravné prostředky proti vodoprávním nálezům.
Stižnost proli rozhodnutím vydaným od politických úřadů
jde k zemskému fizení politickému, a proti vynešením' toho
úřadu k ministerium orby, znl-li pak stížnosl proti nálezu
Irestnímu, jde k ministerium vnitřtúdi záležitosti.
Stížnost budiž do 14 dnů po iom, kdy rozHodnutí bylo
oznámeno, úslně neb písem1ně pod.ána k politickémuúň!UiU
okresnímu, jenž v prvni stolici jednwni předsevzal.
1. Dle § 3, zákona ze dne 12. května 1896 č. 101. ř. z.
'C.

musí býti klaždé rezhedrrutí a opatření politick'ého úřadu,
tudíž také rozhodnutí a opatření v záležitostech vodoprávních
opatřeno pou čením o '0 p ra vn ýc h pre s t ředd c h, :. j.
doložroou, zdali rozhodnutí a opatřeni tete pedrobeno Jest
ještě dalšímu pořadu pmstředků opravnýdh'. V. kla~ném pnpadě jest třeba výslovně v peučení tom udaa lhutu odvelací a úřad, u kterého odvolání má býti podáno.
Jestliže by tato lhůta v rozh'Odnuti nebo opatření určena
byla nesprivně a rekurs by podán byl sioe ve lhůtě ndané,
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event. též o náhradu škody, jev! se účelnějšim, když odsouzenému bude doručen nález vzdy v písemném vyhotovení.
Nedostatek v doručení nálezU nebo v intimad
rozhodnutí vyššího úřadu působí vždy podstatnou vadu řízení
a bdmí tomu, aby nález ten, resp. ~ozhodrrutí nabylo právní
. moci vůči té straně, které bylo nedostatečně c\oručeno.

avšak teprve
.. ,
"
hodnut! nebo pot"pr~J1ti dspravne Ihuty zákonné, tedy rozopa rem v o por vzaté bdi"z
"
o
a budiž nafí"eno aby :vd ,
pro vadné
nebo opatření s poučen'lm spravnym
/ , 'kter'
ano yo, rozhodnutí
"
prostředkuo opravnyc
,
h .
, e novemu poradu
Jest podrobeno.
Ust.an~ven~" posléz řečené vztahuje se obdobně - '
"'
padnostI, Jesthze by
udán b l ' " d
k te pnrekurs má býti podán, nebo 'estliže b
y ~ra", u kterého
zdali rozhodnutí nebo o t" J ,
Y nespravne bylo udáno,
, pa rem podrobeno . t . " ě
prostředků opravných.
Jes Jest pořadu

poučení lhůtě

zru~e7°

nesprávně

Nabídne-li str,ana důkaz, že jí vyhotovení úředoiho rozhodnuti nebylO do vlastních rukou doruoeno, má úl\ad prov·edení tohotó' důkazu připustiti '.'e všech případech, kde talmvé
doručeni jest nutné. Nestačí, jestliže žena podepsala doruoenku
co příjemae jménem manželovýn~. I kdyby úřad chtěl talrovou
doručenku pokládati za listinný důkaz, má strana vždy právo
uplatňo\Cati protidůkaz a úřad musí vedení tohoto důkazu

by přísl
nebylo"
t
.
ného,Jestliže
stranám
š' sekreno
pr,e d pISU
v odstavci prvém da"·
u I re urs samostatn{- aby vada ta',o b"!a
"' '
"
Li
.J
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mocněnému zás
.
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.
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h'
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'
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,
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opravnena za stranu úřed í v ; ,
~. '/ . o e, {era Jest
,
n pnpIsy pnJlmatl.
N em zákonného
t ' pro obor správního řízení
dle něhož
bylo b I u
s ~n~vem
y zevymery
,
I"
'
adresátu nýbrž t '"
" I
pravop atne cloručov;ati nejen
nosti Z~ 'm'~
ezv ; manze o.e nebo ostatním' členům domác~
živn;sten!k;~: npoepnpus;no Jest doručení úředních rozhodníUtí
'-'
mocnemu personálu Te t . t .
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š'
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úředních
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"

Ihů;} ežto

připustiti. 1 )

Je-li víoe osob, které činily námitky proti udělení mdoprávniho konsensu, nestačí, je-Ii nález doručen kteréT?ukolL\1
z nich, leč že by buď všichni namitatelé byli utvořili společenstvo k '.'edení SpGru aneb jednoho ze svého středu zvláštním aktem k přijetí úředního rozhodoutí splnomocnili. Neni-lI
toho neb onoho výjimečného případu, třeba doručiti každému
účastníku rozhodnutí zvláště, ježto jedoá se zde o hájen.
samostatnýcH, navzájem na sobě nezávislých '.'odních práv
proti projektu.
III. Pokud opravných prostředků specielně v záležitostech
vodoprávních se týče, ustanovuje § 95· v. z., že z rozhodnutí okresního politického úřadu I z e s 'e od vo la t i ,k ze mf; ké mU ú řadu po li t i ck é mu (bez ohledu na to, jedná-li
se o rozhodnutí vodoprá"ní či o nález trestní), z rozhodoutl
pak zemského politického úřadu, ať rozhoduje v prvé neb
druhé instanci, jde při záležitostech vodoprávních odvolán~
k ministerstvu zemědělství, při trestnícH případech pak na

?"0

r:osouzen~ ,~táz~y,"zda odvolání bylo v zákonné
d
ru" ,~ano,
Jest kraJnI důl'ezltosti přesně Zjistiti den do
aem, Jest třeba úřední rozhodnutí zasílati t
".
'vratku aneb do.rucuJe·
v
•
r1 se v místě zřízencem súřadu
rane na' na;,'
semnou doručenku.
' na p'1

v;
~r~o trestní řízení postačí, jestliže strana b -la
;
nzem ustně vyrozuměna, b y1-1"I Jl"' trestnI, nález ústně
Y o pvysledku
hl'"
a strana v trestním rejstříku potvrdila " b la
,ro asen
rozuměna Ježt "k
,ze y o nalezu vyjedná se' po o"tvš~a" ve v~doprávních. tr,estních záležitostech
,
,
ve me o otazku odst . " '
aneb o dodatečný výk
. , va:'em svemocne novoty
on protlpravne zanedbaný (§ 72.),
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1

1

ministerstvo vnitra.
Zásadně v každé správní záležitosti připustno jest dOVGlávati se v poslední instanci rozhodnutí ministerstva. Výjimku
tvoři však trestní nálezy, které, byly-li v druHé instanci potvrzeny, nedovolují dalši odmlání k ministerstvu vnitra. (§ 3·
minister. nařízení ~ 31. ledna 1860 č. 31. ř. z.)
1) Srov. 'Budw. 11372 A ai 19 16 .
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opatření dotklo se
legjtimuje.4 )

Při trestním nálezu třeba tudíž rozeznávati vlastní výrok
o přestupkn vodního zálOOnli a o ,jeho ,trestnosti na jedné straně
a výrok o povinnosti vinníka k odstranění novoty a k náhradě
škody. Vlastní trestní výrok podléhá přezkoušení (poknd snad
nebyl v druné instanci potvrzen a stal se tím konečným)
ministerstvu vnitra, výrok pak dle § 72. učiněný patří v poslední instanci do kompetence ministerstva zemědělství.

IV. Jen takové úřední akty (opatření, rozhodnutí,
n á I e z y) politického úřadu mohou býti opravnými prostředkY'
účastníků naříkán y, které jsou v jakémlooli smém s to,aby
určovaly právní postavení strany neb mu pmejudikiovaly_
Pouhá procesní opatření, která nedotýk~jí se práv
stran a jicn právům nepraejudikují, nemohou býti zvláštním
odvoláním naříkána. 2 )

zájmů

strany a 'ji tudíž k podání odvolání-

V. Dle všeobecných', tudíž i ve V'odním řízení platných,
zásad není legitimován k odporu kiaždý, kc10má zájem
na věci, nýbrž toliko ten, kdo může tvrditi !a prokázati, že
určitým rozhodnutím neb opatřením úředním byl jeho právní
nároK pošKozen, tudíž pouze ten, kdo v dotyčné záležitosti
'zaujím'á postavení str a n y. O legjtimaci k námitKám, zejmléna
též pokud jedná se o Mjení zájmů veřejillých, pojednáno;
bylo obšírněji při výkladu § 84. Zde budiž pOUKázáno pouze
na to, že trestní řízení z'avec1ené pro přestupeK vodního zákona dle § 71. jest vedeno zásadou officiosnf, taKže udavateli;
třebas byl jím i sám poškozený, nelze příZllJati, pokud vlast~
nlho trestního řízení se týče, pr.ávní postavení strany a tudíž
právo naříkati nález, jímž byl obviněný osvobozen (re3p.
trestní říz'ení zastaveno). Naproti tomu při těch' přestupcích,
při nichž zavádí se trestní stíhání na dožádání pošklozeného
(na př. při vodním pyahu dle zákona o polním pychu) má
souKromý žalobce 00 strana právo, aby se z osvobozujícího
nálezu odvolal.

~

Za pouhé Nocesní opatření nemuže však býti považován
k předložení plánu polohy a profilu za úi'íe1enr stanovení výše vzdutí, ježto toto opatření rovná se podmlněn~mu
zastavení řízení. 3 )
příkaz

O opravných pr<i>středcích ve vodoprávním řízení jedná!
jen § 95. nejen ze slova "rozhodnutí" tohoto §u, nýbrž
i ze spojitosti téhiož s následující normou § 96., kter,á mluví
o odkladném účinku odvolání, vysvítá, že zákon v § 95vyhmžuje stranám na věci zúčastněným naříká ti ihned jen
takové nálezy úřední, kterými bylo ve věci meritorně rozhodnuto. K těmto ihned naříkatelným rozhodnutím nemonou
b)rti počítána procesní opatření učiněná během řízení, ježto
neobsahují výroku o materielním neb formálním právu stran,
nýbrž mají za předmět a za účel pouze provádění vodopr,ávního řízení. Cítí-li se strana tím !leb oním procesním opatřením poškozena, má právo uplatniti v odvolání podaném
proti meritornímu rozhodnutí též všechny ony ná,mitky, které
týkají se řízení. Tento právní názor má oporu i v úvaze,
že vztah mezi určitým prooesním opatřením (na př. stanovením komisionelního j,ednání, předvolání svědků, opatřen [
,znaleckého posudku, odročení jednání a p.) a zájmy účastníků může býti posouzen teprve dle meritorníl]o rozhodnuti'
a tudíž teprve dle něho určeno, zda a pokud určité proc'esní

VI. O d vol á n í třeba ve ,-"odoprávních' záležitostech p 0dati vždy do 14 dnů po doručencÍ 'a to u toho
úřadu, který v prvé instanci rozhodl.
Odvolací lhůta J4denní platí pro vše c hna o d volán í
proti rozoodnutí okresního nebo zemského ú~adu
(u tohoto bez rozdílu, zda rozhodl v prvé neb druhé instanci).
Lhuta tato platí i pro od,-"olání podaná proti trestlním nálezům. (Pro odvolání z trestnícIl nálezů vodoprávních nemá
tudíž platnosti ministerské nařízení z 31. ledna 1860 Č. 31.
ř. Z., stanovící pro naříkání správních trestních nálezů 24
hodin pro opovědění, 3denní pro prov.edení odvolání z nálezu prvé instanoe, lhůtu 4nedělní pro odvolání z rozhodnuti instanoe druhé.)

ať směřují

Odvolání musí býti podáno do 14 dnů po doručení rozhodnutí a to buď písemně neb ústně (do protokolu). Za
písemné podání považov;ati sluší sdělení telegrafiCKé, za
ústní pak telefonické.

Srov. Budw. 9°42 A ai 1912.
3) Srov. Budw. 2677 A ai 1904.

2)

4)

25
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Srov. Budw. 8863 A ai

1912.
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Prodloužení zákonné lhůty odvolaci jest nepřípustné. S )
Správní úřady nejsou povinny vyhověti žádosti za restituci
pro zmeškání propadné lhůty odvoLací.")
Čtrnáctidenní lhůta odvorací po čf n á dnem následujícím po tom dui, kdy úřední rozhodnutí bylo straně doručeno. Připadne-li poslední den lhůty na neděli neb svcáteK,
končí lhůta teprve nejbližším dnem všedním.
Za včasné podání odvolání považovati jest to, které v stanovené lhůtě podáno bylo u přísrušného úřadu (který v prvé·
instanci rozhodl) aneb odevzdáno v téže lhůtě poště k dopravení příslušnému úřadu. Výslovně třeba upozorniti na to,
že odvolání musí býti p'Dště předáno K dopravě na ono místo,
kde mělo býti dle zálc'Dna podáno.')
Jestli"e odvolání zaslán'D bylo jinému než příslušnému
úřadu, není žádného zák'Dnnéh'D předpisu, Který by tento
úřad zavazo'i1al k tomu, aby od\Oolání to straně s pouKazem
na právní poučení v naříkaném rozhodnutí uvedené ihned
vrátil a tím jí umožui! dodržení zálronné lhůty odvoLací, aneb
aby sám od'i1olání to příslušnému úlíadu postoupil.
Jestliže zemský úřad politicKý bez předcl:i'Dzfho p.D0Í'ednání
ve vodoprávní záležitosti vydal určitý výnos, k jehož vydání
byl dle § 76. v prvé instanci oprávněn la dal-li výnos ten
intimo~ti okresním úřadem politiCKým, dlužno odvolání podati přímo u zemského úřadu politiCKého 00 u mstance prvé.S )
VII. Bylo-li od'i1olání v čas a na správném místě podán'D,
rozhodne o něm úřad nadřízený C'D instance II. r,esp. III.
V tom směru jest upozorniti na toto:
Ve vodoprávním řízení není třeba sděliti obsah odvolánr
protivníkovi k vědomosti neo k vyjádření se vzhledem ke
koncentrační mJaximě, dle níž nelze v odrolání uplatňovati
nov,é slfutkbvé okolnosti.")
Úřední povolení K užívání \Oody dle §§ I7.-20. není dle
své povahy pouhým: prohlášením, že plioti výklOnu práva, ža~
dateli již příslušejícího, není se stanoviska vel\ejného námiteK,
nýbrž jest pravým a vlastním pO'i1olením úřadu k uží'l'in(
5)
6)
7)
8)
')
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47 62 A ai
Budw. 25 69 A ai
Budw. 6590 A ai
Budw. 65 62 A lai
Budw., 10263 A ai

Srov. Budw.

Srov.
Srov.
Srov.
Srov.

19 06 .
19°4·
19°9·
19°9·
1914·

vody určitÝ,m způsobem v mezích toho plCebytku vody, který.
jest k disposici. Takové povol~í není v~ak tak dl?u~o ~o
nečné a právopLatné, resp. pr,avo z tohoto konstltutIvního
aktu úředního není taK dlouho pm stmnu založeno, dokud
jest v chodu řízení opravné.
.'
Pokud ale vodoprávní povolení není konečně a právoplatně uděleno, jsou nadřízené úřady, povoLané k rozhodování
o odvolání v čas podaném, oprávněny, aby. přeZKoušely
dosud neprávoplatně udělené po\Oolení v celém jeho mzsahu
a obsahu, tudíž nejen ohledně udělení aneb neudělertí KOllsensu, nebo ohledně modalit a podmínek rekursem výslovně
naříkaných', nýbrž aby i se stanoviska vefejného zájmu, který
mají vodoprávní úř,ady dle zákona hájiti, stanovily, podmínky
a modality dosud neprároplatného konsensu dle vlastníh0
uváženÍ, třeba i odcl:iylně od instance prvé.IO )
Toto prám vyšší instance k př,ezlooušení nevztahuje se
tudíž jen na ty body, ohledně nichž byl úliad cesnou O;dvolání o přezkoušení dožádán, nýbrž i na Jmntroru, zda naříkaným výměrem nebyly positivní zákonné předpisy porušeny neb nepovšimnuty,ll)
VIII. Jakmile však nabude roznodnuti právní moci, stává
se pevným, nezměnitelným i Kdyby dodatečně obsah jeho byl
pro nezákonnost naříkán pro1Jo, ;oe podstatné skutečnosti byly
nepdvem pokládány za proKázány, resp. za neprokázány, .neb
byla-Ii platná právní. norma nesprávně neb vůbec nepoužita
_ i kdyby dodatečný opravný prostředek opíral se o zájem
veřejný. Jest pouze třeba, aby rozhbdnuti bYfO vydáno útadem kompetentním a s vyvarováním se podstatných vad
řízení. 12 )

§ 96. Odkládací účinek opravných prostředků.
V pravý čas POd:2n,é odv,oláni pusobí odJú,~dně. lesUi
prodleni s nebezp.ečenstvim spo/eno, mu2e politiciJť;ý Úřad w,e- .
hledě, k odvolálú podanému, povoliti, aby se opatfi/o, čeho
'k odvrácení nebezpečenství naprosto t~eb!J..
10) Srov. Budw. 5719 A ai 1908.
11)

Sro\'. Budw. 7398 A ai

1910.

12) Srov. Budw. 12568 ai 1899.
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t. j. u příslušného úřadu ve lhůtě 14 denní podoručení rozhodnuti podané odvolání má dvojí účinek: jednak devoluční, 1. j_ že nadřízený úřad povolán jest pře
zkoušeti rozhbdnuti instanoe nižší, jednak s u s pe n s i v ní,
t. j. že nález zpravidla až do definitivního rozhodnutí vyšší
instance zůstává nevykonatelný.
Z tohb plyne, že žadateli musí býti sdělellKJ, že proti
udělenému konsensu podáno bylo odvolání, tudíž že konsens·
ten právní moci ještě nenabyl (vzhledem: ke konoentrační'
zásadě řízení vodoprávní ovládající nemusí býti obsalť odvolání sdělen žadateli k vyjádření) a pak, že žadatel, nenabyl-li nález právní moci, nemůže s usk'utečněním projektu
započíti.:J.eŽto jinak vydával by se následkům: § 72. (odstranění svémocné novoty).
Již při výkladu § 95. bylo poukázáno k tomu, že řádný
opravný prostředek přípustný jest pemze pvati m:eritornímu
rozhodnutí, nikoli proti mezitimním pr'Úcesním 'Opatřením. Ze
sp'Újit'Ústi § 96. s ustallKJvením: § 95. plyne, že odkladný úči- .
nek lze přiznati 'Odvolání sm:ěřujícímu pvati merit'Úrnímu vazbodnutí, že však, bylo-li podáno odvolání i pvati mezitímnímu opatření, n. př. delegaci jiného úřadu dle § 76. odstavec třetí, nebe tomuto odv'Úlání zmíněný účinek přiznati. l )
V

čas,

Ježto však bezvýjimečné uplatňování zásady, že odvoláni
vůčí nafikanému nálezu účinek' odkladný, m'Úhlo by
vážně 'Úhmziti veřejný zájem: aneb straně druhé způsobiti
újmu nenahraditelnou, zmocňuje § 96. politicky úřad, aby
pOViolil, aby se opatřilo, čebJo k odvráceni nebezp,ečí naprosto třeba, je-li s pvadlením spojeno nebezpečí.
jeví

Při nebezpečí

v pr'Údlení může býti tudíž politickým úřa
dem dle V'Ú ln -é II .o jeh o u v.á žen í vyloučen suspensivn~
účínek odvolání, pokud ne z by t n ě jest toho k odvrácení
hrozícího nebezpečí třeba, la muže býti aspoň určiti část na~
řikanébJo nálezu proViedena bez ohledu na to, že .odvolání
bylo podáno (n. př. provisorní umístění normálníbJo znamení,
pvavisorní zřízení hráze vdkou v'Údou porušené a p.). Ta:
kovym pmvisoriem nesmí byti ovšem: ani veřejné zájmy ohroženy, ani cizí pf,áVia dotčena.
1) Srov. Budw. 11003 A ai I915.
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Z t'Úho, že politický úřad dle svéb'Ú uvážení může povoliti
bezodlkladný výk'Ún nejnutnější části naříkaného rozhodnutí,
plyne, že j'est oprávněn dle svého uvážení i naříditi třeba
II u cen é p r.o v e cl e II ,í té části nálezu, která z důvodu veřej~
ného jeví se bezpoďmínečně nutnoOu. RoOzh'Údnutí poOlitického
Uřadu, kterým odkládací účinek 'Údvolání byl zdvižen aneb
nuceny výkon rozhodnutí bez ohledu na podané odvolán~
nařízen, podléhá ovšem samostatnému opravnému proOstliedkU.2)

§ 97. Dozor vodoprávního úřadu nad vodními díly.
'I(dyž se stavi stroj, k němuž dle toho zákonrz povolefÚ
třeba, mrz;i politické úl,zdy k st~vbě, vrdťni p#hlidku; po
vystavěni strojů maji se přesvěďčiti, zdali se stavělo tak, fllk
bylo povoleno, a týče-li se to h'nacího stmje a stllvidla, zvlá~tě
byl-li celcH spr,úvně a příhodně postflven, z,ároveň I1wlt opatřili, abiy, sJiJedali-li sewtdy a úchylky, byly ods/rané-ný.
Bylo-li právoplatným konsensem žadateli propůjčeno vodní
užívaCÍ právo, ~aloženo jest sice pDO žadatele subjektivní práv'Ú,
leč s právem: tím: koresponduje prvá jeho povinnost, aby
dílo zřídil dle schváleného pmjektu a dle poOdmínek v konsensu uViedenýclť, druhá pak povinnost, aby dílo zřízené udržo"al ve stavu lmnsensu odpovídajícím a jeho též v míře a
způsobu pDOpůjčeném uži~al. Jest pouze ~ důs1edk'em §§
17. a 75., že zákon svěřuje dozor nad plněním těchto poOvinnosti držitelem díla vod'Úprávnímu úřadu, jemuž v § 97. ukládá,
.aby k provádění stavby díla přihlížel a po jejími domnčení
se přesvědčil,. zda schváleného projektu a podmínek lmnsensu
bylo při stavbě přesně šetřeno. Mimo to, jak n!že podrobněF
bude vy<>větlen'Ú, vyplývá z norem §§ 21., 43. a 44· Ve spojitosti s ustanovením: § 97· právo úřa.du voOdoprávního, aby
nad řádným: udržováním díla i po pDOvedené 'kiolauidaci
dohlížel.
I. Pokud d o z o r u p ti s t a v b ě samotné, tndíž při uskutečňování projektu se tyče, sleduje ustanovení § 97. zřejm:ě ten
,účel, aby úř,adu vodoprávním:u bylo umožněn'Ú působiti na ta,.kové prováděni projektu, které by odpovídalo předpisům § 79·

l
L

2) Srov. Budw. 5727 A ai 1908.
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Při udělování konsenstl musí často úřad vych'ázeti od před
pokladů různých' skutečností,

které jsou právě - třeba že
technicky odůvodhěnými, proto přece jen - nejistými před
poklady, tudíž pouhou pravděpodobností, která při prováděnú
projektu může se ukázati k1amnou. Jestliže zálron it1kládá úřadu,
aby se při kolaudaci přesvědčil o tom, zda zhOtovené dílo
jest v souhlasu s uděleným povolením, a aby se postaralo odstranění úchylek od konsensu, nebe z toho vyvozovati, že by
úřad nebyl již \Ce stadiu provádění projekttl oprávněn, zjistí"li
nedostatky a závady, nařiditi jich odstranění a za tím: úóelem
konati též potřebná šetření běb'em stavby.!)
II. V druhé větě § 97- uložena jest politickým úřadům
povinnost, aby po vystavění, dokJončení stavby vodního díla
se přesvědčily, zda dílo zří~eno bylo dle konsensu, aby je k 0laudov:alyaneb zařídily, aby zjištěné snad vady a úchylky
bylJl odstraněny.2)
Nařízením tímto sleduje záIDon účel, aby zajištěno bylo
takové zřízení projektu, které odpovídá udělenému povolení a
vyhovuje zájmům veřejným i právům záj!emníků. Ježto tudíž
vodoprávnímu úřadu přísluší i m stavby na prov.ádění její
dozírati a objevivší se vady a nedostatky dáti odstraniti,
ježto dále jest úřad k tomu povolán, aby po dokončení díla
o jeho souhlasu s uděleným konsensem se přesvědčil a teprve
na základě příznivého výsledku lmlaudace vydal žadateli povolení K užívání díla, lze tvrditi, že celé řízení vodoprávní, po~
čínající podáním žádosti 'a řízením přípravným, provedené jednáním komisionelním a formálně uzavřené nálezem vodoprávním končí fakticky teprve aktem IDolaudačním.
Předpis § 97. jest rám imperativního; vyžadujeť vždy,
aby vodní dílo, jehož zřízení neb změna podléhá úřednímu
schválem, podrobeno bylo po svém dokončení úřední Kolaudaci. Není tudíž držitel takového nově zřizovaného díla
'oprávněn, aby díla a propůjčeného práva dříve
užíval, než provedena bude vodoprávní kolaudace a než p.ov olení k užívání díla nabude právním o ci. Jsou tudíž držitelé ti povinni, aby v čas, t. j. před
,) Srov. Budw. 4464 A ai 1906.
úřední kollaudaci vydán býv. místodržitelstvím normální výnos z 13. října 1916 Č. 7.-677. a 678" sbírka normalií č. 73. a 74.
z r. 1916.

2) O
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uplynutím lhůty. jim dle § 86. pro dokončení stavby stanovené,
uvědomili vodoprávní úřad o dokončení stavby a tím dali
úřadu příležitost a popud, aby vyhověl předpisu § 97. Leč
intervence úřadu není .odvisla od dožádání strany.
K.olaudační řízení jest dle § 97. předepsáno imperativně a
musí tudíž býti z moci úřední proveden.o i tehdy, když strana
opomene oznámiti úřadu, že dHo jest doIDončeno. Teprve dle
výsledku tohoto úředního jednání má politický; úřad rozhodnout, zda. dílo, resp. za jakých podmínek může býti uvedeno
do chodu a teprve, nabylo-li t.oto ("užívací") povolení právní
moci, jest držitel díla oprávněn, aby vodní právo vykonáva1,
dílo v činnost uvedl a ho používal.
Nedbání těchto předpisů se strany držitele díla, t. j. výkon vodního práva a používání k tomu potřebného díla př,ed
jeho kolaudaci a pl\ed práv.oplatností uživacího povoLení, z.akládá přestupelC vodního zákona a jest dle §§ 7 I. a 72. trestno.
Při kolaudování m'usí se _úřad omeziti pouze na k'ons ta t o v á n f, zda stavba provedena byla přesně dle plánu a
.a šetření podmínek konsensních a zjistí-Ii úchylky neb záv;ady,
má užívací povolení učiniti závislým na splnění určitých p.odmínek, jichž cíLem jest, zjištěné záv;ady a odchylky od projektu odstraniti. Ježto tím, že V'odoprávní konsens nabyl právní
moci a tím žadatel získal subjektivní právo pevné jak vůči
ostatním zájemník'ům, tak i vůči úřadu, nelze do užívacího
povolem vložiti podmínky, které by. platně nabyté právo držitelov.o omezovaly. Z téhož důvodu jsou při kolaudačnim ří
zení, k němuž samozř,ejmě musí býti pozváni znáan:í, záj;emníci
a zejména ti, v jichž zájmu byly. K vodoprávnímu konsensu
připojeny určité podnúnKY, vyloučeny námitky směřující proti
samému projektu a jsou připuštěny jen ty, které popírají, že
provedená stavba souhlasí se schváleným projektem. 3 )
výslovně nařizuje, aby se úřad při kolaudaci pře
o tom, zda bylo vyhověno předpisu § 23., zda totiž
byly při hnacích strojích a zdýmadlech správně a příhodně
cejchy (normální znamení) zřízeny.
III. Dle §§ 21. a 44. jest držitd dHa povinen, aby své
dílo udržoval ve st·avu odpovídajícím konsensu. Nemůže se
zajisté povinnosti své zhostiti poukazem na tu okolnost, že

§ 97.

svědčil

S) Srov. Budw. 5469 A ai 1909.
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dilo bylo po svém dokončení bez závady kolandováno. Neffiůže tudíž býti teči o tom, ž,e by kolaudační výměr mohl
se státi právoplatným v tom smyslu, že by držitel díLa byl
od dalšího ručení za doddování podmínek konsensu IOsvobiozlen.
§ 97. sioe ustanovuje, že úř,ady mají se při vystavění
strojů přesvědčiti, zda stavěno bylo tak, jak bylo povoleno
a že zároveň mají opatřiti, aby shledané \Cady a úchylky byly
odstraněny. Tomuto zákonnému ustanovení nemůže však býti
přikládán ten omezený význam, že by politický úřad byl jedině
oprávněn provésti přezkoušení stavu povoleného dila pouz'e
bezprostředně po jeho dokončení.
Správnější jest zajisté výklad, že p'Ůlitickým úřa
dům př.ísluŠí práv'Ů ustavičného dozoru nad zaohováváním všech podmínek konsensem předepsaných. Z toh'Ů
plyne, že i když bylo při kolaudaci zjištěno přesné pm\'edení
díla dle konsensu, nesmí býti úřadu v torn bráněno, aby
v libov'Ůlném pozdějšírn okamžiku nařídil odstranění zjištěných
závad a úchylek od konsensu, aby požadoval splnění závazků
žadateli konsensem uložených a za tírn účelem vydal potřebné
příkazy.4)

Vodoprávní úřad jest již z moci úřední povolán k ustavičnému dozoru nad řádným, mnsensu odpovídajícím stavem
vodních děl a nemusí vyčkávati návrhu súčastněných zájemnlků, aby naléhal na provedení neb zachování podmín"k konsensnícn. Bezprostřední d'Ůzor nad vodními díly přísluší ovšern
dle § 98. místnímu polioejnímu úiadu, leč dozor ten nevylučuje bezprostřední zásah politického úřadu, při nejmenším
pak ne tam, kde' jedná se .o výlmn práv'Ůplatného \'od'Ůprá\C
ního nálezu. 5 )
V § 97. politickému úřadu uložený vrchní do~or zakládá
neobmezenou povinn'Ůst politických úřadů, aby všemi prostředky, které mají k disposici, cHránily veřejné, e"ent. i soukromé zájmy ohr'Ůžené snad pDOtizákonným, resp. protikoonsensním jednáním neb opomenutím při provádění, udržování
a použív,ánÍ vodních' děl.
Forma la ilÚra, jal{ politické úřady své neobmezené právo
doz'Ůrčí v jednotlivýcH případech vylwnávají, volena jest dle
konKrétního stavu věci.
4.) Srov. Budw. 6234 A ai 1908.
5) Srov. Budw. 9179 A ai 1912, 10154 A ai 1914.
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Dle § 100. jest vodoprávní úřad povinen vésti v evidenci
vodní užívací priv,a, která v jeho obvodu ,existují a nově
byla udělena. P.ovinnost ta by byla neproveditelna, kdyb)'i'
nebyl úřad oprávněn kdykoli se o tom přesvědčiti, zda skutečně existující vodní díla užívací spočívají na právnim podkladě, t. j . .opírají-li se o starý stav neb úf.ední poV'Olení a
v pochybnosti zjistiti rozsah tohoto práva cestou r.ozhodnutí,
způs.obilého právní moci. Proto není závady, aby úřad z povinnosti úřední určil číselně vodní -užívací právo, i když není
zde konkurenčního projektu dle § 94. 6 )
Vodoprávním úřadům přísluší tudíž dozor nad zřízením .a
užíváním vodních děl dle uděleného konsensu. Právo záJem'~
níka, aby činně při výkonu tohoto dozoru se súčastnil, není
zákonem: normov.áno; jemu pouze příslušÍ, pov.ažuje-li se prQtikonsensním užíváním vodníh.o díla \'e svých právech dotčen
neh pošl<o~en, aby hledal .odpomoc li vodoprávního úřadu,
event. u místního policejního úřadu, konajícího bezpl'ostřední
dozor nad všemi díly k užívání, svádění a hrazdění voďy.
Kterých opatření ia prostředkll bude úřad pov;ažovati za nutné
použiti k účinnějšímu uplatnění svého dozorčího práva, jest
v mezích zákona předmětem jeho V'Olné úvahy.7)
Vodoprávní úřady jsou z moci úřední povinny naléhat~
na to, 'aby vodní díla zřízena byla dle konsensu, a zejména
o to pečovati, aby každé proti- nebo b,ezkoncesní
dílo bylo odstraněno, když jeho existence nemůže býti
ve veřejném zájmu trpěna. Tato zásada není vyslo"ena pouze
y § 7 2 ., nýbrž vychází i ze základní myšlenky §§ 21. a 97·, 9 8 .,
dle nichž vodoprávní úřady jsou oprávněny, aby se kdykoli\C
přesvědčily o torn, zda dílo souhlasí s udě1eným povolením.
Toto právo pDOpůjčené všeobecně vodoprávním úřadům pří
sluší nepochybně v poslední instanci i ministerstvu, které dle
toho jest oprávněno, aby ve vef.ejném zájmu napravilo každou
k vědomosti jeho došlou úchylku díla od stavu konsensního'
.a učinilo nutné opatření. 8 )
Výslovně třeba upozorniti na to, že bezprostřední trvalý
dozor i nad díly povolenými dle kom.petenčního předpisu § 76.
.zeri1ským politickým úřadem přísluší o k r e sní m: li ú řad u
6) Srov. Budw. 11076 A ai 1915.
7) Srov. Budw. 1737 A ai 1903.
8) Srov. Budw. 9461 A ai 1913.
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pol i t i c ké m u, ježto vodoprávní Hzení zakončeno jest výresp. udělením povolení k užív.ání.
Shrneme·li vše, co bylo při výkladu § 97. řečeno, vidíme,
že úkolem politickýcH úřadů okresnich jest peoovatio to, aby
a) vodní dilo, které potřebuje úředního povolení, bylo jen
za dodržení všecH zákonných předpisů zřiz.eno a teprv·e po
vodoprávní kolaudaci a po právoplatnosti povolení k užívání
v činnost uvedeno;
b) aby vodní dilo bylo vždy uddíováno v stavu odpovída-.
j.Ícím' konsensu, řádném,a bezpečném, la
c) aby v případě, že by držitel těchto předpisů nešetřil,
byl event. s použitím trestní a donucovací sankce (§§ 71. a
72.) přidržen k plnění svých povinností.
měrem kolaudačním,

aby vodní p'Úvolená díla pmv'Úzována byla v mezícH propůj
čenéh1Y oprávnění a aby udržována byla ve stavu zákonem
předepsaném. Zjisti-li určité ned'Ústatky, závady neb úchylky
od podmínek konsensnícll neb předpisů zákonných, jest jeh'Ú
povinností, aby závady tyto ihned vodoprávnímu úřadu
.o h 1 á s i 1, který p'Útřebné kroky sám zařídí, aby závada byla
odstraněna.

P'Úuze v při p ade c II p i ln Ý c h, k'de pr'Údleni, t. j. dov'Úláváni .se pom'Úci příslušného úřadu p'ÚliticKéll'Ú sp'Újeno by
byl'Ú s nebezpečím pro veřejnou bezp,ečnost (niK'Úli
tedy, kde byl by p'Úuze .ohrožen zájem určitého soukromníka),
propůjčuje § 98. místnímu úřadu polioejnímu právo, ,aby sám
bez p rů tahu .o pa t ři 1, čeho třeba.
Zák'Ún . spln'Úmocňuje místní policejní úřad, aby nutné
Výraz tento nelz~ však vykládati pouze tím způ
s'Úbem', že by polioejní úřad byl oprávněn p'Úuze vydati přikaz,
který měl by býti tim, jemuž svědčí, pr'Úveden, nýbrž bezpocnyby: může úřad i sám jednati, sám vÝK'Ún p'Ú t ře b n Ý
pr'Úv",s ti. Náz'Úr tento také odp'Úvidá skutečné potřebě
v případech', kde bez prodlení, ihned má býti něoo pr'Úveden'Ú,
jak'Ú n. př. Když hrozí nebezpečí p'Úv'Údně. Jest pr,avda, že
poslední věta § 98. obsahuje ustanovení pm případ, že P'Úvinný d'Ú stan'Úvené lhůty neuposlechne toho, co Iljařídil místní
úřad policejní; z tohoto ustan'Úvení nelze však .odvozovati, že
ve všech' případech má úř.ad předem p'Úvinnému stan'Úviti
lhiitn k pmvedení přík:azu a teprve, když lhůta tato nebyla dodržena, ;oe smí zanedbaný výk'Ún sám na náklad k tomu zlavázanéh'Ú pmvésti. T'Úto ustanovení n'Úrmuje postup úřadu pm
ten případ, že úřad se rozh'Údl pm alternativu jednu,' t. j.
vydati rozkiaz tomu, kd'Ú dle zákona jest K určitému vÝK'Únu
neb plnění p'Úvinen, nepřichází však v úvahu pm altemat~vu
druh'Úu, když úřad sám bez p'Úužití event. zavázaného nutné,
".opatřil".

§ 98.
'K

strojům

Bezprostřední

dozor provádí obec.

v příčině uŽ;v.dní a svozov.dní vody. a br.dnění
dohlíželi pfimo místní úřady policejnf, které"
lest-li případ pilný, malí bez prů/,ahu opatřiti, čeho z příčin
veřelné bezpečnosti lest třeba, kde pak prodlení není spořeno
s nebezpečenstvím; mají Mdati, aby přislušný/ úřad politický
nařízení vydal.
Neposlechnou-li povinní do ustanovené lhůty toho, co
místní úřad poliC'ejní nařídil, může ten úřad poti'eb1nou pnici
'tMtivykonati nákladem olJmeškfllých.
V § 97. upraven jest vrchní dozor politicKého co vodoprávn,ího úřadu nad zřízením', udržováním' a používáním vod~
ních děl dle podmínek Konsensu a dle předpisů zálronných,
Ježto. však přísné provádění tohoto dozoru politickym úřadem
vyžádalo by, si jednak nepoměrného nákladu, jednak pro zatlžem politicl<ýcH úřadů i jinými agendami bylo by těžko prove·
ditelné, ustanovuje § 98., že přimy, bezprostřední doz o r nad vudními dily, ať slouží užívání, svádění neb hraz'děn~
vody, svěřen jest místnímu úřadu p'Úlicejnímu, který
funkci tuto vykonává v přeneseném oboru půs'Úbn'Ústi (§ 29.
ob. d.).
Pravidelně bude ITÚstní policejní úřad prováděti dozor
ten tim způsobem, že dohlédati bude svými zřizenci nad tím,
vodě zřízeným
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opatřeni učinf.1)

R'Úzhodl-li se úřad pro alternativu druhou a určil-li, po·
vinémn lil ů tu, d'Ú kdy určitý vÝKon má býti proveden, nelze
lhůtu tu p'ÚvažoVlati za lhůtu dle § 86., která má ta účel vylončiti hromadění kOncesí a tudíž za následek uplynula-li
bezvýsledně - zánik propůjčeného práva. Stanovení lhůty dle
1) Srov. Eudw. 5370 A ai 1907.
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~ 98. může míti jedině význam připomínky, pohrůžky, že po
Jejím uplynutí bude nařízený úkon proveden na náklad liknav-

ce samotným úřadem. U plynutí této lhůty nemůže tudíž nikdy
'Vésti k zániku příkazu, nýbrž právě naopak dáti úřadu podnět
k donucovacím prostředkům proti neposlušnému držiteli díla.")
U stanovení § 98., zmocňující místuí úřad polioejní k opa"
. které se jeví nutným v zájmu veřejné bezpečnosti"
Jest normou výjimečnou, která vyhražuje pouze pro případ
naléhiavé potřeby nejbližšímu místnímu úřadu, aby nejnutuěJší
opatření učinil, ne vyluču je však p řl s I ušno s t po litických úřad ů §§ 75. a 76. pro všechny vodoprávní otázky stanovenou. T'Ů plyne nejen z p'Ůvahy věci, nýbrž i ze znění
§.9 8 ., který ustanovuje, že, kde není nebezpečí v prodlení, má
Sl policejní úřad před svým 'Opatřením vyžádati pokyn přísluš
ného úřadu politickéh'Ů ("vorerst die Weisung der zustandigen
politischen Behiirde einzuholen").3)
:ření,

Sprivní soud spatřuje v oprávněních, jež jsou Propůjlčena
v § 98. !1Ústním policejním úřadům, toliko práv'Ů, aby, hrozí-li
nebezpečí "eřejné bezpečnosti, přímo činně zasáhly, ,tedy, el<ekuční cestou všechna 'Ona opatl\ení učinily neb ihned nařídily,
která jsou s to nebezpečí odvrátiti. Vydávání písemných pří
kazů, opatření neb rozh'Ůdnutí, která by sama opět podléhala
~o:tupu instančnímu, nemohou býti tím již proto rozuměna,
Jelikož § 98. výslovně ustanovuje, ;oe "kde pak pr'Ůdlení není
spojeno s nebezpečenstvim, mají Hdati, aby příslušný ú~ad
politický nařízení vydal."')

§ 99. Náklady vodoprávního řízení.
Náklad za ohled,áni a jednáni komisi pfedsevz21é v záležitostecH stran se týlw-líclch nese strxna, která za řízeni žádala
aneb k tomu; svou vinou aneb zvláště svými sVé1čolnými n.ámitkami přičinu; dal,a.
Politický ářaď nalezne, jak náklad ten, jes/-li .užitek! spona strany přiměřeně se rozvrh'ne a pokud ten, jenž,

lečenský,

2) Srov. Budw. 6329 A ai 1908.
3) Srov. Budw. 4495 A ai 1906.
4) Srov. Budw. 9521 A ai 1913.

384

křiv zůstal,

náklad za Hzeni, jejž druhé,

způsobil, ' nah'n!1ďi.
Náklad zx vyšetřování přestupku

kdo

buďe

straně

svou; vinou

zákon2 uloží se tomu,

vinným nalezen.

otázku úhrady útrat, vzniklých ří"ením vodvprávním a to řízením zavedeným v záležitosti stran, nikoli tedy
řízením' čistě offic:Losním.
Z á lež i t o s t i str a n jsou vna úř,ední jednání, jichž
předmětem jest řízení za účelem vzniku práv vodních, nebo
rozhodnuti lÍřadu {) existenci nebo o rozsahu sporných práva
povinností vzhledem: na užívání, svádění a hrazdění vody.1)
Zákon rozeznává tři d ru hy n ákla d ů řízení a to
I. náklady za ohledání a jednání kO!1Úsí předsevzaté,
II. odpůrci vzešlé útraty řhení (útraty stran) a
III. náklad na vyšetřování přestupl~u vodníhú zákona.
:ad I. NákLady za ohledání :a jednání k'omisi
v záleži t o s tech s t ran p ředsevza té rozuměti jest
pouze ty výlohy, které vzešly intervencí úřadů.") P,atří sem
tIldiž jednali poplatky funkcionářů vodoprávního úřadu, kteří
súčastnili se komise u výkonu svého úř,edního pos,1Javení, dále
ty v,ěcné náklady, které prov,edení této lromise vůbec vyžadovalo a lmnečně poplatky stanovené vodoprávním úřadem za
přivzetí úředních znalců k této komisi. (Znaloem jest jen ten,
kdo jako talrový byl úřadem vodoprávním ke kiomisi pozván,
jehož posudek a dobrozdání o podáních stran, resp. o sn:lěro
datuých okiolnostech bylo vyžMáno a j,ehož útraty pak vodoprávní úřad stanovl.. 3)
Kdo tyto náklady "nes,e", t. j. přímo hradí, stanoveno
jest v prvém odstavci § 99. Od nákladů těchto rozdílny jsou
vlastní útraty stran, o jichž event. "náhradě" odpůrci jedná!
druhý odstavec § 99.
Jest sporno, zda m"zi náklady kbmisionelní v širším slova
smyslu počítati jest také náklady, spojené s předvolláním
s v,ě d k ů. Nebe o tom pochybovati, že, je-li povinností úř.adu
vodopr,ávnihú, aby řádně podklad rozepře neb nesporné záležitosti vodoprávní zjistil a je-li oprávněn dle své volné úvahy
voliti si vhodné prostředky průkaznÍ, hude nutno náklad svě-

§ 99.

řeší

l) Srov. Budw. 6005 A ai 1908.
2) Srov. Budw. 1°527 A ai 1914.
S) Sr-ov. Budw. 11509 A ai 1916.

385

deČllÝ

považovati za náklad spojený s "ohlediním a jednáním
komisí v záležitostecH stran pliedsevzatý" a subsumovati ho
pod náklady komisionelni.
O povinnosti k úhmdě těchto výLoh Komisionelních obsahuje § 99- normu, dle níž "nese" náklady ty nejprve ta.
stranla, kterA za Hzení žAdala. Z této zásady uvAdí
však § 99. dvě výjimky. První stanovena jest v prvém odstavci
téhož paragrafu výrokem, že zmíněné výlohy platí ten, K d 'O
k zavedení řízlenÍ svoru vinou_ia zej,m:éna svévol·
nými námitkami dal příčinu. Druhou výjimku uvádí
druhý 'Odstavec tím, lOe při společném zájmu uklidái
politickému úřadu, \lby nalezl, jak náklad ten, t. j. výLoh)l
komis1onelní má se na strany přiměřeně rozvrHnout].
Pravidlo, které zákon o úhradě nákladů KomisioneJ:n~aH
v § 99. stanoví, jest ovšem alternativní, avšak současně Kategorické, vylučující volné uvážení úřadu, neboť alternativa prvi
nastáv.i teprve tehdy, není-li tu výjimky prvé neb druhé.
Není vyloučeno, aby vyskytovaly se najednau u téhož
subjektu různé tituly povinnosti k úHradě těchto nálcl",dů.
Titule ty se navzájem! nevylučují, nýbrž moHou bý,ti i spolu
kombinovány, pokud dle rozliČllých' v úvahu přichizejkích
vztahů vyskytují se v jednom vodoprávním případě současně
jich' skutkiové předpoklady.4)
Prvou zásadou, vyslovenou § 99. jest, že p'Ovinnost
K úHradě nákladů komis1onelních stíhá tu stranu, která o z avedeni říz'ení zažádlala. Této zásady bude lze zejména
použíti v případech § 78., v nichž strana chopila se inicÍia.t~vy
a '~ažádala za zavedení řízení vodopr,ávníhJo za tím. účelem,
aby zíSKala vodní uží"aCÍ práv;o nebo dosáhla konsensov,ání
nového neb změněného vodního díla. - Stejně mi nésti
náklady kiomis1onelni strana, kter,á srou žádostí za 'propůjčení
vodrúho přebytku přiv;odila Komis1onelní šetření o spravedlivýcH nárocích děl již zřízenýcH (§ 94. oll. a), tudíž vyšetřo\Cání, zda jest v daném případě přebyteK vody.')
Mimo tyto případy ;JJ1ůže v;odoprávill řízení býti vyvoláno
poďáním! zájemníka, který udává, že držitel vodního díla nevyho\Cěl všem podmínKám KOnsensem stanoveným aneb ne·
4)

5)
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Srov. Budw. 7200 A ai
Srov. Budw. 8165 A ai

provozuje dílo dle předpisu konsensu a zákona, čímž stěžo
vatele pQškozuje. Zde nastáv,á případ § 97., dle Kteréhio provedení všecH vodních děl, k nimž dle zákona třeba povolení,
podlélúi vrchnímu dozoru politických úřadů a dle Kterého
mají Mady ty opatřiti, aby shledané vady a úchy~Ky byly;
odstraněny. Bylo-li při takovém řízení, vyvolaném sice zájemníloem, leč prováděném dále z :moci úřední u výkonu práva
dozQrčího shledáno, že skutečně dotyčné vodní dílo není provedeno v s'Ouhlase s uděleným povolením neb jiné vady vykazuje neh pro\Cozov,áno jest na úkor cizího pr,áva, uložena
bude úh'mda. útrat komisionelních držiteli díLa, ježto stavem
svého díla, hmsensu neb zákonu neodpovídajíoím, intervenci
úřadu zavini!.6)
Naproti tomu všaK, bude-li ,seznáno, že vyžádaná, resp.
vyvolaná intervence účadu byla bezdůvodná, bude Hraditi výlohy ty zájemník proto, že za kiomisi zaž,.dal, resp. že svou
vinou, po př.ípadě svérolnými námitkiami dal k zřízení Med-'
nímu příčinu.
Silněj šl titul úhrady výloh komisionelních než jest
dožádání strauy tvoří tudíž z;a v i n ě ní, posKytnuti příčin"
k zahájení vodopr,ávního řízení, takže žadatel nemusí nésti náklady toho řízení komisionelního, k němuž zavdalo podnět zavinění strany druhé.
Zavinění toto může býti buď rázu mat ,e ri e ln Í h o v tom
směru, že strana svým protiprávním nebo pmtikonsensním jednáním neb opornenutímdala nepřímý podnět K vyžádanié intervenci úřední, aneb rázu form;álního, hlavně paK procesního tím, lOe strana v zahájeném sporu vodoprávním
podleh1a.
Zda stmna v konKrétním případě se dopustila zavinění,
nelze posuzoVlati dle rolného Il\cážení úřadu, nýbrž dle specielních norem, jež pro vztahy stran jsou rozhodné a dle skutkových okolností kionk'rétního případu.
. Spedelní případ zavinění jest vyvolání (resp. protahohov;ÍnÍ) vodoprávního řízení podáním sv·évolných námit e k, t. j. taloových, o nichž podavate1 byl přesvědčen, že nezakládají se na právním neb faKtickém podkladě. Zda námitKy
byly svévolné neb nikioliv, rozhodne vodoprávní úřad v kon·

1910.

1911.

6)

Srov. Budw. 14516 ai

1900.
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krétnírn případě po ocenění všech skntkových okolností dle
volného svého uvážení. Za svévolnou však nelze bez dalšího
pokládati námitkn v Hzení konsensním, že faktický stav, který
byl položen úřednímu rozhodnutí za základ, neodpovídá stavu
právnímu, poknd bezdůvodnost této námitky není na prvý~
pohled zřejma. 7 )
Jedná-li se o z á j e m s pole č n ý, jest náklady kOmisionelního jednání správním úřadem přiměřeně na strany rDlděliti. Společný zájem předpokládá více subjektů, kteří ku
společnému prospěchu neb k odvrácení společné újmy domáhají se udělení nového práva :aneb z těchže důvodů svých;
práv 'l1ájí. (Na př. zřízení společného dUa, uddování společného dili, zříz'eni ochranných staveb, jež sousedním pozemkům jsou ku pmspěchui zHzení stavby dle § 52. a p.) Poměr
úhmdy výloh připadající na jednotlivé společnHiy, bude se
říditi poměrem toho, jak K zřizovacím neb udržDvacím nákladům jsou tito společníci povinni.
Posléze jest se zminiti 'O vom, kdo nésti má výlohy komisionelní, jestliže vy š š i in s tance na ř íd ila do plněn i
š e tře n i aneb provedené řízení pro jeho vadnDst z ruš i I a
a nlařidila řízeni nové.
I v tomto stadiu řízení budou samozřejmě platiti zásady
výše uvedené, směrodatné pro řízení v prvé instanci a bude'
třeba ulDžiti úhradu výloh komisionelních straně, která o zavedení původního řízení zažádala :aneb která řízení neb š'etření zavinila.
Dle toho, n:ařídila-li vyšší instance doplnění skutkov"
podstaty novým šetřením, jest šetření to považo;cati za pokračování řízeni půvDdniho a náklad nese žadatel. Bylo-li
nařízeno šetřeni k reKursu strany druhé, jest rozhodující,
zda výsledek šetřeni potvrdil údaje rekursní či nikoliv. V prvé
řadě nese náklady žadatel, v druhém relólfent. Bylo-li říz·ení,
zrušeno prn svou vadnost !a nařízeno říz·ení nové, musí nésti
jehD náklady žadatel, ježto jest nové řízení j:en pokra60vání!ffi,
resp. náhradou původního řízeni jím vyvolaného.
By1a-li cestou instanční uznána ne pří s I uš n o s t vodoprávníhD úřadu, musí útr;aty hraditi ten, kdo řízeni vyvolaL
Neboť § 99. zmocňuje vodoprávní úřady bez obmezení, aby

rozhDdly o hraženÍ výloh komisionehlÍch, z čehož vyplývá,
,e k odůvDdnění kompetence vodoprávního úřadu k rozhodnutí dle § 99. již postačí, bylo-li za zavedení řízení u vodoprávního úřadu zažádáno a řízení žádosti té též zavedeno.
Takové řízení jest až do stadia, kdy snad vodní úřad vyslovil
svou nepříslušnost, považovati za řízení "vodopr,ivní" a jest
. o jehD nákladech dle § 99. rozhodnouti. B)
A d II. Poknd vlastních út/C:lf stmny se tý6e, stanoví druhý
odstavec § 99., že politický úřad má nalézti, poknd má odpůrce ve sporu podlehnnvší na hr:aditi druhé straně
útraty, které jí z a v i n i 1.
r. Nejprve třeba podrobněji zmíniti se o bom', kter6
"ú tra tys tra n y" mohou býti ustanovením zákona míněny.
V § 84. jest výslovně stanoven.o, že "k vešKerýp1 řízením'
se stranami v záležitostech \'odoprávních jest připustiti pomocníky strany v právích a u věci zběhlé," tudíž vyslovena
přípustnost p r á vního a
techn i cKého zas tou pen í
str a n y. Je-Ii stranám výslovně přiznánD právo, aby, pouhly
v řízení vodoprávním zástupců právních a technických, vztahuje se náhradní povinnost druhým odstavoem § 99. normovaná neÍ'en na náklad sepsání žádostí, Ddvolán,í, žátlostí za
exekuci, dále ~a dobrozdání technická a právní, na kOJky
na podání, nýbrž i na osobní intervenci zástupců strany
u úřadu a při komisiDnelním jednání.
Pod pojem útrat strany nelze subsumovati náklad komisionelní (včíetně nákladu spojeného s předvoláním svědků),
ježto náhrada nákladu tohotD normována jest prvým odstavcem § 99. a řídí se zcela 'Odlišnými zásadami. Rovněž nelze
za útraty stran počítati náklady spojené s opatřeními úředních
opisů protokolů, ježto opisy ty nejsou prD vedení sporu naprosto nutné.
"Útratami strany, odplircem zaviněnými" jest rozumět1
vŠechny ony útraty, které vznikly oněmi procesními krok"
strany, kterých bylo účelno a nutno ponžíti, aby nápor odpůrce, ve. sporu podlehnuvšího, byl odražen. Nemůže proto
za útraty strany, které odpůrcem mají býti llahraženy, považován býti ten náklad, který vznikl svévDlnými neb k obhajobě zcela zbytečnými kmky.9)
8) Srov. Budw. 5764 A ai 1908.

7) Srov. Budw. 5727 A ai 1907.
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9)

26

Srov:. Budw.

10113

A ai 1914.
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Dle předpisu zákona jest podlehnuvšímu odpůrci u~ožitl
náhradu těch útrat, které on z a v i n i 1. Tímto předpisem
jest stanoveno, že vítěz ve sporu má sice nárok na náhradu
jen těch útrat, které k účemé obhajobě jeho práva in concreb~
byly nutny, ale že také všeclmy taKové nutné útraty musl
dostati od protivníka nahraženy. Tím není snad míněno, že
by úřad musel uvažovati o bOm, zda přibrání právního neb
technického zástupce (pomocníKa) ke sporu bylo naprosto
nutno; přibrání to jest pr.ávem strany (§ 84.) a tudíž nutným
krokem procesním.
Úřad vodoprávní, jemuž voas byla předložena likvidace
útnat strany, má povinnost zkOumati, zda všechny )<roky strany,
resp. jejího zástupce možno uznati nu t n Ý m i. Byla·li strana
zastupována advokátem, sestávaji likvido\Cané útraty ~e dv~
součinitelů a to z hotových výloh a z palmare advokata. Při
zkoušení oobOvých výLoh jest, jaK z povahy věci vyplýwi, každá
sleva vyloučena (kolky, porbO), naproti tomu musí úřad ooe·
niti výkony advokábOvy přihlížeje k skutečným poměrům a
k pradm, nutně advokátem provedeným. Takllo zjištěné útraty
mají býti vítězn-é sťlianě plnýu; ?bnosem, př~~nány .. KI~~b~
snad vítězná stmna naopak svemu podlehnuvs, protJ.vmkovl
svémocnými pmcesními akty způsobiLa zbytečné útmty, byl
by protivník oprávněn požacdovati na vítězi náHradu těchto
výloH, Které by se oompensando z likvidace vitěmvy odečtly.
Z úvahy této plyne, že vodoprávní úřad mzhoduje o námku
vítězově na náhradu útrat podlehnuvším' odpůroem', musí ve
svém rozhbdnutí uvésti specielně adjusllované položky, aby
ta neb ona strana měla momost, rozho.dnuti naříkati. 10 )
2. Podmínlmu přisouzení náhrady útmt jest vodo p r á v·
ní s por, v němž jedna str.ana podlehla.
Není vždy nutno, aby jednalo se o spor mezi odporuji·
dmi si právními nároky, nýbrž jak dokazují §§ 21., 24. a 7 2 .,
může se jednati i o případy, v nichž vodní oprávněnci domáhají se u úřadu ochrany svých subjektivnícH práv pmti
jednáním neb opomenutím třetího, odporujídm normáim. vod·
ního zákona. Takovýto spor vodoprávní neztrácí své povahy
sporu tím, že řízení, ~avedené k jeho rozhodnuti, sLouží současně účelu trestníhD officiosního stíhání, iani tim, že ten,
proti němuž právní nárok směřuje, podmbí se tomuto nároku
10)

39()

tehdy, když. nárok ten byl již u vodoprávního úřadu uplatněn.
vedlo by k nepřijatelnému důsledku, že ptávě
ten, který vodoprávním přestupkem zavinil zavedení a pro·
vádění vodoprávního řízení, požíval by zákonné výhody, že
by byl od náhrady útrat druhé straně vzešlých osvobozen,
útrat to, které právě svým jednáním přivodi!.")
Z toho plyne, že zpravidla v říze n í k o n sen sní nJI
nelze mluviti o vodoprávním sporu v užším slova smysl:!.
Není sporu tam, kde nejsou uplatňovány právní :nároky druhO".l
stranou výslovně neb konkludentními činy popírané, kde pouze
jedna strana předstoupí před úřad se žádostí, aby jí určité
právo bylo propůjčeno a zájemník k vyjádření pozvaný činí
se stanoviska svého zájmu námitky proti udělení konsensu,
tudíž jen žádá úřad, aby vzhledem k j·eho podaným námit·
kám konsensu neudílel. Nelze proto v takovém konsensním
řízení mluviti o procesním podlehnuti projektanta, i Iťdyž
vzhledem k př,edneseným námitkám byla jeho žádost 7JaiIl1,'ít.
nuta. lO ) Není ovšem vyloučeno, že povstane i v rámci kon·
sensního řízení spor o existenci neb rozsahu odporujících si
právních nároků. Jedná·li se však na př. o vyšetřování za
účelem povolení žádaného účastenství na vodě ve smyslu § 94.
a!. a), tudíž nikoli o rozhodnutí právního sporu vzniklého meLÍ
stranami, nýbrž pouze o úřední zjištění, zda nově ohlá"en~
nárok na vodu může býti uspokojen bez újmy spravedlivý,ehl
nároků děl již zřízených, neÍ'edná se o vodní spor v pravém
slova toho smyslu. Účastenství odpůrce žadatelova při řízeni
nemá za úóel, aby prokázána byla existence a rozsah jeho
vlastního, nepopíraného vodního práva užívacího, nebo aby
odpůrce bojoval s právem druhou stlanou tvrzeným, úloha
jeho jest jedině ta, aby při šetření úřadu, který si musízj:ed·
nati jasno o event. přebytku vody, ve vlastním zájmu spoluOpačné mínění

působil. 13 )

Naproti tomu, když u příležitosti žádosti za propuJoen~
vodního užívacího práva povstane spor mezi žadatelem a
držitelem zříz'eného již dila o tom, kolik tomuto dílu vody
právně přísluší a tudíž kolik jest k disposici přebytečné vody,
jest zde skutečný vodoprávní spor, při němž dle okolností.
")
")

Srov. Budw. 5954 A ai 19 0 8.
Srov. Budw. 2535 A ai 19°4·
le) Srov. Budw. 10356 A ai 1,914·

Srov. Budw. 10587 A ai 1914.
26'
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žadatel, podlehne~li, býti uznin za povinna k náhradě;·
utrat vzešlých protivníkovi. Nehať v okamžiku, jakmile činí
určitý nárok na jisté množství vody, která dle jeho udání
jest přebytečná, a střetne se s námitkou držitele zřbeného·
již díla, který tvrdí, že on sálU' má nárDk na takové množstvl
vody, která vylučuje žádaný (udánlivě volný) přebytek, trvUi
žadatel na svém nároku a tím popírá rozsah vodního práva.
odpůrcem tvrzený, povstává mezi žadatelem a jehoprotivn.il<em
vodoprávní spor, ve kterém tu stranu jest považovati za pod~
lehlou, která a pokud své tvrzení neproká"ala. l i )

3. Další podmínkou uložení náhrady útrat jest, aby protivník, od p ů r ce ve s po ru pod le h 1 (sachfállig geworden
ist). To možno jest jen tehdy, jedná-Ii se o vodoprávní spor,
v němž uplatňovány jsou odpmující si právní nároky a jedna,
strana byla se svým nárokem zamítnuta aneb její námitky
neuznány. (Srov. § I295. o. o. z. a § 40.-55. c. ř. s.)
žalobce musí býti považován za podlehnuvšího tehdy,
když jeho nápor podniknutý proti odpůrci, byl úřadem k rozhodnutí dožáclaným zamítnut. Netřeba rozeznávati důvod z.amítavého rozhvdnutí. Dle tohv nelze o podlehnutí ve sporu
mluviti jenom tehdy, byla-li podaná žaloba uznána meritorně'
za neodůvodněnvu, nýbrž i tehdy, když tato žaloba byla zamítnuta z formálních důvodů na př. pro nedostatek formální
'legitimace neb pro pmeklusi neb pro věcnou nepříslušnosu
vodoprávního úřadu, neboť i tehdy lze považovati nápor žalobcem proti protivníku podniknutý za nezdařený. Pro tento
náwr svědčí jednak znění zákona, který nerozeznávi, na jakém
podkladě vodvprávní rozhodnutí spočívá, nýbrž předpokládá
jen prohru, podlehnutí ve sporu, kterému zajisté rovná se
zamítnutí žaloby; na druhé straně pak úvaha, že intence
zákona směřuje k tvmu, aby straně, která se zdarem odvrátila
nápor proti ní vedený, byl přiznán nárok na náhradu útrat
nutných k účelné její obhajobě. Intenci této by neodpovídalo,
bylo-li' by přisouzení útrat omezeno jen na případ, že se nápor
jen z určitého důvodu prokázal bezvýsledným.15 )
Jest ovšem těžké zodpovědění otázky, zda a polrud lze
mluviti o podlehnutí ve sporu, byl-Ii mezi spornými stranami
---14) Srov. Budw. 9967 A ai 1913.
15)
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Srov. Budw. 9625 A ai 1913.

<:lhledně předmětu sporu uzavřen smí r. Správní soud ne..souhlasí s názorem, že o podlehnutí ve sporu může býti mbveno výlučně jen v tom případě, když bylo úřadem vydáno

meritorní rozhodnutí. Zákon uznává úpravu vodoprávních po_
n1ěrů mimo úředním rozhodnudm též smÍr1elTI stran a v prvé
,řadě takovouto úpravu podporuje. Jestliže strany uzavřely
ve sporu smír a do smíru pojaly též otázku útrat sporu, zbývá
úřadu jen zkoumati, zcla dohoda jest slučitelna" s veřejnÝm
zájmem a .zda proto můlie býti schválena či nUmliv. Jestliže
však strany dospěly k dohvdě v hlavn.í věci, avšak nedohodly
se v otázee úhrady útrat sporu, tudíž zůstaly~li v tomto směru
nadále ve sporu, musí zůstati vvhraženo rozhodnutí v této
vedlejší otázce též správnímu úřadu, který bvl dožádán o rozhodnutí sporu celého. Dle jakých zásad má Úad tuto zbývající
'spornou' otázku rozřešiti, jest jasné. Úřad musí i v tomto pří
padě dle zákona a dle stavu věci posouditi, zda a která strana
smÍ!,u má býti považována za stranu podlehnuvší a tudíž za
povinnou k náhradě útrat straně druhé. Ponechávají-li strany
"'lázku útrat smírem svým nedotčenu, pmjevují důrazně (arg.
§ 86 3. o. o. z.), že ponechávají úřadu výrok o útratách
sporu a že mu Zllstavují, aby použil věcných momentů jevících
s~, v, předchozím řízení a v clocílené dohodě k wdpovědění
,ocazky, zda a pokud ta neb ona strana má býti považována za
podlehnu vší a tím za povinnu k náhradě útrat straně druhé
Takové věcné momenty dají se bez obtíží ze spisů zjistiti a t~
srovnáním věcného stavu v okamžiku podání žaloby s tím
stavem, který zjednán byl dOhodou. Lze-li na základě tohoto
prozkoumání seznati, že jedna strana podmbila se v hlavní
věci r:árokům a návrhům strany druhé, že tudíž podv,olila
se JeJlmu požadavku, není pochyby v tom, že tato strana
ve sporu věcně podlehla.16)
4· Podlehnuvší musí vítězi nahraditi útraty potud, p {) k u cl
Je zavinil.
. Za~něni strany netvoří tudíž podmínku odůvodněni 1"0vmnos~l k náhradě útrat sporu, které jest dáno právě pod-

lehnutrm ve sporu, nýbrž tvoří jen měř í t k o pro r o z s a I~
~ t r at~~~eré mají býti přiznány.
16) S'roy. B1..1d'<iv. 3353 A ai 19°5.
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Zda a pokud útraty tyto byly podlehnuvší stranou zaviněny, posoudí úřad dle svého volného uvážení a bude se říditi
direktivou, výše sub II. 1. uvedenou.
5. Zákon nemá formálního předpisu o okamžiku, kdy má býti přiznána náhrada útrat vodoprávním řízením vznikl)'Ch.
Leč § 99. obsahuje v druhém odstavci meritorní ustanovení, že náklad na říz'ení nahradí ten, jenž křiv zústa!
a které" druhé straně SVOll vinou způsobil, aniž by zikon
vyhražoval zvláštní řízení pro přisouzení likvidovaných útrat.
Z toho vysvítá, že ve smyslu zákona má být i vyd á nor o zhodnutí o náhradě útrat společně s rozhodnutím o pře d m ě t u s por u, ježto jinak nebyl by úřad vůbec
s to, aby náhradu podlehnuvší straně uložil, pokud útraty
zavinila. Pro opačný názor, dle něhož má nastati ,Oddělené
řízení a separátní nález v nově otevřeném pořadí instančnhu T
není nejmenší opory zákonné. Naopak procesní hospodárnost
vyžaduje, aby, jdto i v otázce náhrady útrat jsou rozhodny;
momenty směrodatné pro rozhodnutí v hlavním sporu, byle>
rozhodnuto o hlavní i vedlejší věci najednou.
Z toho však plyne, že nárok na náhradu útrat vodoprávního sporu, pokud jest spor zralý k rozhodnutí, musí býti
předložen rozhodujícímu úřadu v taIDové lťonkrétní formě,
že může býti přikrooeno lť vydání nálezn o obou nárocích (ve
věci i o útratách) in complexu, požadavku tomu jest vyhov~no,
pouze tehdy, když, předložena jest vodoprávnímu úřadu p he sn á 1i k v i d:a c e útrat ještě před tím, než úřad učinil své
rozhodnutU') Platí úudíž i pro vodoprávní řízení analogicky
předpis § 48. civ. ř. s., dle něhož musí býti nárok na náhradu
procesních výloh uplatněn pře d u k o n č e ním říz e n í. 18 )
III. Ú tra t y v z e šl é vyšeUováním přestupkll vod n í ho
z á k o n a tvoří náklad za výkony, které uznal vyšetřující úřad
za nutné provésti, aby byla zjištěna skutkiová podstata trestného činu 'a správný nález mohl býti vynešen. K útratám
těmto patří jednak výlohy komisionelní, vzniklé úředním vyšetřováním podstaty přestupku a vedle toho snad náldad')'1
spojené s předvoláním a výslechem svědků, dle náwru úřad..
17) Srov. Budw. -4798 A ai 190'.

li) Srov. Budw. 10199 A .ai 19I4·
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pro posouzení případll významných. Pokud vlastního trestního,
tudíž of~iciosního řízení se týče, nepatří v útraty vzešlé vyšetřováním přestupků vodního zákona útraty udavatelovy.
Odstavec třetí §99. ustanovnje, že náklad na vyšetřov,án! přestupků zákona uloží se tomu, k'do
bud e v i n n Ým u zná n. U stanovení toto kryj,e se obsahově
s ustanovením prvého odstavce téhož §u, dle něhož náklad)'
komisionelní, mezi něž nutno dle výk1adu sub I. nvedeného
počítati i náklady svédečné, má nésti v prvé řadě ta sttana,
jež za řízení zažádala, vyjma případ, že druhá strana k řízení
s vou v i n'0 li dala příčinu.
Pouhá zásada třetího odstavoe § 99. platí ovšem pro
trestní řízení vodoprávní, které bylo zavedeno na udání veřejného orgánu (četnictva neb místuího úřadu policejního,
vykonávajícího bezprostřední dozor nad řádným stavem vodních děl dle § 98.). V tomto řízení officiosním bude-li obviněný
uznán vinným, zaplatí náklad trestního vyšetřování, bude,li
osvobozen, náklad ten nahražen bude z úředního paušálu.
Bylo-li trestní (officiosní) řízení zavedeno na udání třetího
zájemníka, který však k řízení tomu co soukromý účastník
k hájení svého nároku dle § 72. se nepřipojil, hradí ovšem
v případě, že vina jeho byla uznána, obviněný, náklad vyšetřování, leč byl-li osvobozen, jest udavatel dle § 99. prvého
odstavce povinen nésti náklady komi"sionelní (včetI\ě svě
dečného) proto, že svým udáním zavedení trestního řízeni
vyvolal. Ježto všalť
není v právním sporu s obviněným,
nestává se osvobozením bohoto podlehlým ve sporu (sachfállig) a nemusí obviněnému nahraditi útraty jeho zastoupení. Právě tak nemá udavač, který neuplatňuje současně řádn~
své subjektivní právo, sahající přes obecné užívání, nárokU na
náhradu nákladu za své zastoupení v případě, že obviněný:
byl uznán vinným.")
Poslední případ trestního řízení vodoprávního a to pří
pad v praxi snad nejčastější jest ten, kdy zájemník obviňuje
drliitele vodního dila z přestupku vodního zákona, leč současně tvrdí, že přestupkem tím porušeno bylo jeho subjektivnl
právo, a připojuje se k zavedenému trestnímu řízení j..,k..
soukromý úCíastník, žádaje za odstranění svémocně provedené
19) Srov. Budw. 9703 A ai 1913, 9398 A ai 19I3.
395

novoty neb vylronání opomenuté práce obviněným a event.
i náhradu vzniklé škody (§ 72.). Zde vzniká mezi oběrna
stranami (žalobcem i žalovaným) pravý vodoprávní spor,
o jehož Útratách p1ati zásady vyslovené druhým odstavcem
.§ 99. N iklady komisionelní uloženy budou dle předpisu prvého
.odstavce téhož paragrafu.
Ježto poslední případ jest typickým případem vodoprávního sporu, p1atí při něm, jak výše sub II. vysvětleno,že
strana, která činí nárok na náhradu svých útrat procesních,
musí je likvidovati pod následky praekluse ještě před rozhodnutím ve věci. 20 )")

s§

100. - 101.

Vodní k'liha.

§ 100. Každý politický úňad m.ú vésti záznlmni knihu.
(knihu vodnl) s lístky vodnim.i, v které všeliká pr,áva k užívdni. vody v okresu průc'liod ma/lci, a práva podle toho
zákona nově nabytá, p.2k .ustanoveni, fakou výšku mail miti
normálni cejchy a změny, které v tom nfJ.st<inou, Mhj/Ouc
se 1Ul rozh:odnuti, na nichž se to a dno z2kládá, mall se
v patrnosti cliov."ti.
Při

co

vpisováni
§ 56.

mařizu;e

společenstev
(správně

budiž mimo to šetfeno toho,
§ 57.). (§ 22. zák. Nš.)

Každý má toho vůli, ,,,by náhlédl do vadni knihy a do
úřadnich jednáni 12m uvedených, rovněž j,2k do listků vodnich, pak aby z knihy té Mdal přepisů zaplatil' předepsan.V
poplatek.
§ lOl. Kterak kniha vodní a lístky vadni mail býti zří
zeny a kterak budou vedeny, uspoř.ádá se n2Ýizenimi sPfávnlmi. l )
20) Srov. Budw. 7737 A ai

1910.

21) Podrobn(iji o tomto thématě viz článek Dra A. Tobíška ,,0 náhradě útrat řízení dle práva vodního", Právník 191 I.
1) O zavedení a vedení knihy vodní se sbírkami vodopisných map
a; listin jedná nařízení ministerstva orby ze dne 20 . .září 1872 Č. 52. Z. 1..
(pro Cechy), ze dne 20. září 1872 <.::. 33. z. z. (pro MQravu) a z·e dne
20. května 1873
Č. 35. z. z. (pro
Slezsko). Obsah všech těchto naří~
zení je.st naprosto jednotný.
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ZákDn uznává, aby subjektivní práva \Oodní a jiné V'OdDprávní poměry vedeny byly v patrnosti a za tím ú6elem
nařizuje mloženÍ a vedení vodních knih, d'O nichž práva ta
i vodoprávní poměry by byly zapsány .
I. Na rozdíl od knih pDzemkových, poskytujících důka"
'O poměrech v knihách těch zapsanÝ'ch, slouží vodní kniha
v6etně vodních map pouze za evidenční pomůcku úřa
du, takže zápisem do ní se vodní práva nezřizují.
Zápis do vúdní knihy nařízen jest jedině za tím účelem,
aby všeliká práva ;k užívání vody v okrese již v době vydání
zákúna existující a podle téhiož zákona nově propůj6ená byla
vedena v patrnDsti. Zápis existujících již práv proveden byl
dle§§ 4., 5. a 6. minister. nařízení z 2'0. září 1872 Č. 52.
z. z. jedině dle zjištěného s k ut ,e č n é h o s t a v u bez jakéhokoliv rozhúdování. Vzhledem k tomu má kdolroliv právo po.
pírati správnost zápisu vodního práva a tudíž i jeho existenci,
resp. rozsah Ia úřad vodoprávní teprve dle výsledku zahájeného
sporu zápis ten opraví. 2 ) Samúzřejmě, že zápis nových \Codnich práv, nabytých již dle vodního zálrona a provedený
na základě vodoprávního nálezu, bude vyznačova.ti určitěji'
zapsané právo vodní, leč ani u tohoto nelze se v případě
SP'Oru odvúlávati na neúplný neb vadný snad zápis \Ce vodn;!.
knize, nýbrž směrodatným zůstane pouze obsah pDvolovad
listiny, vlastníhD to konstitutivního al<Vu.
Účel vodní knihy jest čistě evidenční bez průklazn(
mocI.

II. Na 'Otázku, která vodní práva mají býti do
vod tl í 'k ni h y z·a p s á n a, odpovídá § 10'0. v tom směru,
že předmět zápisu tvoří jednak všeliká práva k užívání vody
v době vyďání vodníhú zákiona již existujíd a později d1ie záEoona tDho nabytá.' U stanovení totú doplněnú bylo § J. výše
uvedeného ministerského nařízení tím, že předmět zápisu do
vodní knihy tvoří ta vúdní práva, púkud potřebují
úředního povúlení, tudíž nejen prá"a k užívání vody
v užším' slo~a smyslu, nýbrž i práva k svádění a hrazdění
vody.
.
Předmětem

zápisu dD ,,"odní knihy mohou býti p'O U Z e
ve ř e j n á prá~a vodní, normovan:i vodnhn zákonem. Jest
2) Srov". Budw. 3037 A ai 1904.
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tudíž nepřípustno zanášeti do vodní knihy soukromá práva
vodní (rybářství) aneb ta veřejná, která nejsou normována
vodním zákonem (plavení dříví). Úmyslem zákona není, ,aby
vodní kniha podávala přehled o všech vodních právedh v okresu existujících, ať by byly jakéhokoli druhu, nýbrž pouze
o takových veřejných sub}ektivních právech, které mají svůj,
základ v zákoně vodním.3)
Soukromým právním aktem zaLožená povinnost držilJele
vodního díla nenabude zápisem do vodní knihy povahy ve·
řejnoprávního, dle vodního zákona normovaného závazlru. Je-li
určit S právo dle svého vzniku kvalifikováno co právo sou·
kromé, nemůže se později proměniti v právo veřejné a spory
vzešlé z tohoto poměru musí býti řešeny řádnými soudy, nikoli vodoprávními úřady.4)
III. Jakým zpusobem jest vodní kniha zaří
z ena a doplňována, ustanovuje výše uvedené ministerské
nařízení.

V'Odní kniha 'Obsahuje a) řadové číslo položky zápisu,
b) 'Označení 'Obce neb osady, v jejímž úbvúdu nalézá se objekt
spojený s vúdním právem, jméno vúdy, dále jmén'O držitele
(společenstva) !a vyznačení mapy, v níž objekt dútyčný jest
vyznačen, c) udání účelu, rozsahu, míry a způsobu I)'uživ:ánf
vody, udání dovoleného napětí, popis normálního znamení a
popis voclního díla s poukazem na sbírku listin, d) vyznačení
služebností, vztahujících se na vúdni právo, e) púukaz na
sbírku listin s udáním počtu listin, f) púznámka.
K tomu jest upozorniti na to, že pod služebnostmi, vztahujícími se na voclní právo, které clle uvedeného minister_
nařízení mají býti vyznačeny v rubrice d) vodní knihy, jest
rozuměti služebnosti, které stávají ve prospěch zapsaného pr,iva, nikoli ty, které právo to zatěmjí. Tyto poslední patří do
rubriky c).5)
Vod n í d r u ž s t va zaznamenána jsou vedle toho ještě
zvláště na specielním listě clle pořadí vzniku. Zápis tento
obsah1:\je: a) řadové čísLo, b) označení společenstva s udáním
čísla vodní knihy, kde vodní právo společenstvu přís1ušející;

-----

S) Srov. Budw. 1000 A ai 1902.
4) Srov. Budw. 8226 A ai 19I J.
5) Srov. Budw. 7932 A ai 19I I.
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jest zaneseno a sídlo správy společenstva, c) účel a rozsah'
s poukazem na uznávací listinu a stanovy, pak
počet členů, d) jméno, stav a bydliště představenst"a, e)
jméno, stav a bydliště osob, které podpisují se za společen
stvo a jich podpisy, f) poukaz na sbírku listin s udáním
počtu listin, g) poznámka.
Zápis má býti proveden úředníkem vodoprávního úřaclu
s event. pomocí státního technika stručně a jasně. Vztahuje·li
se clilo na více' okresů, proveden bude. zápis u toho úřadu,
v jehož. ohvodu nalézá se hlavní objekt dotyčného práva.
V ostatních vodních knihách sousedních okresů se právo
stručně zaznamená s poukazem na zápis hlavní.
společenstva

Vodní kniha musí býti svázána clo foliantJU a opatřena
(event. odděleně) indexem.
Podstatnou součást vodní knihy tvoří sb í r k a map
vodních a shírka listin.
Sbírka map sestává z
tailních a speciálních.

přehledné

mapy, pak z map de·

Pře h le d n á mapa zobrazuje veškeré vodstvo okres~
s vyznačením hr,anic obcí a s udánim detailních map řím·
skými číslicemi. D et a il ní mapy v měřítku mapy katastrální
znázorňují jednotlivé úseky přehledné mapy v podrobném pro·
vedení a jsou na nich vyznačeny vody a na nich zřízené
Objekty, zapsané ve vodní kni"e (včetuě staveh pro plavení
dříví, mostů, lávek, převúzu a staveb ochranných). Speciel.
ní mapy, stále se doplňující, tvoří plány 'a nákresy jednotlivýcH děl a tmd vodních, pořízené k určitým úfeclním jednáním'.

Sbírka listin jest soubor úředně ověřených opis,,"
o vodoprávních jednáních, I<onsensů a p.), které jsou podkladem vodnícH práv, v knize 2aneŠ€ných. Při vodních družstvech pojaty jsou do sbírky téi
stanovy, uznávací listina a seznam členů.
IV. Nynější vodní knihy měly býti clie výše uvedeného
minister. nařízení dokonč,eny do kOnce r. 1873. Zjišťování
existujících práv vodních dělo se tímto způsobem: Úřad vy·
zval držitele těchto práv vodnich k oznámení a připojení event.
dokladů o existenci a rozsahu těchto práv. Došlé přihlášky
těch aktů úředních (protokolů

3~

,
prozkoumal úřad se spisy a doklady, které snad měl k disposici a jevily-li se po přezkoušení tom určité nesrDvnalosti
v přihlášce, vyžádal si krátkou cestou vysvětlení. Nebylo tudíž
třeba, aby úřad za účelem pevného zjištění tvrzených priv
vodních zaváděl kontradiktorní řízení, ač. neměl-li po ruoc
povDlovací listiny neb jiných dokladů a přáli-li si toho zá.
jenmíci, nemohlo býti proti zavedení řízení t'Oho námitek.
úřad

Jakmile tedy

základě

přihlášek

a event. dofa k t i c K Ý stav
vodního práva, stav ten d'O vodní knihy pDZnamenal. Zl,staly-li po vyšetř'Ování určité nevysvětlené závady, pro"eden
byl zápis pouze 'Ohledně řádně zjištěného stavu a doplněni
byl'O ponecháno pozdějšímu rozhodnutí. Již ze způsobu, jakým byla stará práva při zakládání vodních knih zjišťov,áua
II dD ,'odních knih vepisDvána vysvítá, že zápisy ty, lObramjíce tDlikoo faKtický, nilmli právní stav, nemohDu pDdávati
průkazu 'O existenci neb rozsahu zanesenéhD práva. VMyť
i při nedostatku formální povolovací listiny mohla býti po
léta f,akticky vykonávaná vodní užívací práva dD vodní knihy
zapsána. K zjištění n. př., že tato byla na tekooucí soukromé
vDdě založena, postačil prúkaz, že vlastník této soukromé vody
k jich založení svolil, bez 'Ohledu na to,' zda tDtD uzívání potřebovalo z veřejných dúvodú konsensu neb niKDliv.")
<Jatečného

vysvětlení

na

V. Každému, aniž by musel prokazovati k'Onkrétní právní
zájem, jest d'Ovoleno, aby pDd dohledem úředníka politického
úřadu do vodní knihy a k ní patřící sbírky listin a map
na h I é d I a opisy neb kopie si pořidil. Může rovněž fádati
za vyhotovení úředně 'Ověřených 'Opisů, zaplatí-li příslušné
kolkové poplatky.8)

Dprávněncem vyšetřil

zápisu do vDdní knihy, není třeba
lwntradiKt'Orní, z čehož plyne, že nemohou býti s absencí pozvaného, který nemá postavení strany procesní, nýbrž jen prúvodní osoby, spojovány právní následky, zejména ne praekluse dle §§ 82. a 83.')
Jedná-li se o

rovněž zaváděti

doplnění

řízení

Poknd n o v ě, t. j. dle vodního zákona na byt Ých práv
·se týče, zanášejí se tato dle časového pořadí na základě
právoplatnéhD povolení neb nálezu, stejně tak i jejich změny
lB. d'O sbírky listin uloží se 'Ověřený 'Opis příslušnéh'O VOdDprávního nále~u.
Představenstva

vodních družstev jsou povinna vešker6
družstevního útv,aru se týkající dle § 57. v. z. politickému úřadu 'Ohlásiti.
změny

6)

7)

Srov. Budw. 14626 ai 1900.
Srov. Budw. 8124 A .ai 191I.

8) Za tisku tohoto díla vydáno bylo vládní nařízení ze dne 8. čer
vence 1925, Č. 160 sb. z. a n., kterým se upravuje zařízení a vedení
vodních knih se sbírkami listin, map a plánů v území mimo Slovensko a
Fodkarpatskou Rus. Nařízení toto jest v dodatku tohoto díla slovně
otištěno.
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Instituce starého stavu pozůstává jen v tom, že jest v něm
nikoli moment, zakládající určité subjektivní právo,
nýbrž jen su r ro g á t za li st inn Ý p r ůk az o uděleném
vodoprávním povoleuí. U zuání starého stavu má tudíž ráz
vždy jeu dek I a r a t o r n f, který nemůže v sobě obsahovati
jakékoliv prvky aktu konstitutivního. 2 )
spatřovati

ODDÍL Vll.

Ustanovem" zaverecna.
Vy,

§

102. Starý stav.

Soukromá práva k užíváJÚ vody oZ jiná pM~2 soukrorn,i
na vodu se vzt,ahulld oZ dle předešlých zákonů nabytá zůstá
valí v platnosti.
Platnost takového prdv,a a obsah jeho budiió posazoviá:n
podle df[vějších' zákonů, ale při aži~áJÚ práva a při řízeJÚ
hudli se spravováno tímto zákonem.I)
V souhlase s všeobecnou a specielně v občanském právu
uznanou ,a v § 5. o. o. z. vyslovenou zásadu, že zákouy, uepů
sobí zpět a zejména že nemají vlivu na dřfvější činy 'a na
práva dříve zjednaná, ustanovuje § !Oz. v prvém odstavci,
že soukromá práva Je Užívání vody a jiná práva soukromá
na vodu se vztahující a dle př,edešlých zákonů nabytá Zů'
stávají v p1atnosti.
Vodním zákonem zrušeny byly staré normy, vodní po_
rněry a právo upravující, ale pr.áva na podkladě těclIto
dřivější cll norem nabytá zůstala v platnosti.

Vodní zákon v § 102. chrání t. zv. starý s tav z 9. listopadu
1870, kterýmžto dnem vstoupil v Cechách vodní z.á.k'on v platnost. (Na Moravě dne z8. řfjna 1870, ve Slezsku dne 21.
listopadu 1870.)

---1) Moravský a sleZlský zákon zařadily ustanovení toto do uvozovacího
čl. ll.
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Jaká práva byla § 102. zachována? Pace jest toh·;)
názoru, že pojmem "jiná práva soukromá na vodu se vztahující" nelze zahrnovati pouze soukromá práva v právně technickém, objektivním slova smyslu, nýbrž že tento výraz má
býti pojímán ve smyslu suhj.ektivním a že tudíž týká se všech
druhů práv, pro jichž výk-on vodní zákon obsahuje upravující ustanovení.
Dle Paoeho 1z.e tudíž 7Ja zachovaná § 10Z. práva považovati: práva vlastnická a držebnostní na vodách; požív,aci
práva K výnr,adnému užívání veřejných vod; užívací práva na
veřejnýclI vodách, které dle vodního zákona patří obecnímu
užívání; užívací práva na vodácn, která mohou býti nabyla
jen úředním povolením; práva určité obrany proti zhoubným
účinkům vody, práva dříve utvořivších se sdružení k řízení
a udržování vodních děl.
Starým stavem olťráněna jest držba vodních
p r á v dle stavu ze dne 9. listopadu 1870 a vyslovena ohledně
nich pra e sump ce, že vo dní díl'Ů, kte rév uveden Ý
den fakticky existovalo, byl'Ů zřízeno na zákla·
dě řádně uděleného vodoprávního konsensu a
to v rozsaHu, v jakém nalézalo se v uvedený den.
Z 'existenoe vodního díla r. 1870 jest uzavírati tudíž
eo ipso na platn-ost a rozsah vodního užívacího práva dílem
tím vykonávaného, z čehož jednak plyne, že - p'Ůpírá-li třetí
osoba starý stav, jest její věcí dokázati, že držba tehdy vykonávaného práva byla protiprávní.3), jednak další důs1edek,
. že oohrana t. zv. starého stavu předpokládá vždy, aby nějaké
vodní dilo k užívání vody určené, r. 1870 sku tečněexist,,
val'Ů. Nem'Ůže tudíž 'O starém stavu býti řeči, kde bylo v'Ůdy
užíváno bezprostředně, bez pomoci jakéhok-oliv zaříz,ení.')
2) Srov. Budw. 10830 A ai 1915.
3) Srov. Budw. 7428 A ai 1910.
4) Srov. Budw. 9836 A ;ai 1913.
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K pojmu t. zv. starého stavu patří tudíž existence starých děl. Naproti tomu nemúže dlouholeté vykonávání vodního
práva, vyžadujícího lmnsensu, bez děl přijíti v úvahu jako
právní podklad pro nabytí tohoto práva, ježto sebe delší
vykonáváni nějakého práva, které může býti jen povolením
úřadu konstituováno, netvoři důvod nabývací a t. zv. starý
stav múže nahraditi prúkaz úředního ronsensu jen při vodních právech spojených s existujícím vodním dilem. 5 )

Z ustanoveni § 102. plyne dále, že jen taková vodní užívací práva mohou býti starým stavem chráněna, která exisllo:
vala již před platností vodního zálmna co individuelní,
práva vo dní. Ustanovení § 102. nemůže tudíž býti vztahováno na tarové užívání veřejné '.'ody, které jest obsahov'ě'
jen obecným jejím užíváním.
O b s a h starého stavu posuzován býti m.á dle sta~u "odniho díla v den platnosti vodního zákona, ježto v pochybnostech jest míti za to, že potřeba díla kryje se s jeho oprávněním. Zajímavě rozhodl správní soud v tomto případě: Měst
ské kanály zřízené již v letech r. 1870 předcházejících vyúsťovaly do veřejné řeky a odváděly jí vody srážkové. Tepr\'e
za platnosti vodního zálmna započato bylo s používáním. klanálů těch i k odvádění vod odpadových a záchodových. Za
starý uznaný stav prohlásil správní soud užívání veřejné vody
k odvádění pouze vod srážrovýclť a rozšiřené později užívání
vod těchto za podléhající vodoprávnímu konsensu. 6 ) Stejně
neuznal správní soud za starý stav rybník, před platnosti
vodního zákona vypuštěný, v louku proměněný, který po r.
1870 za změněných' přítokových poměrů měl býti znovu
zřízen.')

Jak již výše řečeno, má uznání starého stavu vyslovené:
vodoprávním úřadem ráz deklaratorní, jest pouze praesumpcí, domněnkou řádného konstituování vodního práva v letech dřívějších a samozřejmě nevylučuje protidúkaz, kýmkoli vedený, že praesumpce tato jest nesprávná, Břemeno
d ů k a zní náleží ovšem tomu; kdo praesumpci tu snaží se
vyvrátiti.

Ježto § 102, zachována byla v platnosti nejen existující
již vodni užívaCÍ prá~a, nýbrž i jiná práva soukromá na vodu
se vztahující, bude v případě sporu o vzniku takového práva
příslušný ten úřad, který povolán jest k řešení sporů veřejno- neb soukromoprávních. Opírá-li strana nabytí spor·
ného práva' o titul soukromoprávní, třeba před r. r870 vzniklý,
bude li rozhodování příslušný zajisté jen řádný soud. Neboť
§ 102: ustanovuje, že práva vodní dle dřívějších zákonů nabytá a jiná soukromá práva k vodě se vztahující zústávají
zachovfua. K!ompetence vodoprávních úřadů vúči takovým historickým souk'romým právům omezuje se jedině na to, aby
byl přiveden výkon jiclť v souhlas s ustanoveními vodního
zákona. K rozhodnutí otizky, zda s por n Ý soukromoprávni
titul straně přísluší a zda skutečně strana sporné právo na
základě tohoto titulu nabyla, přísluší rozhodnouti řádnému
soudu. S )
Odstavec druhý § r02. ustanovuje, že při u ž i v á n i
práva takového a při řízení má býti s'e sprav ov áno t i,m to z:ákon e m'.
Výkon starých \Codních práv a řízení vodoprávní řídí
se tudíž platným vodním zákonem. U stanovení toto všaK neznamená, že při řízení, dLe platného práva prováděném, mohLa
by býti opět projednávána otázka právní existence starého
práva, Z ustanoveni zákónnéhb plyne jeu to, že oprávněn)'
při výkonu svého platně existujícího práva musí si dáti líbiti
taková obmez·ení svého práva, která jsou novým zákonem
výslovně normována (n, př. §§ 21.,22" 44. Ia p.)9)
I starý stav múže býti v y v I a s t n ě n. Otázka přípustnosti
vyvlastnění vodního práva musí býti řešena vždy, dle platného záklona vodního (§ 102. posL věta). Na tom nemúžc
ničeho měniti okolnost, že vyvlastňované vodní právo pochází
z doby před platností zákona \Codního, ježto vzhledern K ustanovení § 102. jest dLe starších předpisú rozhodnouti jen
o sporné snad existenci a rozsahu práva, tudíž v otázce, zcla
toto právo existuje a jak daLeko toto právo svým obsahem
a rozsahem sahá, naproti tomu však podléhá toto právo
v každém jiném směru předpisúm vodníl>o zákiona. 10 )

----

8) Srov. Budw. 7256 A ai 1910.
9) Srov. Budw. I I 187 ai 1897.
10) Srov. Budw. 11238 A ,ai 1916.

5) Srov. Budw. 11237 A ai 1916.
6) Srov. Budw. 7892 A ai 191 I.
7) Srov. Budw. 9951 A ai 19J3.
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§§ lOg. - 104.

Kla\lsule kassatorní a prováděcí.

§ 103. Toho dne, kterého tento zákon nabude pla4nosti.
p,ozbudou všechny zákony a nařizeni, řež/o se vz/ahu;! 'lUl
věci v zákonu tomto obsažené, a je~to se s nim nesrovnáva;í,
moci a platnosti své.
§ 104. Ministrům orby, práv, vnitřniťh záležitostí a obchodu ;est nařizeno, :uby zákon ten ve skutek uvedli. I)

DODATEK.
y

Rybolov v Cechách.
Zákon ze dne 25. dubna 1885, Č. 58. ř. z.,
jímž upravuje se rybářst~i ve vodstvu vnitrozemském.

§ I. Oprávnění volně
spočívá, jest zrušeno.

loviti ryby, jež na § 382.

O.

z. obč.

Právo k lovení ryb V' oněch drahách vDdních neb hladinách vodních, v nichž až dosud voluý rybolov provozován
býti směl, přísluší příště:
1. V umělých vodních shromaždištích nebo korytech držitelům těchto zařízení;

1) Moravský a slezskf zákon
llV'ozovaciho.

článku
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zařadily

tato ustano\-"ení do 1. a II.

2. v přirozeném vodstvu těm; jimž přiřčeno bude zákonodárstvím zemským.
Dle těchto ustanovení budiž také posuzováno, komu pří
sluší právo k lovení ryb v nově vzniklých shmmaždištích a
tocích vodních.
§ 2. Pokud zrušením voluého rybolovu živnostenský výdělek některého rybáře utrpí újmu, takovýto rybář proti tomu,
jemuž připadlo právo k lovení ryb v rybní vDdě dříve volné,
má nárok na slušnou náhradu.
Podrobněji o tom ustanoveno bude zákonodárstvím zemským.
§ 3. Jestliže dle úpravy vnitrozemského rybářství zákonodárstvím zemským rybní voda na účet několika osob krybolovu oprávněných má býti propachtována a pachtovné mezi
ně rozděleno a nedohodnou-li se účastníci o tomto rozdělení,
politický úřad okresní jest povolán k žádosti pachtýřově nebo
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některé z osob k rybolovu oprávněných pokusiti se o dohodnutí.
N ezdaři-li se dohodnutí, pachtýř dospělé pachtovné, pokud vzniklý spor jeho se týče, až do vyřizení tohoto sporu
má skládati u věcně při slušného soudu první instance v sídle
politického úřadu okresního.
Soud, vyslyšev účastníky, označí otázky, jež rozhodnouti
jest dříve, nežli složené peníze vydají se oprávněncům, ustanoví strany, které v rozepřích, jež jest provésti, vystoupiti
mají jako žalobce, a položí lhůtu ku podání žaloby. Promešká-li se lhůta k žalobě, má věc tato následek, že omeškalá
strana nemůže překážku činiti, aby sporný obnos vydán byl
jejím protivníkům.
Soudce při rozhodnutí, jež dle předchozích předpisů jest
vynésti, jako i při vyřizování zavedených sporů právních, byť
i podrobeny nebyly řízení ve věcech nepatrných (dle zákona
ze dne 27. dubna 1873, ř. z. č. 66.) není vázán zákonJ;lými pravidly průvodními, nýbrž rozhodovati má dle svého volného
přesvědčení, jehož by nabyl svědomitým prozkumem předve
dených prostředků průvodních.
§ 4. Jestliže správní úřad 'dle ustanovení, jež zemským
zákonodárstvím vydáno bude pro úpravu vnitrozemského rybářství, povolen jest rozhodovati o nákladech a náhradách
neb o přispěvcích k nákladům a náhradám, a nestane-li se
dohodnutí účastníků, položiti má ve svém nálezu spolu lhůtu,
do které těm, kteří s rozhodnutím nejsou spokojeni, nastoupiti
jest cestu právní a o tom jemu zprávu podati.
Tato lhůta má vyměřena býti nejméně na 30 dnů, ode
dne doručeného nálezu počitajíc.
K vyšší politické instanci nelze se odvolati z nálezu první
instancí v dotčených věcech vyneseného a ze lhůty, kterou
tato instance byla vyměřila.
Vynesený nález jest vykonatelným, jakmile promeškána
byla lhůta k nastoupeni právní cesty položená. Nastoupí-li
se cesta právní, platnost má pro právní spor ustanovení v závěrečném odstavci § 3. obsažené.
§ 5. Rybářům a jich pomocnikům dovoleno jest pro loveni
ryb vstoupiti na cizí pozemky pobřežní a upevňovati chytací
přístroje na nich, při čemž šetřiti maji přiměřené opatrnosti
k zabráněni všelikých škod, jsouce právi z náhrady za škodu
snad způsobenou.
Toto zákonné dovoleni nevztahuje se k oněm pozemkům,
které jakožto příslušenství obytných, hospodářských, továrních a podobných budov s nimi jsou ohrazeny, dále ne k ostatním pozemkům, které vůbec zdmi, mřížemi nebo jiným stálým opatřením uzavřeny jsou přístupu osob cizich .•
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§ 6. Když záplava odtéká, osoba k lovu ryb oprávněná
smí loviti ryby také mimo svou rybní vodu ve vodách podle
ní na cizím pozemku shrpmážděných, šetříc při tom přin1ě
řené opatrnosti a pr~va. jsou~ z: ~ko?y všel!ké; paproti tom~
držitelé pozemkoví JSou opravnem pnvlastmtl Sl ryby, ktere
zůstaly na jejich pozťOmku, když záplava byla odtekla. DrŽItelé pozemkoví nesmějí činiti opatření,. jichž účelem jest zabrániti, aby ryby do vodního koryta vrátiti se nemohly.
§ 7. K námitkám, které osoba k lovu ryb oprávněná dle
§ '9. vodního' zákona ze dne 30. května 1869 (Z. Ř. č. 93.)1
nemůže činiti proti výkonu jiných vodních práv po žitkových,
nebuďte počítány takové námitky, které, k tomu směřujíce, by
zabráněno bylo znečišťování rybních vod, by, zařízeny byly
průplavy a česle pro ryby a aby vypouštění vodovodů upraveno bylo způsobem co možná pro rybářství neškodným, nečiní ostatnímu užívání vody značných obtíží.
Zvláštní ustanovení o připustitelných dle toho nárocích
osob k rybolovu oprávněných vydány budou zákonodárstvím
zemským.
.
§ 8. Dokud se jich jinak neupotřebí, prosta kolků jsou
všechna podání, protokoly, přílohy, právní listiny, a prohlášení při vyjednáváních o nárocích na náhradu, které na základě §z. se vznesou, pak v řízení, by utvořeny byly rybář
ské revíry a vykoupena byla práva rybolovu, pokud by zemské zákonodárství nařídilo, aby rybní vody sloučeny byly
v revíry, respektive aby vykoupena byla práva rybolovu při
úpravě rybářství vnitrozemského.
Nabude-li někdo práva k lovení ryb následkem předpisll
§ I. a následkem případného výkupu práv rybolovných, takováto nabytí jsou prosta poplatkův.
§ 9. Tento zákon nabude moci v jednotlivých královstvích
a zemích současně se zemským zákonem, jímž upraveno bude
rybářství vnitrozemské.
Předpis, jejž zemské zákonodárství dá o vodnicll zvířa
tech k rybářství patřících, platným jest také pro užívání před
pisů tohoto zákona.
§ 10. Ministrům orby, věcí vnitrných, práv a obchodu
a ministrovi finančnímu jest uloženo, aby ve skutek uvedli
tent" zákon.

Zákon, daný dne 9.

října

1883,

Č. '2'2.

z. z. z 1885,

v příČině některých opatření ku zvelebení rybářství ve vnitrozemských vodách.

§ I. Politický úřad zemský má pro vzácnější druhy ryb, ve
vodách zemských se vyskytující, ustanoviti a vy hlásiti čas
hájení, hledě při tom k času jich třeni.
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Ryby, kteréž by se v čase hájení dostaly za živa
v moc rybáře, buďtež od něho ihned s náležitou opatrnosti
do vody zpět puštěny.
§ 3. Politický úřad zemský může pro jisté vody, přihlí
žeje k dobám tření vzácnějších druhů ryb, kteréž ve vodách
těch mají převahu, aneb jež v nich mají býti odchovány,
ustanoviti doby, v nichž ve vodě, jíž se týče, nesmí se ryby;
vůbec loviti, ač jestliže tam, kde rybí násada jest různá,
doby takovéto ustanoviti lze, aniž by tím, že vyloučeno jest
pak i lovení ryb se nepotírajících, užitek vody se značně
zmenšil.
§ 4. V dobách podle § 3. ustanovených a vyhlášených
jest lovení ryb ve vodě, jíž se týče, zakázáno.
Obzvláště nesmí se do vody vkládati sítě, vrše, koše na
ryby, slupy, lapací haltéře (nádržky) a podobná chytadla
a musí, byly-li již dříve tam vloženy, před početím doby zakázané býti odstraněny aneb k chytání ryb nezpůsobilými
se učinit.
§ 5.· Politický úřad okresní může těm, kdož mají právo
k lovení ryb, aneb s jich přivolením také jiným osobám k úče
lům umělého chovu ryb aneb k vědeckým výzkumům dovoliti
výjimky ze zákazů v §§ z. a 4. vyřknutých.

§

2.

Také může politický úřad okresní řečeným právě osobám
chytání ryb na ručni udici za času denniho bez ohledu na
účel v dobách dle § 3. zakázaných potud dovoliti, pokud
úřad k ustanovení zakázaných dob povolaný vůbec prohlásil,
že takové povoleni uděliti lze.
Ve všech těchto případech náleži na politický úřad
okresní, aby vydal zvláštní list dovolovací, který na jméno
zní a vodu, druh ryb a jiné podstatné výminky povolení
vyznačuje.

Dynamitu a jiných třaskavých látek, dále chebulí, vraních ok a podobných prostředků omamujicích nesmi k lovení·
ryb býti užíváno.
V případech prokázané potřeby může politický úřad zemský dovoliti, aby se užilo látek třaskav)'ch.
Rovněž jest zakázáno, užívati střelných zbrani a bodců
(vidlic).
§ 7. Další zákazy v příčině jistých způsobů loveni, lapadel a přístrojů k chytáni ryb vůbec, kteréž by násadě ryb i
byly na škodu, může politický úřad zemský vydati pro jednotlivé vody aneb obvody vodní.
Pokud však, provádějíc toto ustanovení, vydán byl zákaz, kterým by se vyloučilo dalši nživání síti dle posavadního
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obyčeje uživaných, budiž k dalšímu užívání takových síti
již obvyklých povolena přiměřená lhůta, nejméně dvě léta
trvající.
.
v
§ 8. Pro vody, v příčině jichž by se ,s ohlede'"'; n~ to, ;~
zasahují přes obvod platnostl tohoto z:,;k?na, obJeVilo, b~~1
věcí potřebnou aneb účelnou, aby se. ucmilo., dohodnuti s J~
.nýmí zeměmi, aneb státními správamI, vY,da)l se. u.stanovenI,
pokud se týče zákazy §§ 1., 3. a 7. uve~:ne, od mm~st;a orb~.
§ 9. Ustanovení §§ I.~8.nevz~a~u)l se kv rybmku~, a JIným podobným vodojemům, kteréz .Jsou zal?ze,ny z~. ucelem
chovu ryb; a to bez rozdílu, jsou-ll ve spojem s pnrozenou
vodou čili nic.
§ 10. Nikdo nesmi ryby loviti, k?ož nen~ 0l?atřen ."listkem rybářským", dosvědčujícím, že Jest opravnen lOViti ve
vodě, jíž se týče.
.
Jedině k lovení ryb v rybní~íc~, jež .v celé, r?zsáh~ostl
leží uvnitř uzavřených aneb zaháJenych mlstnostl, pké JSou
n; příklad zahrady aneb parky, není třeba lístku rybářského.
Ustek rybářský vydává se vždy na jméno, a sice:
1. majetníkům aneb nájemníkům práva rybářského od
politického úřadu okresního;
•
..
,.
,
'2. třetím osobám od majetníku aneb naJemmku prava
rybářského;
" ..
v.'
v
,
3. pro vody, v kterýchž dosud ka~~y aneb vSlchm ob~":.n~
aneb obyvatelé některé obce smí lOVIti; ,-,d svtarosty, po~rezm
obce ~ bez újmy zákonných ustanovem, JlmIz se svym ca sem
právo rybaření v takových vodách přikáže.
V zorce lístků rybářských ustanoví a vyhlásí politický.
úřad zemský.
.
Při vydávání lístku rybářského vybírá se taxa a SIC':
I zl. od každého majitele neb nájemce (almea 1. a 3· téhoz
§) a 50 kr. od třetí osoby (alinea z.).
Pomocníci živnosti rybářské neplatí taxy.
Ustek rybářský platí jeden rok.
,
Tyto taxy plynou do zvláštního fondu, k zvelebem rybářství zřízeného, jejž spravuje zemský výbor.
§ 11. Rybářské lístky a dovolovací lístky v § 5. dotčené
buďtež zřízencům bezpečnosti veřejné a ..hlidač~I?' , u,stanove~
ným k dozoru nad vodou rybnou, na JIch pozadam neprodleně ukázány.
§ 12. N áčini rybářské v nepřítomnosti rybářově k lovení
ryb vyložené musí or;atřeno bý~i znamením ':v úřadu pobřežní obce opovězenym, aby tlm osoba rybarova mohla
býti zjištěna.
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•

úřad zemský má ustanoviti a vyhlásiti,
ryb za účelem, aby se udržela přiměřená násada
pod určitou mírou a v jistých dobách ani podáhostincích připravován býti.

§ 13. Politický

který druh
ryb, nesmí
ván, ani v
§ 15. Tomu, kdož má právo rybařiti, jest dovoleno, aby
vydry, šedé volavky a jiná, rybám škodlivá zvířata divá
ve své rybné vodě aneb v bezprostředním okolí jejím v každou dobu jakýmkoli způsobem, neužívaje však střelných zbraní, chytal aneb zabíjel; ten pak, kdo má právo honiti, není
oprávněn proti tomu čeho namítati, však zůstane mu vyhraženo právo naložiti dle libosti se zvířaty v takových případech
chycenými aneb zabitými.
Totéž právo mají osoby, které jsou od těch, jimž přísluší
právo rybařiti, k ochraně jich rybné vody ustanoveny a úřa
dem politickým v tomto úřadu potvrzeny, dále osoby, jimž
k lovení ryb oprávněný se zvláštním přivolením úřadu politického v každém prípadu, zvláště o sobě aneb na určitý
čas svěří chytání neb zabíjení zvířat rybářství škodlivých.
§ 15. Politické úřady okresní učiňtež přiměřená opatření.
aby při takovém užívání vody, k němuž dle zákonů voduí
právo upravujících není třeba úředního povolení, zamezilo
se všeliké uvarovatelné zkracování rybářstvÍ.
Takováto opatření buďte z moci úřadu učiněna, když se
vydají předpisy, k nimž ukazují svrchu dotčené zákony, vydané za účelem obecného upravení způsobu, jakým se vod
může užívati, jinak ale na žádost toho, kdož má právo rybařiti, a jest při tom obzvláště k tomu hleděti, aby se zamezilo
všeliké škodlivé rušení potěradel.
§ 16. Přestupky tohoto zákona a předpisů na základě
jeho vydaných trestají se, pokud nelze v té příčině užiti
obecního zákona trestního, od politických úřadů peněžitou
pokutou pěti až padesáti zlatých. Tato pokuta peněžitá může
v případě, když by se přestupek opakoval, jakož i tehdy,
kdyby rybám značná škoda se stala, zvýšena býti až na
sto zlatých.
Nemohl-li by ten, kdož byl vinným uznán, pokutu zaplatiti, budiž pokuta peněžitá změněna v trest vězení, při čemž
vždy pět zlatých se má počítati za den vězenÍ.
Při přestupcích ustanovení §§ 2., 4., 6., pak zákazů, vydaných v základě §§ 7. a 13., buďtež zároveň ryby proti před
pisům chycené a přístroje rybářské proti předpisu užívané
nálezem prohlášeny za propadlé.
Peněžité pokuty a výtěžek, stržený za propadlé rybářské
nářadí a ryby, jdou do fondu chudinského místa toho, kde
čin by', spáchán.
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Propadlé nářadí rybářské, kteréž náleží k některému druhu zapovězenému, musí však, dříve _než se prodá, učiněno býti
nezpůsobilým k dalšímu užívání ve způsobu zakázaném.
§ 17. Obe:ní. starost?vé, č;tnictvo a zřízenci, policie p~
říčné jsou povmm nad tlm bdlu, aby ustanovem tohoto zakOlla bylo šetřeno, a mají přestupky, kteréž by, spozoroval!,
oznámiti politickému úřadu.
Touž povinnost mají také obzvláště zřízenci policie tržní
v příčině zákazů, vydaných na základě § 13·
§ 18. Těm, kdož mají právo rybařiti, jakož i obcím pHsluší právo z~~ze::cům. svým, kteří.. jsou již ustanoveni k ~shr~
ně jiných z;;t]mu,. ze]mén".;~'p.olmh? a lesního ,~os~odarstvl,
včitajíc v to 1 mysl!vost, sventl take dozor k rybarstvl a ochranu jeho, a žádati, aby v příčině té byli od politického okresního úřadu pod přísahu vzati dle přísežní formule, kterouž
úřad zemský předepíše.
Také mohou zřízence k ochraně rybářství zvláště ustanoviti a dáti vzíti pod přísahu, mají-li vlastnosti předepsané
pro osoby, které jsou pro ochranu polního majetku ustanoveny,
O zřízencích jimž dozor k rybářství a ochrana jeho byla
svěřena, platí ustanovení, která mají platnost v příčině osob
k ochraně polního majetku vůbec ustanovených, co se pak
týč.~ úředního jich postavení, platí to, co jest ustanoveno říš
ským zákonem ze dne 16. června 1872 (f. z. č. 84). ,
§ 19. Političti okresní úřadové mají o to pečovati, aby
ustanovení §§ 2., 4., 6., 10., 12., 14. a 16. tohoto zákona a
nařizení vydaná na základě §§ 1., 3·, 7. a 13., byla každoročně v' době k účelu tomu nejpříhodnější vyhlášením v místě
obvyklým v pobřežních obcích v paměť uvedena.
§ 20. Ustanovení tohoto zákona plati netoliko o rybář
ství v užším slova smyslu, nýbrž také o užívání vod s ohledem
na chov a lovení vodních zvířat (zvláště raků a perletI) vúbec, jež lze zpeněžiti a kteráž nejsou honbě vyhražena.
§ 21. Co se týče ustanovení a nařízení, jež se za .I?řiČi
nou provádění §§ 1., 2., 3., 7. a 13. tohoto zákona ,ma]l vydati, má politický úřad zemský, po~ud, se týče mm!str orby
(§ 8.) vyslechnouti znalce a zemsky vybor.
V příčině obmezení v užívání vody, jež má politický úřad
okresní naříditi dle § 15., nechť také tento před se jde slyšev
prve starosty obcí pobřežních a znalce.
§ 22. Ministrúm orby a záležitosti vnitřních jest uloženo,
, aby zákon tento ve skutek uvedli.
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Vyhlášení místodržitele pro království České ze dne 23.
června 1913, č. 7-344/21 ai 1912, z. z. Č. 34 ex 1913,
k zákonn zemskému, danému dne 9. října 1883, Č. 22.
z. z. z r. 1885, v příčině některých opatření kll zvelebení rybářství ve vodách vnitrozemských.
Ku provedení §§ 1., 2., 3·. 4., 5., 7., 9., 10., 13. a 18.
zemského zákona, daného dne 9. října 1883,. č. 22 Z. Z.
z r. 1885, nařizuje se za současného zrušení místodržitelského
vyhlášení ze dne 4. března 1908 č. 22. Z. z., a ze dne 2.
srpna 1912, Č. 59 z. z., po slyšení znalců a výboru zemského
království Českého na základě výnosu ministerstva orby ze
dne 12. června 1913, Č. 16.719, o tom, kterak provozovati
sluší rybářství ve vnitrozemských vodách království Českého,
toto:
Článek

I.

K §§ 1.-4. zákona.
A. Doby hájení:
Doby hájení ustanovují se, pokud se týče, uvádějí se
dle jmen ryby, které v dobách těch mají býti hájeny, takto:
I. Ryby v

zimě

Ii. Ryby na jaře a v létě se troucí:
Od I. března do konce dubna: pstruh duhový (Salmo !fldeus), štika (Esox lucius).
V řece Jihlavce a v ostatních potocích na Moravu tekoucích trvati má doba hájení pro štiku v souhlasu s předpisy na
Moravě platnými od I. února do 30. dubna.
Od I. dubna do 31. května: losos ocelový (Salmo gaidneri).
Od I. dubna do 15. června: olmun (Perm fluviati1is),
bolen (Aspius rapax), jesen (Leuciscus idus), jelec [proudník] Squalius leuciscus), lipan (Thymalus vulgaris), candát
(Lucioperca sandra), sumec (Silurus glauis), parma (Barbus
fluviatilis), cejn velký (Abramis brama), podoustev (AbramIs
vimba), cejn malý (Blicca bj6rkna), červenopeřioe nebo-li
perlín (Leuciscus erytlúophtalmus), plotice (Leuciscus rut;lus), mřenka (Cobitis barbatula), řízek (Gobio fluviatilis),
okoun pstruhový (Grystes salmonoides) a kleně [tloušť] (Leuciscus cephalus). Ve vodách v odstavci B. I. článku 1. jmenovaných pro kleně [tlouště] (Leuciscus cephalus) doba hájení stanovena není.
Od I. května do 15. června : karas [karásek] (Garassius
vulgaris).
Od I. července do konce července: lín (Tinca vulgaris).
III. Raci.
(Astacus fluviatilis, torrentium, leptodactyJus):

se troucí:

Od 15. září do konce prosince: Losos (Salmo salar)
pstruh (Salmo fario) a pstruh mořský (Salmo trutta).
'
V povodí řeky Loučné a jejích přítoků od katastru města
Vysokého Mýta počínaje vzhůru až včetně do Litomyšle stanoví se doba hájení pstruhů (Salmo fario) až do konce února
od Litomyšle dále vzhůru až do 31. ledna.
'
Od I. listopadu do 31. ledna: mník (Lota lota).
Od 16 .. října do 15. prosince: pstruh skotský (Salmo
levensls), siven potoční (Salmo fontinalis) a siven alpský
(Salmo salvelinus ) .
V řece Jihlavce a v ostatních potocích na Moravu tekou.
cích trvati má doba hájení v souhlasu s předpisy pro Moravu
platnýmI pro pstruha potočního, sivena potočního, lososa obecného, mníka, pokud se týče pstruha mořského a lososa kali.
fornského až do 15. března.

I. Pokud chytání raků pro království České vůbec dočasně
zakázáno není (bod 2.), hájeni býti mají:
Od I. listopadu do 30. dubna: raci samci; od I. listopadu do 30. června: račí salnice.
Lov a prodej račích samic obtížených vajíčky jest i mimo
tuto dobu hájení zakázán po celý rok.
2. Až do 30. června 1914 zakázáno jest pro celý obvod
království Českého raky jakéhokoli druhu chytati.
Tento zákaz nevztahuje se na chytání rahl za účelem
jich chovu zemědělskou radou prováděné; za tím účelem
vydá rada zemědělská pro království České certifikát, opravňující k lovu raků za účelem chovu.

IV. Perlorodky:
Lov perlorodek jest vůbec zakázán, pokud se neprovádí
zemědělskou radu za účelem chovu (odstavec III., lit. A.
článku 1.).
pro
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B. Doby všeobecného zákazu lovení.
I.

Voigtsgrlinský a Kammersgrlinský potok až k jejich spojení
u Děpoltovic, Bystřice (Wistritz) a všechny níže po proudu
do Ohře ústící potoky do Kadaně, dále Saubach (Hollenbach) až do Zásady a Assigbach do Chomůtova;
Bělá s přítoky do Novosedel n. B. a přítoky, jež při
bírá z Rudohoří; Dorfbach do Kunersdorfu, Flossbach do
Černic, Grundbach do Horního Jiřetína, Frauenbach do
Holzmlihle, Flossbach do Rauschengrundu, Welzhittelbach
(Weissbach) do Horního Litvínova, Grundbach do Brucku,
Ladungský potok do Ladungu, Uhrenbach do Oseku, Altergrundský a' Deutzendorfský potok až k jich spojení, Grundbach do Krinsdorfu, H littengrundbach do Wernsdorfu, Střel
ný Grundbach do Kostenů, Waldbach až k spojení s potokem Mstíšovskym, ]-ezerský potok (Flossbach) do Novosedlic,
horní tok Modly až do Proboštova, Sernický potok do Herbovic a potok Klíšský;
dále přítoky, jež Bělá přibírá ze Středohoří po pravém
břehu; potok Lukovský, Štrbický, Luční, Bořislavský a Radejšínský (Stadický);
pří t o kyL a b e p o o b o u b řez í c h mezi Litoměři
cemi a Děčínem - Podmokly; dále Jílovský potok do Jílového a jeho přítok Bělá (Fállenbach); Peiperzský, Zsirtenský, Lemišský potok a Kloptbach;
všechny potoky, jež z Rudohoří a ze Smrčin odtékají do Saska a do Bavor;
Lob e n d a v s k Ý potok, Křinice, Kamenice, Suchá Kamenice, Ludvíkovický potok;
P I o u čni c e od křižovatky s Českou Severní drahou u
Theresienau (Staré Město) až do Horní Police se všemi v této
trati ústícími přítoky, mimo to ještě potoky Valteřický, Rohnský, Grlindenský, Dobranovský (Radvanecký, také Hilschkenbach zvaný), Znittebach s přítoky; prameny Ploučnice,
s přítoky až do Wartenbergu;
pot o k y, jež ústí do Labe po pravém břehu mezi Litoměřicemi a Mělníkem, potok Vrutický v to čítaje;
J i z e r a se všemi přítoky až do Turnova, Mohelka, Zabrtka (Dolanka) a přítok Bělé Klokočka;
Hor n í La b e se všemi přítoky až k ústí Pilnikovského
potoka pod Hostinným;
ú pa s přítoky až do Bohuslavic;
Met u j e s přítoky do N áchoda, dále přítoky její do
Nového Města n. Metují;
O rl i c e D i v o k á až do Kostelce n. O., kromě toho
její přítok Bělá (Alba);
O rl i c e T i c h á se všemi přítoky až do Chocně;

V pásmu pstruhovém:

V následujících tratích tekoucích vod, počínaje od pramenů těchto vod, jakož i všech jejich přítocích ve kterých

rybí násada se skládá buď výhradně aneb z v'ětší části ze
p~truhů, jest, lovení ryb v době od 15. září do 31. prosince
vubec zapovezeno:
V I t a v a po Vyšší Brod, všechny přítoky Vltavy po obou
březích níže ústící až po Dívčí Kámen;
BI án i c e do Strunkovic;
O t a v a až pod její spojení s Volyňkou až k mlýnu
v Slaníku pod Strakonicemi;
Ú. h I a v a až k jezu nad papírnou pod obcí Dubovou Lhotou, Jakož i potok Strážovský;
.
Rad bu z a k Bělé, dále její přítoky Starý potok Trhan(:lVs~ý potok a~. k P~ci, dále ESlenečský a Mlýnecký' potok.
PIvonka a Rubnna az k Domaz!Icům',
vše c h n y pot o k y, jež ze Šumavy tekou do Horních
Rakous a do Bavor;
Mže do Tachova, dále přítoky Mže po pravém břehu:
poto~ Zeidl až do Velkého Rapotína, Erlbach až k prvnímu
Erltelchu, Gesperrbach až k ústí do Kotschenbachu Klíčovský
potok. až do Langendorflasu, Čankovský Wahlb~ch až do
~olltelchu;. Šarka a Lohrnský potok; přítoky Mže po levém
br~hu: Slatmský potok, Amsela, SchOntalský, Trpitský (Útersky) potok a Grundbach;
Padrťský potok až do Dobřiva;
přít,oky Otavy; .Rohrbach, Stab,ni~e (Pointbach) až
do Dolmho Losova; Lelmbach do Male Sitboře a Krottenbach do Krottensee;
,
všechny přítoky Ohře na pravém břehu od KinsI;erka směrem proudu až k ústí Lohbachu pod Kadaní
d~le Aubach, až sI? Radoni; a jeho přítok ,Leska (Grundbach)
az do Brodu; pntoky Ohre po levém brehu; Grossbach až
~ :aamm~rtelch~, Seebach do Kropitz, Soosbach do Vildste}n";, :; leho pntoky: .Ro~enreuthský (Stadl) potok až do
vyustem J~ho do Syrmlckeho rybníku, Fonsavský potok a
Fehla; Flels.~enský po~o~ ~o Fleissenu a jeho přítoky Rohrb~ch. a Schonbach, LIbIcky potok, Zvodava, Finkenbach do
Lltmlc, Chodovský potok do Stelzengrlinu s přítoky: Klihrbergský. po.tok do D~.glasgrlinu, Černý potok (Schwarzbach)
~o . ~echgrunu a Frachterbach až k Chodovsko-Neydecké
sllmcI, Rolava až k železniční zastávce Hochofen a její pří
toky Bernovský a Ullerložský potok s potokem Limnickým,
416
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I,
!

Z 1a t Ý pot o k se všemi přítoky až k zámku Skalce;
vše c h n y pot o k y, jež z území hor Orlických a Kladského
Sněžníku tekou na Moravu;
pří t o k y S t i n n é, vyjma Saubachu, Schwarzbachu a
Schonavského potoka;
prameny Zhořelecké Nisy až k jejich spojení
li Jablonce n. N. a všechny přítoky Nisy až k hranici zemské;
p r a m e n y pot o k a Vít k u (Wittig) až do Haindorfu a
všechny další jeho přítoky;
přít o k Luž i ce: \Veissengrundbach s Weissbachem a
s potokem I,ohlhauwasser;
pří t o k y Man d a vy: Schweidrich a Pstrnhový potok;
pří t o k Spr e vy: Rosenhainský Grenzmiihlbach s pří
toky;
L o u č n á a Des i n k a v obvodn politických okresů Litomyšlského a Vysokomýtského;
S á z a v a až do Póhledu a další přítoky Sázavy na pravém břehu; potoky Břevnický, Rozkošský, Lučický, Žebrákovský a Lesní (n Ledče); na levém břehn; Křivoláč a Meziklaský potok;
Žel i v k a od Sedlice dolů se všemi přítoky po pravém
břehu až k úst! do Sázavy, dále přítoky Želivky po levém
břehu; potok Lidmaňský a Hejlovka, potok Hejlovský (také
Pstruhový zvaný), Bělá se všemi přítoky nad Pelhřimovem
a Trnava;
Don b r a v k a a přítoky až k údolní přehradě u Pařížova;
Chrudimka až k ústí potoka Debrného;
Š var c a v a až na hranice moravské;
Malše se všemi přítoky až do Piava;
Než á r k a až do Jindřichova Hradce, její přítok Kamenice jen až do města Kamenice n. Lípou;
pří t o kyL u žni c e mezi Soběslaví a Táborem, vyjímaje
nejdolejší část potoka Černovického od Tučap k ústí a potoka Chýnovského od Koskýho mlýna k ústí.
2.
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C. Z~l á š t ní

II

s ta II o ven í o ch ran II á:

Všechna mechanická lapadla (hraZení jezů, ,sl,!py, vrše,
koše, atd.) - vyjímajíc vrše úhoří dle ustan?~en:,l't. B, ~o~
2' výjimečně připuštěné mají dle toho, pnslusl-h dotycne
v~dy k pásmu pstruhovému čili nic,v po dobu P?d ht. B. v1.,
popřípadě lit. B. 2. jmen?vansu ~ re~ ap?toku sdstranena
býti; jedná-li se o takova pravl.'e stava)'Cl vtr;,ala lap,:dl~,
kterých z vody vyz,vednouti nel~e" bud,Z v~lCll1enO opatrem,
aby jich po dobu zakazu k chytam ryb nZIV~tI se .ne,:,~~lo.
Pro trdla útulky rybí přístavy a pod. ma polltlcky nrad
vydati zvláštn'í. rozšířený zákaz lovení ryb; zá~az tento vztahovati se má bez újmy dob šetření pro jednothvé ryby ustanovených v pásmu pstruhovém nejméně na dobu ~d ,1. vdubna
do konce prosince, v pásmu mimopstruhovém nelm~ne od I .•
dubna do 31. července; zákaz ten má se tím, kdo lest. k lovení ryb oprávněn, tabnlkami na místě samém vyhlasltl.
Místodržitelství může doby hájení (lit. A.), po případě
uvedené doby zákazu lovení (lit. B.) po slyšení rady zeměděl
ské od případu k J;řípadu vy~lášením z;něniti, zei~~na ID.uže
v jednotlivých vodach kde stlky nad mlru se rozsHily (v tak
zvaných vodách štiko~ých), na zvláštní ž~d5'st ,osob k v;ybolovu oprávněných, po slyšení rady zemede,lske ?d pnpadn
k případu hájení štiky na jeden neb více rokn zrnšltl.
Ryby a raci podměreční (čl. X.) a ryby a raci, k~eří ~y.
se v čase hájení dostali za živ:, v n;ovc .rybáře, buďtez s naležitou opatrností do vody zpet pustem.

Mimo pásmo pstruhové:

vodách, v nichž rybí násada se skládá buď výhradně nebo z vetší části z ryb na jaře a v létě se troucích,
uvedených pod lit. A, II, tedy ve všech vodách, které leží
mim o obvod pásma pstruhového tuto pod lit. B. I. stanoveného, jest lovení ryb od I. dubna do 15. června vůbec
z a k á z á n o, vyjímajíc lov úhoře, lososa a od I. května štiky.
Po dobu všeobecného zákazu lovení v pásmu mimopstruhovém užívati se smí k lovu úhořů výhradně jen zvláštních
V

vrší úhořích, jichž ústí má ve stavu staženém ?etvýše 2 "cn1~
ve stavn roztaženém nejvýše pak 5 cm v pr:;,:;,eru a. ]l~h:
. otvory (oka), jsou-li mokré, mají délku a sIrku neJmene
1.5 cm.
.,
;; " v
K lovu lososů smí se v této době používati J<;n;,lt;, Jlcnz
otvory (oka) jsou-li mokré, mají délku a šířku neJmene ~cm.
K lovu štik užívati se smí v této době pouze ndlc stlkových (štikovců).

Článek

II.

K § 5. zákona.

:0-

Politický úřad okresní m~ž,e tě~, ..k~ož lnají;práv~vk
vení ryb, aneb s jich přivolen:m ta~e lmym os~bam k u.c~ln,:,
umělého chovu ryb aneb k v~deckym vyzknmn,r;' dO~O:'tl vyjimky ze zákazů v §§ 2. a 4. zakona, poknd se tyce v clanku 1.
tohoto nařízení vyřknutý ch.
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I

Také bez ohledu na svrchu dotčené účely může politický
Mad okresní po slyšení odborných znalců řečeným právě
osobám povoliti chytání ryb určitého druhu za času denního
z důvodů rybářsko-hospodářských také v dobách dle § 3.,
pokud se týče článku I. zakázaných, to však vždycky toliko
na jed n u takovou dobu zakázanou. - Tímto poslednějším
povolením oprávněna jest však osoba dotyčná pouze k chytání oněch druhů ryb, které se dle článku I. nenacházejí
v době hájení.
Článek

III.

6. Kladení prken a koliků (brlení) na jez,Y i používán!
., Tento zákaz nevztahUJ' e se však na takova zde uvedena.
o upu.
"
í d ,. I k'
chytadla, která před prvním vydámm z~kazu msto rZlte s ym
vyhlášením ze dne 14. května 1897, ds. 25 ~', Z., vy;slo,:e'ho již stávala jichž trvání zakládá se na urČltem zvlaštmm
ne" nI'm důvod~ (staré vy' sady listinné vrchnostenské neb
prav
'
.'
d'l
úřední povolení). V těchto případech dovoleno j~st 1 na a ';
chytadel těch užívati za šetření platných předpISŮ ohledne
doby hájení, dob zákazu lovení a vykonávání rybolov,u (~L
1., II I. a X. tohoto vyhlášení). Z~jména slupy ~USI ?ytI
tak zařízeny, aby jich otvory (oba), jsou-Ir mokré, mely delku
a šířku nejméně 2·5 cm.
_j

K § 7. zákona.
Mimo lapadla v § 6. zákona zapovězená, ke kterým zvláště
náleží také užívání vápna nebo kořalky jakožto mámidla,.
jakož i střílení a bodání, jest dále zakázáno:
1. Tlučení ryb pod ledem, chytání ryb na sekanou bez
vnadidla, lov kuklami a sítí "kobyla" zvanou, chytání umělým
světlem, pak vesměs ony způsoby chytání ryb a raků, kterými dno vod aneb jejich břehy, výhony atd. se rozrývají,
rukama prohledávají nebo znepokojují, aby ryby a raci ze
svých úkrytů byli vypuzeni, vybíráni, aneb aby voda se zakalila, tudíž také stavení vody a vylévání, odvádění nebo
spouštěni na sucho částí toku nebo touní, za účelem umož~
nění snazšího vylovení ryb, dále zřizování pevných lovidel
všeho druhu v tekoucích vodách a zřizování překážek pro
ryby na trdla táhnoucí.
2. Chytání ryb za doby noční, vyvíjením činnosti lidské,
vyjímaje případy, kdy následkem neodvratitelné přírodní události nebo jinaké nouze okamžité vylovení jeví se nutným;
za noční dobu považuje se v měsících dubnu až včetně do
října doba od 9. hodiny večerní až do 4. hodiny ranní, a v mě
sících listopadu až včetně do března doba od 5. hodiny večerní
až 6. hodiny ranní.
3. Užívání sítí, vrší, košů nebo jiných podobných chytadel, jichž otvory (oka), jsou-li mokré, nejsou nejméně 2.5
cm dlouhé a taktéž široké; obmezení v příčině šířky ok nevztahuje se na malé ruční síťky k chytání oněch druhů ryb
sloužící, které vůbec nedosahují délky větší než 13 cm, jako
jsou: pulec, střevle, mřenka, sykavec, piskoř a řízek.
4. Užívání broditelů a tenátek všeho druhu, dále nevodů
(smyků, sahů) těchto potud, pokud se jimi celé šířky vod
přepínají jakož i všechna zařízení, která rybám při vysokých vodách z řečiště vystoupivším návrat do něho zamezují.
5. Užívání nočních šňůr (lapaček).
420

Článek

IV.

K § 9. zákona.
Ustanovení článku 1. a III. nevztahují s~ k ryb,níkům
a jiným podobným vodojemům, které založeny J;,ou z,a učelem
chovu ryb, a to bez rozdílu, jsou-li ve spOjem s pnrozenou
vodou tekoucí čili nic.
.
Článek

K

S ID.

V.

zákona.

Lístky rybářské buďtež vyhotoveny každ.oročně dle,.vzor•
dodatku obsaženy' ch a sice pro majItele a naJemce
cu v
'..
b
d
. ík'
práva rybářského dle vzorce 1., pro jmé, OS? y, o ';n~jetn u
nebo nájemců dle vzorce II., pro f)~bárstvI v /ybmcrch, ~o
dách svobodných neb obecních, to Jest takovych, v kt;ryc,h
dosud ještě každý nebo všichni občané neb obyvatele nekteré obce ryby loviti smějí, dle vzorce, I I I : ,
Za vykonávání rybolovu nelze. po!d~datI sluzbi;', kt,eré .pn
lovení ryb konají z rozkazu toho, J~nz lrst~eT? rybarskym Jes!
opatřen, osoby na čas a za odmenu napte. ~~oby takov.
tudíž nepotřebují při službách těchto lístku. rybarsk~ho. , .
Majitelé a nájemci práva rybářského JSou po~,nnI ve;,~,
seznam vydaných lístků rybářsk:ýc~ "; seznam :vy:ch ry~ar
ských pomocníků, kteří pomocmcke lrstky obdr~elr" a pr:dložiti jej na požádání politickém;, úřadu: 'polrtlcky úrad .muže
další vydávání rybářských lístku obmezltI nebo, zastaVItI, ~!'
la-li by obava, že by meze dovoleného hospodárského vynzltkování vod byly překročeny.
, . , ,
...
Politické úřady okresní maj~ o ryb~řskyc? hSt;lsh junl
vydaných vésti seznamy, do mchz volno jest zajemmkur1l nahlédnouti.
V'

28
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Ony politické úřady okresní pak, které vydávají t. zv.
úřední listy, mají vydání Hstkú rybářských uveřejniti v těchto

lIstech.

Článek

K §

VI.

zákona.

10.

Ustky rybářské podrobeny jsou dle platných nyní preupisů kolkových a poplatkových poplatku kolkovému, a-sice
lístky dle vzorce I. dle položky tarifu II6a, ad a-a kolku
2 K, lístky pak dle vzorců II. a III. dle položky tarifu II6a
ad b-b kolku I K.
'
Jestliže však lístky rybářské dle vzorce II. vydají majet!líci nebo nájemci svým zřízencům rybářským, podrobeny
JSou lístky ty dle položky tarifu II6 b pouze kolku 30 h.
Ustky rybářské opatřeny jsou dle druhů vytisknutými
známkami kolkovými po 2 K, po I K aneb po 30 h a nemusí
!udiž strany přikládati zvláštních kolků. Kromě toho opatřen v
JSou ~ístk~. rybá~ské, ~yjn:;a ony, kteréž ur,čeny jsou pro pómocmky ZlVnostJ rybarske, dle taxy rybárske na jednotlivé
druhy vypadající vytisknutou známkou taxovní po 2 K, pokud se týče po I K.
Článek

K §

Písemné nebo protokolární žádosti za udělení lístků ryI K za každý arch.
Jestliže o ústní žádosti za vydání lístku rvbářského nesepíše se protokol, jest tato žádost poplatku prosta.
bářských podrobeny jsou kolku

Článek

K §

10.

VIII.

zákona.

Blankety rybářských lístkú všech vzorcú odevzdají se
oe~onomátu ~inančního úřadu zemského, kterýž je pokládati
ma za tIskOPISY, které se přísně účtují, a jenž je jednotlivým
úřadúm berním k žádosti jejich zašle dle toho mnoho-li jich
potř;b;tj~. ~oli~ickýn~v úř~dům okresním, který~ svěřeno jest
vy~avam hstku rybarskych dle vzorce I. pro majetníky a
nájemce, náleží, aby, jestliže povolí vydání lístkú takových
žadatele dotyčného poukázaly, by vypadající obnos na kálek
a taxu rybářskou složil u nejbližšího úřadu berního. Tento
422

Článek

VII.

zákona.

10.

pak, převzav písemnou poukázku od okresního úřadu politického žadateli udělenou a výše dotčené obnosy žadatelem
složené, vydá mu lístek rybářský, který týž pak úřadu okresnímu k vyhotovení předložiti má. Blankety listkú rybářských
dle vzorce II. a III. vydají úřady berní osobám, jež právo
mají vyhotoviti lístky takové, pokud se týče představeným
obecním, a sice prvnějším, předloží-li lístek rybářský, kte:
rýž jim úřad politický dle vzorce 1. byl vyhotovil, a složí,h
vypadající za dotyčný lístek obnos na kolek a taxu.
Úřady berní pojati mají lístky rybářské, opatřené známkami kolkovými a taxovními, jakožto tiskopisy, které přísně
se účtují, dó deníku o správě materialií, obnosy kolkové
a taxovní, došlé při prodeji lístků, zapsati mají do zvláštních
rubrik tohoto deníku a úhrnné měsíční obnosy kolkové
v dúchodku kolkovém jakožto příjem účtovati, taxy rybář
ské však účtovati mají jakožto platy cizí v běžném účtu
pro fond ku zvelebení rybářství, jejž spravuje výbor zemský.
Lístky rybářské, vyhotovené zpúsobem jiným nežli na
blanketech úředních, jsou neplatny.
Těm, kdož vydávají listky rybářské, ponechává se na
vůli, aby blankety vyplnili jedním nebo druhým jazykem
zemským anebo i v obou jazycích zemských.

K §

10.

IX.

zákona.

Činí-li různé strany odporující sobě nároky v příčině té,
aby jim úřadem byl vydán lístek rybářský pro určitou vodu,
aneb odporují-li sobě v tom, kdo sám oprávněn jest vydávati
lístky rybářské, spravujtež se úřadové zásadami, jak následují:
Lístek rybářský vydati lze jen tehdy, je-li tu oprávnění,
jež osvědčiti má dotčený lístek, a pokud se týče vod, kterých
až dosud ještě svobodně vůbec každý aneb veškeří obyvatelé
některé obce k lovení užívají, stává-li tu svobodné rybářství.
??kud n~~do nepopíra;,-ě nějaké oprávn,ění rY,b~řské ~y
konava, nemuze dle platnych zasad obecnych by tl vyzvan,
aby prokázal oprávnění své.
Dle toho tedy ovšem náležeti bude na úřad politický,
aby v případech pochybných skutečnou povahu věci zjistil,
to však jen za účelem tím, aby přesvědčení sobě zjednal, kdo
rybářství, o které jde, způsobem nepopíraným vykonává; pročež náležeti bude na úřad politický, aby nehledě k námitce
proti vydání listku rybářského pronesené lístek ten vydal,
pokud se týče právo k vydávání lístků rybářských přiznal
právě tomu, jenž rybářství, o něž jde, nepopíraným zpúsobem
vykonává.

28'
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- Pak-Ii však šetřením u věci provedeným bylo zjištěno,
že vykonávání dotčeného rybářství jest pochybným neb popí.
raným, hlediž politický úřad nejprve k tomu, aby mezi stranami zúčastněnými docílil dohodnutí o tom, kdo prozatím
až do doby, než se stane jiné opatření soudní, má vykonávati
rybářství.
Zdaří-li se dohodnutí takové, buďtež lístky rybářské vydány na základě toho dohodnutí a budiž v nich výslovně
k němu ukázáno; nestane-li se však sjednání u věci, buďtež
strany vedle předpisů §§ 344--348. ob. zákoníka občanského
i ve .příčině opatření zatímních odkázány na příslušný soud,
a lze v případě takovém lístky rybářské v příčině rybářství,
o které jde, vydati vůbec teprve na základě soudního onohoopatření a v souhlase s ním.
Článek

X.

K § 13. zákona.
1. Ani prodávány, ani v hostincích podávány býti nesmějí
době hájení článkem L stanovené: Všechny druhy ryb
čl. tomto uvedené a raci pocházející z obvodu království
Českého, kteři nebyli vypěstováni nebo nevyrostli v zaříze-
ních vodních, ve čl. IV. uvedených.

v
v

V době hájení v čl. 1. ustanovené jest však dovoleno míti
na prodej a v hostincích nabízeti a podávati ryby v čl. 1.
jmenované a raky, nepocházející z obvodu království Čes
kého nebo kteří byli vypěstováni nebo vyrostli v zařízeních
vodních v čl. IV. uvedených, avšak toliko za bedlivého šetření
následujících ustanovení:
Ku zjištění původu ryb a raků těch v dobách hájení
do obchodu připUštěných mají se rybáři a obchodníci s rybami vykázati vysvědčením starosty obce jich původu o tom,
z kterého místa zboží -nabízené přicházÍ.; při zboží z CIZDzemska .pocházejícím jest výkazem tím nákladní list, v kterém druh a množství, po případě váha zboží zevrubně udány buďtež.
Ve vysvědčení, jež starosta obce vydati má, budiž udáno,_
z které vody ryby (raci) pochází, jeho druh, počet, po pří
padě i váha a den, kterého vysvědčení vydáno bylo.
Aby byla umožněna kontrola o původu ryb (raků) v hostincích podávaných, ukládá se rybářům a obchodníkům srybami, by vedli knihy o obchodu o následujících sloupcích:
a) U dání místa, odkud zboží se odebírá;
b) bližší údaje o dodávce zboží, případně s uvedením
vysvědčení starosty obce neb nákladního listu;
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c) den, kterého zboží bylo prodáno;
d) jméno kupujícího;
e) místo závodu t é h o ž ; .
f) druh a počet; nebo váha odprodaných ryb (raku).
Aby hostinští vykázati se mohli o 'původu t~chto ry~
,. aků) ma]'í r)'báři a obchodníci s rybamI hostmskym vydat!
\f
,
.
b h
při prodeji potvrzení, hořejší údaje o- sa u]1Cl.
2. V nižádném období ročnÍln nesmějí se prodávati neb
v hostincích podávati ryby dole _uvedené, bez ,ohledu na
jich P:Ivo~, -;re?osa!:mje:li dél}<a jejich od oka az k 0sasn~
ploutVI ne]merre mlry, Jak nasleduJe, a sIce nemá-Ir delky.
°l

,

losos obecný (Salmo salar)
pstruh mořský (Salmo trutta)
sumec (Silurus glanis)
..
candát (Lucioperca sandra) .
úhoř (Anguilla fluviatilis)
.
losos ocelový (Salmo Gaidneri)
štika (Esox lucius) .
bolen (Aspius rapar) . .
fluviatilis)
Parma (Barbus
.
.
\
jesen (L'eucIscus
Idus)
.
podoustev (Abramis vímba) .
pstruh obecný (Trutta fario) ..
pstruh skotský (Trutta levensl s )
pstruh duhový (Salmo irideus) ..
siven potoční (Salmo fontmahs)
siven alpský (Salmo salvelinus)
mník (Lota lota) . . . .
lipan (Thymalus vulgaris)
cejn velký (Abramis brama) . .
kleně [tloušť] (Leuciscus cephalus).
.okoun pstruhový (Grystes salmonOldes) . . . .
červenopeřice [perlín] (LeuClscus erythrophtamus)
lin (Tinca vulgaris) . . . . . . .
karásek (Carassius vulgaris) '. . .
jelec [proudník] (Squalius leucIscus)
okoun (Perca fluviatilis) . . . . .
cejn malý (Blicca bji:irkna)
plotice (Leuciscus rutilu s )
mřenka (Cobitis barbatula)
řízek (Gobio fluviatilis)
.dále raci říční (Astacus fluviatilis), kteří nedospěli

50 cm
50 cm
50 cm

35 cm
35 cm

30 cm
25 cm
25 cm
25 cm
2' cm
J

25

CIn

20

cm
cm
cm

20

20
20 Clll

20
20
20

cm
cm
cm

20 cm
20 cm
20 CIn
20 cm

15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
15 cm
8 cm
8 cm
na délku

nejméně 12 centimetrů.

U stanovení toto nevztahuje se k obchodu rybím potěrem
.a rybí násadou.
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3· Také mimo dobu hájení v článku I. stanovenou jest
se ~ždému ?bchodníku s };ybami vykázati ohledně prodávanych ryb hstmaml pod CIS. I. označenými.
V místech pro předměty podrobené dani potravní uzavřených: sluší doklady o původu. při zdanění proti potvrzení
odevzdati obecním orgánům dohlédacím.
N epodrží.!i obchodník s rybami celou zásilku ryb pro
s12?tře~u v ~omto m~~tě, nýbrž prodá·li dále díl zásilky, po
pnpade v nekohka castech obchodníkům mimo místo to se
., nacházej,ícím, mají obecní orgánové dohlédací na záldadě
odebranych: dokladů o původu vydati dílčí certifikáty ab}'!
tyto dál~ odprodané části původní zásilky ryb byly krvty~
Veřejné org:ány dozorčí y mají ryby bez dodávacího listu
pnvezené zabavItI ve prospech místního fondu chudinského,

soudce řádnéh:o, jest ustánoveno, že držitel pozemku nebo
stavby vodní k' podniku přispěti má určitou měrou anebo
takovou .prozatímní měrou,. která konečně ustanoví se, až
stavba částečně nebo zcela bude skončena, od dotčeného
držitele, třeba·li toho i politickou cestou donucovací, v)Tbí.
rány býti mohou části příspěvku na účet oněch dávek, k mmž
svého času právoplatně přidržen bude.
Při tom nečiní žádného rozdilu okolnost, zda dotčenému
držiteli z prací již počatých nebo teprve z pozdějších, jež za·
hrnuty jsou. v ustanoveném návrhu, bude poskytnuta výhoda
nebo odvrácena od něho újma v § 26. dotčená.

Clánek XI.

. Jestliže by zavodnění neb odvodnění pozemků nemohlo
býti provedeno, leč by veřejná voda k jiným ú~elům řá~ně
užívaná částečně nebo zoela se odňala, nebo jesthže by tohko
s nepoměrným nákladem mohlo býti provedeno, a jestliže pod.
nik dle svého rozsahu a všech ostatních poměrů má nepo.
chybný větší hospodářský význam, nežli Jiné uživání vody,
jež odňato býti má, toto odnětí, pokud jeho třeba jest, aby
zavodnění nebo odvodnění s prospěchem bylo provedeno, mů.
že nařízeno býti cestou správní dle následujících: předpisů.
1. Cástečné odnětí vody může se státi ve prospěclr více
držitelů pozemkových, jakož i třeba ve prospěch jednoho,
když současně nákladem osob zavod!'íování neb odvodňováni
podnikajících: provede se taková změna v zařízenich pro uží.
vání vody, kterou, dřívější skutečný výkon nezmenšením: se
zachová a jestliže dá se přiměřená náhrada za větší výdaj na
náklad provozovací a udržovací, jenž s touto změnou spojen
jest.
2. Cástečné odnětí vody beze změny pod Č. I. dotčené neb
úplné odnětí vody státi se může jen ve prospěch družstva
vodníhó, dá·li se náhrada vodnímu oprávněnci.
O tom, jak ustanoví se tato náhrada, a o řízení vůbec
platí pro tyto případnosti stejné předpisy jako pro vyvlast.
nění, jež dotčena jsou v § 15. řišského zákona ze dne 30.
května 1869 (Z. Ř. č. 93.).

y'

K § 18. zákona.

Zřízenci, kteří osobami k rybolovu oprávněnými neb oh.
ceml ustanovem byh k tomu, aby chránili rybářství a k němu
měh dozor, buďtež k ústní nebo písemné kolku prosté
žádosti těch, kdož je ustanovili, politickým ,iřadem do pří.
sahy vzati dle přísežní formule v dodatku obsažené.
O složení přísahy vydejž jim politický úřad okresní dle
VZorce IV. kolku a taxy prostý certifikát· vykonávajice služ.
~)U, ~~jí ti;o zřízve,:ci, dozorč! cer.tif~kát ten při sobě míti a
Jí~ znzencum vereJne bezpecnostl, Jakož i osobám úředními
vykony dotčeným na požádání se prokázati.

Meliorace.
Zákon, daný dne 30. června 1884, č. 116 ř. Z.,
aby zemědělství zvelebeno bylo stavbami vodními.
I. Ustanovení finanční

pozměněna byla zákonem ~e dne 4. ledna 1909 č. 4. ř. z. '"
ze dne 19· prosmoe 1919 c. 28 Sb. z. a n.

II. U s t a no ven í p r á v a vod n í ho.

§ 13·
Když užije se § 26. říšského zákona ze dne 30. května
186<) (Z. fi.. Č. 93.) a cestou správni, s výhradou dovolati se
42li

§ 14·

§ 15·
Chtějí.li vodní družstva učiniti půjčku vydáním dílčích
úpisů dlužních, potřebují k túmu zvláštního dovolení vlády,
která při tom uložiti může, aby zHzen a udržován byl pErně.
řený fond reservní, by ihned uhrazeny býti mohly nahodilé
nedoplatky družstevních příspěvků.
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§ ,6.
Jestliže uClm se půjčka vydáním dílčích úpisů dlužních
neb? jestliže vodní družstvo obdrželo půjčku buď z fond~
mehoračního, buď od země nebo jestliže učinilo ji u někte
rého veřejného úvěrního ústavu, jenž dle stanov svých k takový;uto I?ůjčkám je,st ,zmocněn, k příslu~ným společenstvům
vodmm mImo obecne predplsy vodmho prava, respektive s čá
~~e,čnou změno~ jich, vztahují se zvláštní ustanovení následu.
Jlclch §§ 17. az '9.

§ '7·
Dospělé příspěvky, které připadají na pozemky k vode
ní!!,u . družstvu příslušející, vybírány buďte od úřadů berních
amž Jest k tomu potřebí žádosti nebo dovolení představen~
slva družstevního, stejně jako zeměpanské daně a až do obnos,:, co příště dospělá dávka z půjčky povinná činí, odváde,ny ~u~~e plat;bnímu místu pro ,půjčku ustanovenému, ku
kteremuz ucelu predstavenstvo druzstevní dodati má včasně
bernímu úřadu potřebné výkazy.
Vláda jest zmocněna vybírati na společenstvu náhradu
za větší náklad tím u berního úřadu snad vzniklý
, .

§ ,8.
.
Jestliže by některf člen ~r~~stva svého příspěvku déle
je/d?oho rsku n~za~rav!l, ber~lI u~ad ať nezapraveno u pohleda,.k,;, druzstevm da kmhovne vlozlt! na pozemky osoby prodlévaJ1cl.

Zákon ze dne

4.

ledna 1909, čís.

Opomjne-Ii d.užst,v~, zI?ůsobem stanovami předepsan}'m
? spInem svych povmnostl, jež dle půjčky má,
P?,C1t~JIC v to da,:;kJ; pro, fond reservní (§ '5.), úřad správní
pr:~pevky k spinem onech povinností potřebné rozvrhnouti
uze na pozemky, do družstevního svazku pojaté dle praVldel pro příslušné společenstvo platných.
'
.'

v~~n,:,pecovatl

n:

u s ta no v e ni
§

z á v ěrečn á.

bami 'vodními, častečně změněný zákonem ze dne 19. prosince
1919, čís. 21. sb. z. a n. (v §§ 2., 3., 11., 12., 15. a 17.).
Článek!.

Oddíl 1., ,ustanovení finanční, zákona ze dne 30. června
1884, Z. Ř. 'č. I I 6, aby bylo zvelebeno zemědělství vodními
stavbami, pozbývá moci ve svém dosavadním znění a bude
příště zníti takto:

§

clu ulozeno, aby tento zákon uvedli ve skutek.
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I.

Aby byly snáze provedeny podniky zemí, okresův, obci
nebo vodních družstev, jejichž účelem jest chrániti nemovité
vlastnictví od vodních škod nebo zvýšiti výnosnost pozemkúv
odvodňováním nebo zavodňováním, a jichž provedení jest
v zájmu veřejném, vláda může dáti ze státního melioračního
fondu zákonem ze dne 30. června 1884, Z. Ř. č. II 6, zříze
ného finanční podpory podle následujících ustanovení:
Jestliže takovýto podnik ve veřejném zájmu jsoncí pro
svůj značnější dosah nebo nákladnost potřebuje podpory od
ustanovení tohoto zákona úchylné nebo tak značné, že by
tím meliorační fond byl přílišně vyčerpán a podpora jiných
podniků byla zkrácena, budiž státní podpora tohoto podniku
zvláště upravena.
2.

Státnímu lnelioračnÍmu fondu bude věnován v rozpočtu.
ministerstva zemědělství v letech 1919 až 1928 ze státních
peněz každoročně určitý peníz, nejvyšší částkou I5,000.000
korun.
Peníz, jehož by nebylo užito v některém správním roce,
bude fondu zachován a budiž zatím na úrok uložen; úroky
a splátky půjček z fondu poskytnutých plynou zpět do fondu.
Ministr zemědělství s ministrem financí spravuje státní
meliorační fond. O stavu fondu a o tom, jak se s ním hospodaří, předložena buď Národnímu shromáždění každého roku
závěrka účtů ke schválení.

20.

lVli,?-istťovi orby, financí, věd vnitlných, práv a obcho-

ř. z.,

jímž se mění I. oddíl, ustanovení finanční, zákona ze dne 30.
června 1884 z. ř. č. 11Ó., aby bylo zvelebeno zemědělství stav-

§
§ '9·

4.

§ 3·
Projekty a rozpočty
podporovány ze státního

nákladů podnikl!.
melioračního fondu,

které mají býti
vyžadují schvá4~9

lení mmlstra

zemědělství, dříve

nežli se

započne

s jich pro-

váděním.

Generální návrhy meliorační, které jsou v souvislosti
s upravami řek, náležejících do oboru působnosti ministerstva
veřejných prací, podléhají schválení tohoto ministerstva v dohodě s ministerstvem zemědělstvL
Úhrada nákladů těchto podniků buď upravena zvláštní
umluvou mezi zučastněnými činiteli (státní a zemskou správou, jakož i zájemníky), v níž kromě toho musí býti vyhrazen
státní správě přiměřený vliv na provádění a postup podnikův
a spolehlivým způsobem finančně a technicky zabezpečeno /
příští udržování zamyšlených uprav a meliorací v dobrém
stavu.
Státní správa může cestou donucovací podnik provésti,
kdyby ustanovení umluvy nebyla dodržována a kdyby z toho
vznikla patrná škoda neb újma učastníkům podniků, a vyžadoval-Ii by toho veřejný zájem.
O stížnostech nebo námitkách proti nedodržování umluvy
rozhoduje ministerstvo s konečnou platnosti.
Dojednání takové umluvy vyhlásí ministerstvo zeměděl
ství ve Sbírce zákonů a nařízení republiky Ceskoslovenské.
Pokud zákon ze dne 4. ledna '909 č. 4. ř. z. vztahuje se
na jiných místech na upravu jednotlivých podniků zemským
zákonem, nastupuje přišté na jeho místo umluva podle před
chozího odstavce.

§ 4·
O podporách, které budou poskytnuty v jednotlivých letech ze státního melioračního fondu, buď předložen říšské
radě ministrem orby roční rozpočet ke schválení, avšak pří
slušné zemské zákony zemskými sněmy usnesené mohou býti
předloženy ještě před tímto schválením k Nejvyšší sankci
a jakmile nabudou moci, je-li nebezpečenství v prodlení nebo
při jinakých okolnostech zvláštního zřetele hodných, mohou
k výplatě poukázány býti lhůty příspěvků, vztažmo lhůty;
půjček v předloženém ročním rozpočtu obsažené.

•

§ 5·
Podpory ze státního melioračního fondu poskytované buvyměřovány podle podmínek v následujících §§ 6. až 9vytčených. Za těchto podmínek buď přihlédáno ku podnikům
v jednotlivých zemích tím způsobem, aby toto zemědělské
odvětví co možná stejně bylo podporováno.
dou
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§ 6.

Pro hrazení bystřin, které se provádí podle ustanovení
zákona ze dne 30. června 1884, Z. Ř. č. II7, pak pro upravll
podzemnich vodních toků v zákoně ze dne 3 I. května 1889,
Z. Ř. č. 96, dotčenou, může býti poskytnut z melioračního
fondu příspěvek až do nejvyšší výměry 70 procent nákladů ministrem orby schválených, převezme-li země zbytek potřeby.
Adjacenti (vztažmo okresy, obce nebo vodní družstva)
mohou býti přidrženi k částečné náhradě zemského příspěvku,
avšak příspěvek jim příslušným zemským zákonem k tomu
uložený nesmí převyšovati '5 prooent schválených nákladův
a musí býti upraven tím způsobem, že má, nehledě k naturálním dávkám za stavební doby odváděným, které do těchto
15 procent buďte započteny, býti zapraven teprve po dokonáni podniku neb určitých jeho částí. Příspěvky zavázaných
osob budou vybírány k zakročení zemského výboru berními
úřady stejně jako zeměpanské daně. Zemskému zákonodárství se ponechává, přiděliti příspěvky účastníkův udržovacímu
.fondu (§§ '5. a 17.).
O otázce, zdali některý podnik sluší pokládati za hrazení
bystřin, rozhoduje ministr orby.

§ 7·
Pro úpravu řek a potoku) jakož 1 pro stavbu hrázi na
ochranu nemovitého vlastnictví proti vodním škodám může
býti poskytnut z melioračniho fondu příspěvek ve výměře
40 procent nákladů ministrem orby schválených, je-li přispě
vek adjacentů (vztažmo okresův, obci nebo vodních družstev) obmezen na nejvýše 30 procent a uhradí-li země zbytek nákladův.
Tento příspěvek z melioračního fondu, obmezí-li se zároveň přispěvky účastníků na nejvýše 20 procent schválených
nákladů, může býti zvýšen až do nejvyšší výměry 50 procent,
když:
a) předmětem podniku jest výlučně nebo částečně neškodné svádění horských vod (bez hrazení bystřin ve smyslu
§ 6.) neb úprava podzemních vodních toků, dotčená v zákoně
ze dne 31. května 1889, Z. Ř. Č. 96, nebo
b) když část nákladů, která připadá na adjacenty (vztažmo na okresy, obce nebo vodní družstva), hradí se pro zatím
od země a vybírají-li se proto přispěvky adjacentů podle
~ 6., odstavce 2.
Ve všech připadech v tomto paragrafu uvedených může
ostatně uloženo býti zemským zákonodárstvím adjacentúm
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§

(okresům,

obcím, vodním družstvům) nebo některé jich části,
aby zejména také nesli náklady na zákup pozemků nebo na
odškodné pozemků za náhradu podle cen schváleného roz-

Vedle podpory podniků v §§ 5.-9. uvedené, jsou-li tu pozvláštního zřetele hodné, budiž výjimečně poskytnuta
zemi půjčka z melioračního fondu nezúročená nebo nejVýše
3 % zúročená a splatná ve lhůtách, které v každém připad~
zvláště budou ustanoveny, až do 50°/0 té sumy, kterou zeme
sama má nésti, nebo kterou poskytne podniku jako nesplatný
příspěvek nebo jako půjčku.
měry

počtu vyměřenou.

§ 8.
Pro odvodňování a zavodňování mohou poskytnuty býti
ze státního melioračního fondu nesplacené příspěvky, a to
ve výměře 30 procent rozpočteného nákladu ministrem orby
schváleného pro meliorace a 40 procent pro potřebné úpravy
(na opatření přílivu), převezme-li země pro práce prvního
,druhu aspoň 15 a pro práce druhého druhu aspoň 20 procent nákladů.
Přesahuje-li plnění země 30 procent, vztažmo 40 procent
schváleného nákladu, příspěvek melioračního fondu může býti
zvýšen až na výměru zemského příspěvku.

§

padající.

§ 13·
Uzavřelo-Ii některé vodní družstvo půjčku vydáním díl,
dlužních úpisův a jsou-li živelné pohromy v družstevním
území dočasně na újmu platební způsobilosti družstva, vláda
čích

Na podpory, aby byly vystavěny údolní přehrady, kter~
jsou součástí některé úpravy nebo samostatnou ochranou protl
vodním škodám, vztahují se k ustanovením § 7., na podporu
údolních přehrad, které jsou určeny toliko ke shromažďování
vody pro zavodňování půdy, vztahují se předpisy § 8.
Pro stavby údolních přehrad k jiným účelům podpory
v prvním odstavci dotčené mohou býti dány toliko podle poměru, jaký užitek z toho některé úpravě nebo melioraci
vznikne.
Když za pozdější užívání údolních přehrad ve smyslu
prvního odstavce podporovaných vybírají se vodní poplatky
k jiným účelům, tedy tyto poplatky, pokud nejsou zemským
zákonodárstvím přiděleny některému udržovacímu fondu (§§
15·, a 17.), mají připadnouti činitelům, kteří nesli stavební
náklad podle poměru jejich příspěvků.
10.

Pokud stát jako držitel některé nemovitosti nebo vodního
zařízení jest zavázán ku příspěvku podle zákonů vodních,
tento závazek, ani neruší se ani nezmenší se podporou na
základě předcházejícich paragrafů poskytnutou.
Naproti tomu obnos podniku zemí věnovaný také musí
býti přislíben se zachováním zvláštních závazků, které země
snad, má jako držitel nemovitostí nebo vodních zařízení podle
vodních zákonův.
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12.

Příspěvek státního melioračního fondu může býti opatřen
úvěrem, při čemž státní meliorační fond na místě svého bezprostředního příspěvku splácí v anuitách zápůjčku naň při

§ 9·

§

I I.

může

z melioračního fondu dáti družstvu přiměřenou náhradu
na nejvýše tříprocentní úroky a na splacení v nejvýše pěti.
Jetých stejných ročních lhůtách, aby mohlo splniti závazky
z této půjčky.

§ 14·

•

Podniky, kterým byly dány podpory z melioračního fondu, jsou sproštěny kolkův a poplatků z podání, úředních
jednání, smluv a jinakých listin k opatření potřebných peněz,
z listin, kterými se v přehledu chovají nebo potvrzují zaplacené příspěvky družstevníkův a platy družstvem vykonané,
dále z úředních jednání, aby vyměřeny byly příspěvky družstevníků, jakož i z právních jednání a listin o potřebném
snad zákupu pozemkův.
Opatří-Ii se peníze, kterých je třeba k těmto podnikům,
vydáním dí\číchdlužních úpisů, vláda může úroky těchto
půjček osvoboditi od kolků kuponových_
Když země, okresy, obce neb vodní družstva podniknou
vodní stavby za příčinou zemědělství, neobdrževše pomoci
z melioračního fondu, vláda může jim propůjčiti svrchu uvedené osvobození od kolkův a poplatkův.

§ 15·
Aby bylo zabezpečeno řádné udržování podniků, které
budou v budoucnu ze státního melioračního fondu podporovány budiž utvořen pro každý podnik toho druhu udržovací
fonď v takové výši, aby jeho výnos podle individuelních poměrů podniku stačil ku provedení řádných udržovacích prad.
Náklad spojený se zřízením udržovacího fondu, který,
dlužno do rozpočtu podniku pojati, může býti účasten podpory ze státního melioračního fondu a z prostředků zemských
podle ustanovení §§ 6.-<).
Otázka správy udržovacích fondů, jež dlužno před koneč
nou kolaudací podniků plně složiti, bude upravena ministerstvem ~emědělství v dohodě se z'eměmi.
Dohled nad řádným udržováním provedených prací, vyjímajíc práce zahrazovací, které spadají do působnosti odborů
pro hrazení bystřin, vykonávají orgánové veřejné kulturně
technické služby, jejíž vybudování v tomto, směru se ponechává státní a zemské správě.
Výnosů jednotlivých udržovacích fondů použije se k návrhu dohlédacích orgánů ku provedení nutných udržovacích
prací, při čemž jest jakýkoliv opravný prostředek vyloučen.
Nestačí-li výnos ten k úhradě nákladu řádného udržování,
lze použiti k tomu účelu zcela výjimečně po předchozím svolení podporujících činitelů též podstaty fondu až do výše 400/0.
Byl-li podle ustanovení předchozího odstavce fond ztenčen, nutno jej ihned obdobným způsobem, jak byl původně
utvořen, na původní výši doplniti.
Mimořádné práce, jež nelze ani takto uhraditi, pokládají
se za práce obnovovací (rekonstrukční), které jest projednati
jako nový podnik zvláště.
Bude-li v budoucnu zřízen ústřední udržovací fond pro
celý stát nebo jednotlivé jeho části, možno udržovací fondy,
utvořené pro jednotlivé podniky, sloučiti s tímto ústředním
fondem.
Předchozí ustanovení o použití udržovacích fondů platí
obdobně i pro' fondy již zřízené před platností tohoto zákona.
Byl-li takový fond ztenčen, nutno jej ihned doplniti na výši
v odstavci prvém stanovenou, při čemž může býti' náklad
s tímto doplněním spojený účasten státní i zemské podpory
podle ustanovení §§ 6.-<).

§

16.

Nabude-li se podniky ze státního melioračního fondu
podporovanými pozemků, které připadnou podle vodního zá434

kona těm, kteří nesou náklady podniku, vláda zcela nebo čá
stečně ve prospěch ndržovacího fondu pro tyto stavby zříze
ného může se vzdáti té části těchto pozemků, která jest phměřena příspěvku z melioračního fondu ač-li vzdá-li se toho
také země.
J

§ 17·
Zřizuje-li se pro podniky již provedené, jež neměly dosud
udržovacího fondu, dodatečně takový fond nutno dbáti obdobr: ě ustanovení § 15. O zřízení tohoto f~ndu, jeho správě,
pO.,;Ž~tí . av . p.říp?-dné~. do~lnění budiž uzavřena mezi podpOR
ruJIClml clmtelI a zaJemmky zvláštní úmluva.

§ 18.
. .Podpora menších meliorací z úvěru, ve státním rozpočtu
mmlstenu orby pod tItulem subvencí povoleného není dotčena
předpisy tohoto zákona a nemůže býti z těchto ustanovení
odvozován nárok na vyměření dotčených podpor.
Rovněž nemůže býti odvozován nárok, aby byly zvýšeny
Jl2. zabezpečené zemským zákonodárstvím podpory ze státního melIoračního fondu, a tímto zákonem není dotčeno zapravení takovýchto obnosů.
Clánek III.
Zemské výbory (správní výbory, komise) zmocňují se ku
povolování a výplatě zemských příspěvků podle melioračních
zákonů i v těch' případech, jež by byly vyhraženy schváleni
zemských- sněmů.
.
Clánek IV.
Ustanovení § 62. českého, pokud se týče § 61. moravského a slezského, jakož i § 121. uherského zákona vodního
o přednosti závazků (příspěvků) vzešlých z družstevních poměrů, }?la,tí i },:nkrá~e, podnikají-li meliorační nebo úpravní
práce Jme verejnopravní korporace nežli vodní družstva ať
již samostatně nebo tím, že se na jich provádění spoluúča~tni.
Platnost ustanovení § 121. uherského zákona vodního rozšiřuje se zároveň, pokud se týče Slovenska a Podkarpatské
Rusi, i na družstva pro účely zavodňovací.
Clánek V.
U stanovení takto pozměněného, pokud se týče doplně
ného zákona ze dne 4. ledna 1909 Č. 4. ř. z., vztahují se též
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na Slovensko a Podkarpatskou Rus s tou, zm~nou, ~; ze
státního melioračního fondu hradí se prozatlm az do pnpad;
ného zavedení zemské správy také příspěvky podle ustanovem
§§ 6. až 9. na zem,ě vxpadající, čím~ přecházejí ;,eškerá práva
a povinnosti, vyplyvaJlcí z tohoto duvodu na stat.
Článek

VI.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Článek

VII.

Provedení zákona ukládá se ministru zemědělství a financí.
(P r o vád ě cíl nařízení vlády republiky Československé
ze dne .30. března 1920, č. 199 sb. z. a n.

§ 1·
Materialie, které k zařízením v § 2. dotčený-m jsou poa nalézají se na pozemcích k pracovnímu poli patHcícH
nebo na pozemcích sousedních, vlastníci povinni jsou pře
nechati k tomuto účelu.
Vlastníci pozemků zavázáni jsou dovoliti, aby užilo se
pozemkových parcel, jichž třeba jest k dovozu, ke skládání
a přípravě materialií, jakož i aby zřízen byl přebyt pro správu
stavební a dělníky.
Vlastníci pozemků mají nárok na přiměřenou náhradu za
újmy, jež spojeny jsou s přenecháním materialií, respektive
se závazkem posléze dotčeným.
třebné

§ 4·
Pozemkové parcely k pracovnímu poli příslušející mají
prospěch podnikatelův býti vyvlastněny, když jest odůvod
něná pochybnost, že by stav jejich, jehož žádá účel podniku,
dokonale a včasně byl zřízen a trvale udržován, kdyby ponechány byly v držbě dosavadní.

ve

Zákon,

daný dne 30, června 1884, čís. 117· ř. z.,

o opatřeních k neškodnému svádění horských vod.

§

I.

Území, na němž rozprostirati se mají op~tření, aby určitá
voda horská co možná neškodně byla svádena, slove ?,pr~
covní pole" (perimetr, obvod zahrazovací) ~ obsaho-:atl ma,
kromě koryta samého, ony parcely oblasti shromazďo":,ací,
jejichž povaha půdy vyžaduje opatření vz~ledem k shromaz~o;
vání neb odtoku vody; území toto bnď dle to~o po kazde
zvláště ustanoveno řízením předepsaným v zákone tomto.
Při nspořádání a provádění dotče!1ých ,opatření ~Iatí potud předpisy zákonů vodnich, respektive zakona lesmho, pokud v tomto zákoně něco úchylného není ustanoveno.

§

2.

v: pracovním poli mohou zřízeny býti všechny. ony. ;tavby a ]lna opatření, jichž dle pří~lušných P?měr,ů Je;;t ~reba,
aby zabezpečeno bylo CO možna neškod~~ s,:adem o Hors~~
vody, jako jsou zvláště: vyložení koryta, z~lzem prahu, hr~z;
a stavů v údolícH, v druhé části pracovmho pole ,;pevnem
půdy stavbami odvodňovacími, oHrazením" zasetím travy, p!etenými ploty nebo zalesněním.a vylo,:čemm ,:ebo ~.a,:edemm
nrčitého způsobu, jak uŽÍvati Jest lesu, pas~~m a pnych pozemků, jakož i jak domů dopravovati se ma]1 plodmy.
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Požitečná práva třetích osob, která jsou na pozemcícH
pole pracovního, buďte zcela nebo částečně vyvlastněna, pokud jejicH další trvání se stavem, v jakém zavázaný pozemek
chován býti má, nelze srovnati anebo jen za zvláštní opatrnosti, k níž těžce dohlédati se dá.

§ 5·
Za vyvlastnění dle § 4. vykonané budiž dána pnmerená
náhrada, při čemž přihlédáno buď netoliko k hodnotě vyvlastněného pozemku nebo práva, nýbrž i k zmenšení hodnoty, které utrpí zbývající část držby pozemkové, respektive
usedlost: která dříve měla požitečné právo.
Zastaví-Ii se výkon takovýchto požitečných práv na pozemcích pracovního pole a na místě nich osobě, která požitečné právo má, od účastných obcí nebo držitelů pozemkových zřídí se stejnorodá požitečná práva hodnoty stejné na
jiných pozemcích, osoby právo požitečné mající, mohou jen
potud žádati náhrady za tuto změnu, poknd by přes to změ
nou touto utrpěly nějakou újmu.
~

6.

Jestliže pozemek k pracovnímu poli patřící se nevyvlastní,
držitel jeho musí trpěti, aby provedena byla zařízení, jichž
třeba, aby přivozen byl přiměřený stav tohoto pozemku (na
př. zřízení příkopů sváděcích nebo jiných zařízení odvodňo29.
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vacích, zalesnění, osetí travou atd.) a jest každ)' držitel zavázán úplně vyhověti nařízením, jež dána budou o příštím uží·
vání pozemku a doprav~vání 'plodin do~ů., .
Jestliže těmito opatrenínu nebo zanzemml trvale zmenSl
se ryzí výnos pozemku hledíc k dosavadnímu jeho užíváni.
nebo zanikne.li tím nějaký podstatný užitek pro hospodářství
oprávněncovo, budiž dána za 50 náhra~a přiměfená.
. ,
Při lesním pozemku, kdyz odhaduje se nahrada, Jaka
držiteli pozemkovému dána býti má za to, že obmezeno
bylo jeho právo vlastnické tím, že zastavena byla pastva nebo
jiné užívání neb zpusob užívací, budiž phhlédáno k té okol·
nosti zda a pokud další výkon zastaveného užívání nebo
způs~bu užívacího srovnati lze s předpisy zákona lesního vU·
bec a zvláště s oněmi pl'edpisy, které jednají o udržení lesa
samého.

nos!i zamýšleného podniku vúbec, jakož i o tom, zda
žený všeobecn)' návrh hodí se k ďalšínlu řízeni.

V'

Při

§ 7·
stanovení náhrad v §§ 3., 5. a 6.

dotčených nebuď

k těm poměrum, o nichž na jevo jde, že přivozeny
byly v tom úmyslu, aby užity byly za základ pro zvýšení ná·
roku na náhradu, jako zvláště na takové užívad zpusoby po·
zemku, které hledíc ke všem panujícím poměrum, nejeví se
býti věcně řádnými.

§ 8.
Jestliže by při provádění podniku pozemek nevyvlastně.
ný, jenž by dle zákona lesního od držitele zalesněn býti měl,
zalesněn byl nákladem podnikatelovým (§ 6.), k žádostI pod.
nikatelově z náhrady, která by snad náležela tomuto držiteli
pozemkovému dle předchozích předpisu, srazí se náklady,
které by jemu zalesněním vznikly.

§ 9·
Jakožto podnikatelé takovýchto prací, jež dle tohoto zá·
kona provedeny budou, aby co možná neškodně sváděny byly
horské vody, mohou jednotlivě neb společně vystoupiti státní
správa, účastné země, okresy, obce a jiní interesenti.
Podnikatel předložiti má navržené ohraničení pole pra·
covního a všeobecný návrh praci, jež provésti jest; podrob.
nější předpisy, jak upraven a předložen býti má všeobecný
návrh, ustanoveny budou zpusobem nařizovacim.
lO.

Na základě všeobecného návrhu mlmstr orby ve shodě
s ostatními účastnými ministry rozhodne o veřejné prospěš.
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1 I.

U zná-li mInIstr orby, že všeobecný návrh ve své formě
pu\'odní nebo po sjednání s podnikatelem změněné h'odí se
k dalšímu řízení, tedy návrh doplněn buď nejprve od p~d.
nikatele lim, že přesně ustanoví hranice pole pracovního, Ja·
kož i všechna jednotlivá zařízení, která tam provedena budou,
a že řádně zdokonalí plán situační a jej předloží příslušnému
politickému úřadu okresnímu, při čemž ať zvláště uvedou se
{my parcely pozemkové, při nichž obmýšlejí se opatření dle
§§ 4. nebo 6., a oni vodní oprávněnci, jichž práva obmýšle·
nými opatřeními budou dotčena.

§

přihlédáno

§

§

předlo.

12.

Návrh dle § 1 I. doplněný politický úřad okresní vyložiti
dá v obci nejvíce účastné po nejméně 30 dnu k všeobecnému
nahlédnutí. V této obci, jakož i v jiných snad účastných
obcích vyhlášeno buď zpusobem místně obvyklým, kdy tato
lhutB. počíná a kdy konči, a to s tím dodatkem, že zashlpltel.
stva obecní, jakož i jednotlivé osoby jakýmkoli zpusobem
účastné podatí mohou v této lhutě námitky proti návrhu ce·
1ému, jakož i proti jednotlivým částem jeho u politického
úřadu okresního.
Po pět dní této lhuty, jež rovněž buďte vyhlášeny, zá·
stupce podnikateluv dliti má v obci, aby podal žádaná ústní
vysvětlení o návrhu tam vyloženém.
Ve vyhlášce uveden buď dále den a místo, kdy a kde po
vypršeni dotčené třicetidenní lhuty počne se kommissionelně
jednati o vyloženém návrhu.
O obsahu vyhlášky buďte individuelně zpraveni všichni,
jichž vlastnictví pozemkové, práva požitečná nebo vodní do:
tčena jsou opatřením, jež v návrhu jest obsaženo, pokud známI
jsou politickému úřadu okresnímu, dále - když návrh dotý.
ká se některé železnice - t;!ké g;enerální inspekoe lJelezmc.

§ 13·
Při
hleděno,

komisionelním jednáni buďte přede vSlm k tomu
aby zcela objasněno bylo příští pusobení obmýšle·
ného podniku na prospěchy veřejné a účastné prospěchy
soukromé, aby k námitkám ve prospěchu veřejném učině·
ným bylo přihlédáno tím, že vhodně změní neb dop~ní se
návrh a aby účastnici q,obrovolně dohodli se o námItkách
ve p;ospěchu soukromém učiněných. N eo!ivolané námitky
29~
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proti celému podniku nebo proti určitým částem jeho buďte
důkladně vyloženy, při čemž vyšetřování, jichž jest snad třeba,
ihned buďte vykonána, přiberouc znalce.
Spolu buď jednáno o náhradách s obmýšleným podnikem
spojených, a když nedosáhne se shody mezi podnikatelem a
osobou právo k náhradě mající, buďte vyšetřeny všecky okolnosti, které důležity jsou pro rozhodnutí těchto otázek. Při
tom buď zvláště také k tomu působeno, aby těm, jimž dle
návrhu zastaviti se musí výkon požitečných práv na pozem·
cích' pole pracovního, zřízena byla stejnorodá práva hodnoty
stejné na jiných' pozemcích (§ 5.).
Komisionelní jednání se stranami buď vedeno ústně a
buďte k němu dle potřeby z povinnosti úřední znalci při.
bráni. O celém jednání sepsán budiž protokol, jenž má ob·
sahovati veškeré podstatné věci jednání, zvláště dohodnutí"
která byla sjednána, ostatní výsledky ústního projednávání,
uvedouc důvody proti návrhu přednesené a okolnosti, jež
vzhledem k otázkám o náhradě byly vyšetřeny.

Náhrada budiž soudní cestou výšetřena a vymerena ob·
dle předpisů zákona ze dne 18. února 1878 (Z. Ř. č.
30.), jenž jedná o vyvlastnění k tomu konci, aby zřízeny
byly železnice a vozba po nich provozována; sestave~í a vy·
hlášení zvláštního seznamu znalců, v § 24. právě dotčeného
• zákona nařízené, v záležitostech: tohoto zákona nebuď před.
sevzato.
dobně

§ 16.
O vyměření náhrady úmluvou dobrovolnou, o složení ná·
hrady k soudu, jakož i o tom, jak chrániti jest nároky, které
třetím osobám dle jejich věcných práv příslušejí, aby zná.
hrady byly uspokojeny, platí obdobně předpisy zákona ze dne
18. února 1878 (Z. Ř. č. 30.).
Provádí·li se vyvlastnění, jež dle tohoto zákona předse.
vzíti se má, rovněž užito buď při tom obdobně §§ 35. až 38.
uvedeného zákona.

§ '7·
§ 14·
Jednací protokol i se všemi příslušnými pomůckami ať
politický úřad okresní s dobrým zdáním předloží politickému
úřadu zemskému, který rozhodne o návrhu vůbec a jeho jed.
notlivých částech, respektive o vyvlastnění a jiných opatře.
ních, která pro jeho provedení mají býti vykonána, jakož i ná·
hradách s tím spojených, při čemž ustanoveny buďte lhůty,
kdy jednotlivé obnosy náhradné dospějí, a dá toto rozhod·
nutí doručiti účastníkům skrze okresní úřad. Z tohoto roz·
hodnutí politického úřadu zemského lze se odvolati k mini.
strovi orby, jenž, pokud jde o návrh, respektive o vyvlast.
nění a jiná opatření, která pro jeho provedení mají býti vykonána, právoplatně rozhodne, o náhradách však s tím spojených s výhradou právní cesty, která nastoupena býti může"
jak v § '5. uvedeno.
Pokud předmět, o němž jedná odvolání, dotýká se oboru
jiných ministrů, rozhodne ministr orby ve shodě s účastně.
nými ministry.

Jestliže při provádění podniku objeví se potřeba nových
v návrhu nepředvídaných, politický úřad okresní
jednati má o nich s účastníky a platí o dalším řízení předpi.
sy § 14.
Pokud však jde o nároky na pozemkové vlastníky dle
§ 3., které v návrhu předvídány nebyly, rozhodne politický
úřad okresní ihned v první instanci správní a politický úřad
zemský v druhé a poslední, s výhradou, že může nastoupena
býti cesta právní dle § '5. pro náhradu, jež s takovýmito
záležitostmi jest spojena.
opatření

§ 18.
Náklady s provedením podniku spojené, včetně náhrad
a výloh správních, nésti má podnikatel. Podnikatel vésti má
také náklad na další udržování díla, jestliže udržovad povin.
nost jinak nebude upravena.
Předpisy zákonů vodních:, dle nichž snad jiné osoby při.
drženy býti mohou k příspěvkům na provedení a udržování
díla, nejsou dotčeny zákonem tímto.

§ '5·
Kdo rozhodnutím ministra orby, které týká se nějaké:
otázky o náhradě, není spokojen, může do třiceti dnů po do.
daném rozhodnutí žádati za soudní vyšetření a vyměření ná·
hrady u toho soudu okresního, v jehož obvodu leží předmět"
jehož týká se opatření, které zakládá nárok na náhradu.
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§ '9·
Jestliže nějaký podnik neprovádí sama správa státní, tedy,
politický úřad zemský konati má potřebný dohled skrze způ.
sobilé orgány v každé přfpadnosti zvláště ustanovené, aby
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podnik proveden byl způsobem, jenž srovnává se s předpisy
tohoto zákona a se schváleným návrhem.
Další dohled, aby práce pro svádění vody horské v dobrém stavu byly udržovány, přísluší lesnímu technikovi, jenž
pro příslušný obvod přidělen jest politické správě nebo jemuž
od politického úřadu zemského svěřen jest úkol tento. Zvláštní
dohled, aby určité předměty udrženy byly v stavu dobrém,
přikázán buď, třeba-li toho, stavebnímu technikovi státnímu.
Tito technikové jsou zmocněni žádati obecních starostů a popolitických úřadů za potřebnou podporu.

§

20.

Jestliže pro dobré a účelné udržení díla třeba jest později
dalších opatření, platí o takovýchto opatřeních předpisy
dané o zřízení díla samého; jestliže při poměrně malém rozsahu opatření ještě potřebných zemský přednosta uzná, že
příslušný návrh netřeba dle § 12. vyložiti, konáno buď pří
slušné řízení dle § '7.
ještě

§

21.

V záležitostech tohoto zákona odvolání z rozhodnutí politických úřadů okresních a zemských podána buďte do' '4
dnů u politického úřadu okresního po dodaném rozhodnutí.

§

22.

Pokažení staveb na korytech neb na jiných částech pracovního pole, jakož i přestupky nařízení daných o tom, jak
nakládati se má s pozemky a jak se mají užívati a plodiny
z nich domů dopravovati, pokud nevztahuje se k nim všeobecný zákon trestní, potrestány budou od politických úřadů pokutou peněžitou od 5 do 20e zl. nebo vězením od jednoho do
40 dnů, při čemž nalezeno býti může, že plodiny nepořádně
nabyté' neb domú dopravené zcela nebo zčásti propadnouti
mají.
Při přestupcích se značnou škodou spojených peněžitá
pokuta múže zvýšena býti až do 500 zl. a trest vězením až
do tří měsícú a spolu múže nalezeno býti nejenom dotčené
propadnutí plodin, nýbrž i ztráta práva je domú dopravovati.
Jestliže vinník nemúže platiti, změněny buďte peněžité pokuty ve vězení a to peněžité pokuty až do 5 zl. ve vězení 24
hodin a větší pokuty peněžité dle poměru: 24 hodin vězení
za každých 5 zl., avšak nikoliv přes tři měsíce.
Peněžité pokuty a propadlé plodiny, respektive výtěžek
z jejich prodeje vynaloženy buďte, aby zařízení byla udržena,
a až do toho času spravovány buďte politickým úřadem.
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§ 23· .
Úřední jednáni, tímto zákonem politickým úhtdúm okresním a zemským přidělená,. počítajíc k to!nu I ~?zhodn~tí,
avšak mimo moc trestní 'a výkonnou, přenesu muze mmlstr
orby ve shodě s ministrem věci vnitrných na zvláštní místn~
a respektive zemské komise a jejich řízení úřední upravItI
zpusobenl nařizovacím.
.
Zemská komise múže zřízena býti také k tomu konCI,
aby vyzkoumána byla místa, na kterých podniky ve smyslu
zákona tohoto jsou potřebnými nebo žádoucímI, a aby pří
hodné kroký zavedeny byly u správy státní, u země nebo
jiných interesentů, by podniky tyto byly provedeny. Tat~
komise budiž k tomuto účelu na každý způsob zřízena, kdyz
zemsk)' sněm se usnese, aby byla zřízena, a povolí k tomu
potřebné prostředky.
.
Rovněž zřízena buď komise zemská, když Jde o provedení značných anebo četných podniků tohoto druhu.
Dotčené právě komise jsou zmocněny, žádati obecních'
starostů a politických úřadů za potřebnou podporu, aby provedena býti mohla úřední jednání jim příslušející.
Když vzhledem k jistým podnikům třeba jest, a~'y. rúzné
komis(·. zemské srovnale postupovaly, mm!str orby uCllllt1 má
přiměřená opatření, by dosažena byla shoda buď cestou písemnou, buď společnými poradami účastných komIsí nebo
jejich zřízencú.

§ 24·
Zemská komise pod předsednictvím zemského přednosty
nebo náměstka státní správou jmenovaného skládá se:
I. z administrativnich a technických zřízencú správy státní
a z jiných členů státní správou povolanýc~;
2. ze členů, jež zemský výbor do komIse vyšle;
3. ze členů jež k tomu ustanoví zemědělská rada, nebo
kde by rady této nebylo, hospodářský nebo lesnický spolek
ministrem orby k tomu povolaný.
Jestliže podnik dotýká se také některé železnice, sesí~ena
bud zemská komise zástupcem generální inspekce žerezulční,
od ministra obchodního ustanoveným.
Místní komise buďte dle okolností po každé zvláště sestaveny od přednosty zemského.
§

25·

Pokud tohoto zákona UlIje se, aby provedena byla opa§ 3. zákona ze dne 13. března 1883 (Z. Ř. Č,
3' .), jenž jedná o podporách poskytnutých ze státních peněz
tření uvedená v
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povodně r. 1882, zemská komise v § 8. onoho
z~kona dotčená úřaduje také jako zemská komise dle tohoto
~ákona s výhradou, že bude sesílena zástupcem generálni
Inspekce železniční v případnosti § 24. uvedené.

Tyrolsku pro

§ 26.
Ministrům orby, vec! vnitrných, obchodu a práv jest
uloženo, aby uvedli tento zákon ve skutek.

Rybníky.
ministerií orby, věcí vnitrnýcb a obchodu ze
dne 14. února 1894, čís. 45. ř. Z.,
Y "
'd"
V " , a zrusovanl
-""
o zakla anI, IIdrzavan1,
llZlvanl
ry bník'
~u.

o řízení (místním ohledání), ktéré bude konáno, buďte
zpraveny železniční podnik a generální inspekce státních že·
leznic - inspekci této budiž zároveň zaslán svrchu řečený
,nákres - s pozváním, aby se jeho účastnily, pokládají.íi
timto návrhem zájem železnice za dotčený.
• Při rozhodnutí o návrhu budiž nejen k tomu přihlédáno
jaký asi vliv rybník, jenž má býti založen, bude míti na své
nejbližší okolí, nýbrž i také k tomu, jak působiti bude na
území sběrací a odtokové.
Úřadové správní, stanovíce zvláštní podmínky, za kterých
založení nových rybníků může býti povoleno, mají přimě.
řeně šetřiti předpisů v následujících §§ 2.-14· obsažených.
§

Nařízení

Aby ustanovení vodních zákonů, vztahující se k zakládání,
udržování, užíváni a zrušování rybníků, byla přiměřeně vy.~
konávána, nařizuje se toto:

2.

Aby stržení rybníků bylo uvarováno, budiž v oněch pří.
padnostech, kde podnikatel po ruce má více míst k založení
rybníka, k tomu hleděno, aby rybník, pokud tvar půdy a
hospodářský účel toho dopouštějí, založen byl na takovém
místě, kde půda koryto činí a kde by rybník co možná obklopen byl přirozenými břehy.
Není-li to možná, budiž přihlédáno k tomu, aby hráze,
k zahrazení rybníka potřebné, byly důkladně vystaveny.

A.

o

změně

zakládání nových a

§ 3·
dosavadních

rybníků.

§

1.

Úřední povolení, jehož podle platných zemských zákonů
o tom, jak vody lze užívati, ji sváděti a vodě se brániti, jest
• potřebí k založení nových rybníků, ať již rybníky tyto určeny
JSou k chovu ryb, ke hnaní strojů, za sběrací nádržky k zavodňování, za regulatory přítoku a odtoku vody, k vodovodům
nebo k jakémukoli jinému účelu, smí uděleno býti toliko
na základě řízení podle vodního práva provedeného.'
Při předběžném prozkumu takovýchto žádostí, který dle
ustanovení příslušných zemských zákonů (§ 74. pro Bukovinu ..
§ 78. pro Istrii, § 57. pro Krajinu, § 75. pro Dolní Rakousy,
§ 73· .pro S~ýrsk?, § 79. Rorov ostatní z~mě) od úřadu jest vykonatI, bud!z zejména vysetreno, zdal! rybník, jenž má býti
založen, nějak působiti bude nebo může na některou železnici.
. Je-li tomu tak, žadatel budiž poukázán, aby návrh doplml nákresem plánu, z něhož nechť seznati jest místní polohu
rybníka a železniční stavby jím dotčené.
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..

musí podle upotřebeného právě materiálu tak
a v takových rozměrech provedeny býti, aby,
vodnímu tlaku úplně vzdorovaly i při vodě nejvyšší.
Není.li celá hráz zřízena z nepromokavého materiálu.
musí ve své celé délce alespoň obdržeti nepromokavé jádro'
neb obkladem ze slinu, hlíny, betonu, nepromokavého zdiva;
dlážděním do cementové malty vloženým atd. býti chráněna
od prosakování vody.
Výška hrází musí býti tak volena, aby nemohly přetéci
ani při nejvyšší vodě ani za příboje.
Každou měrou však koruna hráze musí býti alespoň
0.60 metru nad nejvyšší vodou.
Při zakládání hrází budiž pokaždé o to pečováno, aby
dobře spojeny byly s rostlou půdou; dále budiž ve všech pří
padnostech také k tomu působeno, aby půda tato přiměřeně
byla odvodňována .
Hráze musí nepromokavě býti zflzeny a na straně vodní
až do výše alespoň 0.50 nad nejvyšší vodou chráněny býti od
útoků vodních.
Hráze

uměle zařízeny
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Při hrázích ze země zřízených budiž materiál ve vodorovntch vrstvách nejvice 0.20 m vysokých navezen, potom srovnan a upěchován.
, Upotřebený mat;,riál zen;;"í musí býti dostatečně vlhkym; zmrzlého matenálu a větSIch hrud země nebudiž užíváno.
K~r~na hráze musí býti nejméně 1. 50 metru široká .
. ~a-h ~~oruny h~~zov~ .už}vánC?~ býti i za jízdnou. cestu,
pol';llcký urad - 'pn, vereJnych jlzdných cestách ve srozumení se správou sllmcnou - má ustanoviti, jak jízdní dráha
má býtI zafizena a jak má býti užívána a udržována.

§ 4·
. Sklon hrází budiž ustanoven podle upotřebeného matenálu, podle výšky staveb a vody zahrazené.
, Jestliže by hráze ze zeme zřízené nebyly zvláště zabel~eceny~ tedy sklony na stranu zemní buďte zřízeny alespoň
v j?omeru I: I. 5, sklony na stranu vodní pak v poměru alespon 1:2.
Svrchní p~ocha hrázové koruny musí dopouštěti lehký
odtok povrchmch vod k rybníku.
J es!li~e by ho~?í část hráz; nebyla zasypána z materiálu
dost";tecne vzdoruJlcího a schazela·h by kromě toho ochra-"
na jlzdnou cestou dostatečně pevnou, budiž koruna hráze
v sile alespoň 0-40 m zřízena z dostatečně vzdorujícího a
nepromokavého materiálu.

~

7·

Dovolená výška vzedmuté vody v rybníku budiž tak ur-

čena, aby vzniklé tím vzedmutí vodstva rybník napájejícího
neb jím protékajídho nemohlo působiti škodlivě na práva cizL

§ 8.
Každý rybník podle své polohy, velikosti a svého vodního

přítoku má býti opatřen jedním a dle okolností i několika
důkladnými spodními splavy, zřízenými v nejnižších místech

hráze neb odtokem skrze rostlou půdu.
Rozměry spodních splavů neb odtoků musí stačiti také
i pro srážky kromobyčejné.
Zřízení přepadů ve hrázích nezprošťuje závazku zříditi
spodní splavy neb odtoky skrze rostlou půdu.
Přepady buďte proto povoleny toliko, zřídí.li se zároveň
spodní splavy nebo takovéto odtoky, a to i jen tenkráte,
když odtokové stoky dopouštějí odtok přepadajíd vodou rozmnožený, takže není se obávati, že by cízi závody a usedlosti
dole ležící byly ohroženy.
Konstrukce přepadů budiž ustanovena podle upotřebe
ného materiálu, podle množství vody přes ně sváděné a podle
výšky přepadu, při čemž zároveň budiž přiměřeně opatření
učiněno proti nebezpečenství, aby po případě úprava nebyla
po straně vypláchnuta a obtékána, i aby snad půda před ní
nebyla vymleta.

§ 5·
Maií-li, skrze hráz vedeny ~ý:i potrubí nebo stoky, budiž
() to peco:,a;ro, aby hráz co mozna kolem nich byla neprostupmm, procez buďte zemmy kolem mch pečlivě upěchovány.
.
Avš,ak, doporučuje se,. ve všech případnostech, kde to
Jest mozr;a, roury a stoky véstI po straně půdou rostlou místo
skrze hraze.

§ 6.
O tom, zda hráz může osázena býti stromy nebo keři,
rozhodnuto budiž po vyslechnutí lesnického technika politické správy.
Smí-li se tak státi, budiž ustanoven také způsob osázení
(druh?řeva, vazba atd.), při čemž zejména k tomu buď
phhlédano, aby vIchry na porost účinkujícími hráze nebyla
uvolněna nebo shnitím kořenů nevznikly v ni díry a dutiny,
Hráze, jichž koruna jest užší nežli 2 metry, nebuďte vů
bec na korunách osázeny.
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§ 9·
výška stavidel splavových budiž tak vyměřena, aby jejich horní kraj ph zavřeném stavidle přesně shodoval se s vodní hladinou povoleného vzedmutí rybníka.
Zavěradla (stavidla) u splavů musí tím způsobem opatřenA
býti přístroji vytahovacími, aby vytahování a spouštění stavidel lehce, jistě a bez nebezpečenství mohlo býti vykonáváno.
Dále buďte na řečených vytahovadlech zřízeny přístroje
zavěraci, aby zabráněno bylo zlomyslnému zasáhání nepovolaných osob.

§

10.

Odváděci stoky mějte takový prúřez, aby mohly pojati
a odvésti nejen vodu za obyčejných poměrů odtékající, nýbrž
i rybničnou vodu za kromobyčejných srážek vypuštěnou.
Jak se samo sebou rozumí, musí tyto stoky od rybníkového splavu až ke svému ústí do řeky nebo potoka tak býti
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zabezpečeny, aby pro ně nebylo se obávati ani poškození
ani zaplavení cizích pobřežních pozemků.
Totéž platí o přiváděcích stokách, když stoky takové
mají býti zřízeny, i o přirozených přítocích, pokud na ně
účinkuje vzedmutí rybníka.

§

11.

Brlení při vtoku nebo v.ýtoku rybníka buď tak zřízeno,
aby štěrbiny mezi latěmi nebo tyčemi pospolu stačily, bez
závady propustiti množství vody se shora' přicházející.
Držiteli rybníka budiž za povinnost uloženo, aby pokaždé bez prodlení a pečlivě odstranil křoví, seno, slámu, kořeny a pod., které by se usadily na brlení.

B.

o

udržování a užívání rybníků.

§ 16.
Podle platných vodních zákonú buďte všechny části :ybničných staveb stále udržovány v takovém stavu, aby ne~ko
dily cizím právúm a ab} povo~ně C? možná byly od:va,rovanX'
Aby splnění této vseobecne pov1l1nOSU v lednothvy~h pnpadnostech co možná bylo zabezpečeno ~vposhY,~nostl nebo
spory již napřed byly vyloučeny, buďte l'Z pn u:edním po-

volení stavby nových rybníkú přesně u!,čena, tak,; ona, opa;
tření, kterých osoba k tomu dle vodmchzakonu zavazana
šetřiti má vzhledem k udržování stavby.
o
Sem patří zejména stálý dozor ke stavu hrází, I:nkopu,
stok a jiných předmětú, zvláště při povodních, pak dukladné
ohledáni po každé povodni.
"
"
.
. Shledané škody, byť i byly zdanhvě nepatme, buďte ihned
spraveny.
v
á'
,
,
U větších rybníkú budiž osobě k jich udrzov m zavaza~e
uloženo, aby zřídila ryb~ičné ~lídače (baštýře),' kteří by davaH zvláštní pozor na vypustne splavy a, ca:ty~' po~,usy ~e
přesvědčovali, že spouštěcí přístroje., spra~ne ?c1l1kUF v a z~
lávky k stavidlům vedoucí jJo.s~ytuF J)otr~bne bezp!"cnostl;
Občasné čištění rybníkuo I JejIch pntoku a, odtoku bud,z
výslovně nařízeno osobám k udržování zavázanym.
V>

§

12.

Třeba, že Konstrukce hrází a stavby v plánech a stavebních popisech politickému úřadu předložených vůbec musí
vyznačena býti ve všech částech, úřední znalci jsou přece
zavázáni, buď při komisionalním řízení nebo již před ním]
přesně prozkoumati pevnost, únosnost a prostupnost spodní
půdy a zdali připustiti lze materiál, jehož ke stavbě chce se
upotřebiti.
Co při

tomto prozkumu bylo shledáno, budiž
v projednacím protokole;

vyznačeno

§ '3·
Každá povolená stavba rybníka musí ještě před napuštěním schválena býti podle předpisů vodního zákona a opatřena býti cejchem.
Rovněž sváděci stoky buďte cejchovním kůlem opatřeny.

§ '4·
U rybníků menšího významu může upuštěno býti od
neobmezenéhopoužívání předpisů §§ 2.-12., když při místním ohledání na jisto se postaví, že obmýšlená stavba svou
polohou, svým rozměrem, svou náplní a účelem dopuštěna
býti může i za ulehčených podmínek bez nebezpečenství pro
veřejné zájmy nebo práva osob třetích.

§ '7·
Když povolují, se nové ryJ;míky, b~ďte o také vydána při
měřená ustanovem, aby uzavrenín;. pnt~ku v~dJ ~ebo vy;
puštěním vody z rybníka, buď pn spravce, clstěm, 10V~1ll
nebo z jiné příčiny nižádným způsobem škodu neutrpely
rybníku na blízku jsoucí stavby, budovy, pozemky a vodní
práva.
d v é
v
Též buďte při tom výslovně vyhrazeny do atecn zmeny;
těchto ustanovení zkušeností snad vyžadované.

c.
O zrušení dosavadních rybnikú.

§ '5·

§ 18 .

. Ustanovení §§ 1.-14. vztahují se obdobně také ku změně
dosavadních rybníků, ku které dle vodních zákonů potřebí
jest úředního povolení.

Zrušení rybníkú státi se smí toliko .s povolením přísluš
ného správního úřadu po provedeném řízeni ve vodních zákonech předepsaném.
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Co se týče případného účinku, který by zrušení rybníku
na železnice, užito buď obdobně předpisu, obsaženého-,
v druhém a třetím odstavci § I, tohoto nařízení.
mělo

§ 19·
Při komisionálním řízení, které konati jest za příčinou
žádosti o zrušení rybníka, budiž nejen zkoumáno, jak zrušení toto působiti bude na bezprostřední okolí rybníka, nýbrž
vzat buď zřetel i ke všem poměrům vodního odtoku, na které
zrušení rybníka i v další vzdálenosti může působiti.
Též přihlédáno buď k účinku na hnací stroje, zdýmacf,
stavby po právu tu jsoucí a na jinaké stavby a práva k odběru vody s rybníkem, o jehož zrušení jde, ve spojení jsoucí.

§

22.

Když některá železničná správa některý jiný in~eress~nt
s udáním důvodů žádá za úřední ohledání stavu nektereh~
rybníka, zejména takového, kter)' po delším čas~, ~pět má ?ýt!
napuštěn, politický úřid vokr~sn~ má Ihned n~ndltJ vyšet~em
technickým znalcem, k nemuz predvolán buď zadatel a drzltel
rybníka nebo jejich plnomocníci.
"
Podle toho, co při tomto ohledání bylo shledano, polItický úřad má postupovati ve smyslu § 21.
. .
,
O povinnosti zaplatiti příslušné náklady komISlOnell1l,
rozhodne politický úřad podle ustanovení vodních zákonů.

Vyvlastňování.
§

20.

V rozhodnutí o žádosti za zrušení rybníka budiž vysloveno, zdali a pod kterými podmínkami dosavadní tok vody
dále zachován býti má v zájmu veřejném nebo k zachování
platných práv osob třetích (§ 19') nebo zda a která opatření
zavázán jest učiniti držitel rybníka, aby opět zřízen byl tok
vody před založením rybníka bývalý, neb aby změny dří
vějšího stavu, založením rybníka způsobené, neškodnými byly
učiněny pro sousedy a pro jiné vodní oprávněnce, po připadě
v zájmu veřejném.
Při tom buď k tomu přihlédáno, aby stavby tam, kde
jejich další trvání neni nutné a jich udržování v dobrém stavu
není zabezpečeno, držitelem zrušeného rybníka byly odstraněny, pokud by jejich další trvání bez řádného udržováni
mohlo býti na újmu cizím právúm nebo veřejnému zájmu.

Zákon, daný dne 18. února 1878, čís. 30. ř. Z.,
jenž se týče vyvlastňovánl k účelu stavění železnic a provozováni
jÍzdy po nich.

§

Každé podnikatelstvo železnic muze užívati práva vy-

vlastňovacfho v plné míře paragrafem 365. obecného zákona
občanského povolené dotud, pokud státní úřad s,Právn,í k tomu

ustanovený obecnou užitečnost toho podmknutI uzna.

1. K čemu se vyvlastňování vztahuje a v které
miř e se h o ln úže u žit i.

§
D.

o

úředním

dohledu k rybníkúm.

§

21.

úřady mají nad tím bdíti, aby užívání a udržovždy srovnávalo se s předpisy úředniho povoleni.
Zpozoruje-li politický úřad, že ze stavu nebo z využitkování rybníků, které z dřívější doby, bez prokazatelné koncesse, avšak přeoe po právu jsou zřízené, vznikají újmy cizím
právům nebo zájmu veřejnému, má dle vodních zákonú opatřiti, čeho třeba jest k odstraněni těchto vad.

Politické

váni
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rybniků

I.

2.

Práva vyvlastňovacfho lze za příčinou trvalého v ne? pomíjejícího vyvlastnění užít~ jen dotu?,. p0J:~d ho potrebI, aby
se železnice mohla vystavetI a po 111 JezdItI.
Právo vyvlastňovací obsahuje v sobě právo žádati:
I. Aby se postoupil nějaký poze;?e}<;.
,
2. aby se postoupily prameny a Jme vody v~ou~r:,m,e; v
,
3. aby se propujčila nějaká služebnost a neJa~e Jme vecne
právo na věcech nemovitých, též aby se PO,stouI?,la, ?b~ezlla
nebo zdvihla práva toho způsobu a takova prava, JIchz lze
jen na určitém místě užíti;
.
.
4. aby se snášela op~tření; jir~:tÍž, se o~meZ1.ije ,:~ív~ní
práva vlastnického nebo nektereho Jlneho prava na neJakem
pozemku anebo díle horním.
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Práva
slušenství

vyvlastňovacího muze se
nějaké věci, která se má

také užíti v
·vyvlastniti.

příčině pří

§ 3·
se v § 2.

Když je tu to, čeho
napřed vyhledává, muze se
za trvalé nebo pomíjející postoupení pozemku nějakého žádati
dotud, pokud toho jest potřeb! k vystavění železnice, ke zří
zení nádraží, k vystavění domů nějakých při železnici nebo
na nádražích za příčinou provozování jízdy, nebo pokud toho
potřebí k jiným dílům, jež provésti povinno jest podnikatelstvo železnice, též k uložení země a rumu, který se při stavbě
musí odstraniti, konečně k nabytí potřebného materiálu k nasypávání syrového kamení a šutru.
.
Právo žádati, aby někdo postoupil pozemku svého k pomíjejícímu užívání, nevztahuje se ke stavením a prostorám
obydelným, ani k takovým pozemkům, o nichž jest předvídati,
že by se jejich podstata zamýšleným užíváním bytně a trvale
změnila.

Vlastník pozemku k pomíjejícímu užívání postoupeného
má právo žádati, aby podnikatelstvo železnice pozemek na
sebe převedlo, když by užívání trvalo déle než šest měsíců
od početí jízdy, aneb byl-Ii pozemek postoupen, když jízda
již se počala, déle než dvě léta.
II. Co se má nahraditi a v které

míře.

§ 4·
Podnikatelstvo železnice jest povinno nahraditi vyvlastškodu všelikou na jmění vyvlastněním jemu způsobenou,
aby došel nápravy v § 365. obecného zákoníka občanského
'se srovnávající.
Za vyvlastněnce pokládá se ten, čí jest věc vyvlastněná,
nebo jemuž na věci vyvlastněné přísluší právo věčné s vlastnictvím některé jiné věci spojené.
něnci

§ 6.
Vyvlastní-li se jenom část pozemku, má se při vyhle;
dávání náhrady zřetel míti netoliko na cenn pozemku, ktery
se má postoupiti, ale také na to, oč se cena pozůstalé části
pozemkn zmenší.

§ 7·
Při vyhledávání náhrady nemá se zření ~~ti k poměrům,
v příčině kterýchž jest zjevno, že byly teprv pnpra,!,;ny .v t5'~
úmyslu, aby se jich užilo za základ, by se mohlo zadati vetsl
náhrady.
" ,
K ceně zvláštníh'o zalíbení, ani k vyš~í ceně, ktere~. vec,
o jejíž vyvlastnění jde, vystavením železmce nabude, pn vypočítávání náhrady se nehledí.

§ 8.
Náhrada dána buď v hotových. pe,nězích. rest-I} vyvl;,-stnění trvalé, zaplatí se kapitál, jest-I! vsak pomlJeJícl, platl se
důchod.

. ., '1
I t "
na
Pakli by se za příčinou pomíJeJ~cllo vyv as nen: ce
ozemku zmenšila, a nebylo-I! by, se,pn us}anov~y~;lÍ, duchodu
~a to hledělo, budiž za to zmensem, k;iYz pO,?~JeJlcl vyvlastnění přestane, dána náhrada zaplacemm kapltalu.

§ 9·
Nemůže-li se kapitál, který se má dáti, dokon,:le vyI:ledati, poněvadž nelze škody, ježto se ~á vycen~tl, ,~p~ed
ustanoviti tedy má každá strana právo, zadati v pnmere:,ych
dobách alespoň jednoho roku, aby za šk~du:. ~ter?už meZI tím
časem bylo lze poznati, ustanovIla se nalezlta nahrada.
Když projdou tři léta, kteráž se p~čí~ají o~ té ,chvHe, k~y
se trvale vyvlastnění vykonal,o; P?tazlte kdyz pre,;;tane 'yvlastnění pomíjející, může se zadatI, aby se s konecnou platností ustanovil kapitál, který se má nahradltl.

§

TO.

vyhledávání náhrady má se zřetel míti také ke škodě,
kterou vyvlastněním vezmou ti, kteří mají právo věci užívati
nebo potřebovati, též nájenmíci a pachtéři, a kterou nahraditi
povinen jest vyvlastněnec, pokud to, co se má za věc vyvlastněnou za náhradu dáti, není ustanoveno na zapravení náhrady, které mají jiní na vyvlastnění pohledávati.

Podnikatelstvo železnice jest povinno, dáti jist~tu za ka~:
dou škodu, kterou má po ,!,yk?naném vyvlas;něm, na~'radIt~
(§§ 8., 9.), když za to pozáda ten, kdo ma pravo zádatl
náhrady_
. "
Na eráru nemůže se žádatI, aby dal JIstotu.
Na požádání té neb oné strany ustanoví s~ud, jemuž
přísluší náhradu vyhledati, vyslyšev obě strany, Jaká a jak

452

30

§ 5·
Při
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velká náhrada se má dáti. Než soud rozhodne, múže slyšeti
znalce.
Zdali jistota stačí, uváží soud dle svého zdání.
III. O

řízení

vyvlastňovacím.

. A. Jak se ustanovuj,e věc, která se má vyvJ ..a s tnItI a mnoho-II se ma vyvlastniti.

§

,1.

Věc, která se má vyvlastniti a mnoho-li se má vyvlastniti,
ustanoví se dle skutečných poměrů, které v té příčině rozhodují, a hledíc k tomu, jak vypadlo vyhledávání komisionální
ježto se za příčinou zkoušení projektu podrobného základ
železnice vyobrazujícího předsevzalo (politický obcnoz).

§

12.

Podnikatelstvo železnice má předložiti mmlsteriu obchodu kromě projektů podrobných plány odkoupení pozemků
jedné každé obce katastrální o sobě a seznamenání pozemků i práv, za jichž vyvlastnění se žádá. V těchto seznamenánich mají se pojmenovati soudové okresní, v jichž obvodu
obc,; }eží, všechna čísla katastrální a plošné míry parcel,
;': p;Ícmě kterýchž se má státi vyvlastnění, jakož i plochv,
'
Jlchz podmkatelstvo žádá.
Ministerium obchodu dá tento projekt napřed zkoušeti
a v nafídí, když. shl,,;dá, že jest příhodný k provedení, aby se
predsevzal polItIcky obchoz železnice.

§ 13·
Komise, která má politický obchoz vykonati, skládá se
ze. zástupce politického řízení zemského jakožto ředitele komIse, ze zástupce generální inspekce státních ídeznic a
zev zástuI;ce politického okresní~lO úřadu. Výbor zemský budIZ vyzvan, aby se v komISI svym vyslaným zúčastnil.
Též zůstavuje se ministerium obchodu, aby komisi pří
e.o~n~ rozmnožilo, zřetel majíc k veřejným účelům, jež uváZItI treba.
K této komisi obesláni· buďte podnikatelstvo železnice
a představení obcí, jichž se železnice dotýká.

§ 14·
Než se obchoz politický rozepíše, má podati podnikatelstvo železnice politickému řízení zemskému pro každou obec
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kata~trální seznam jmen a bydlení těch, jichž pozemky se
mají vyvlastniti (§ 4.), potažitě jejich zástupců. Jsou-lI po,
zemky, které se mají vyvlastniti, vloženy do knih pozemko~
vých, uvedeny buďte v seznamu také vkladby knih pozemkových.
Tento seznam, též plány odkoupení pozemků a seznamy,
ježto se mají dle § 12. podati, buďtež nejméně 14 dní dř,íve,
než komise obchozní dojde, v každé obci místní k obecnemu
nahlédnutí vyloženy.
Zároveň búdiž návěštím které se má v každé obci při
biti a způsobem v místě 'obyčejným vyhlásiti, oznámeno,
v kterém místě a od kterého dne počínajíc může každý v se,
znam nahlédnouti a v které lhůtě může každý, jehož se věc
tvěe u politického okresního. úřadu proti žádanému vyvlastl{ěn{ ústně nebo písemně námitky činiti.
Lhůty v těchto návěštích uvedené buďtež ediktem v známost uvedeny a zároveň obce katastrální, jichž se zamýšlená
železnice má dotýkati, pojmenovány, edikt pak buď vložen
jednou do novin zemských k vyhlašování úřednímu ustanovených.

§ '5·
Kterého dne se vyhledávání v některé obci, jakož před
vídati počne, ustanoví ředitel komise a oznámí to v obci
způsobem v ní obyčejn)im. Mezi tÍn1to oznáu1ením a početím
vyhledávání má minouti nejméně osm dní.
Ti, již u politického okresního úřadu včas učinili námitky, buďtež zvláště ku komisi obesláni.
Každý, jehož se věc týče, má toho vůli, přijíti k vyhle,
<lá"ání a činiti námitky proti žádanému vyvlastněni.
K námitkám, které by se učinily teprv, když vyhledávání
v obci jest ukončeno, nemá se zřetele.
§ 16.
Ředitel komise má se dle možnosti o to přičiniti, aby

se strany shodly.
Vezme,li se žádost za vyvlastnění nazpět nebo prohlásí-li
se ten jehož pozemek se má vyvlastniti, že jest ochoten žá,
dané~u vyvlastnění povoliti, budiž to v protokole o jednání
vedeném zaznamenáno.
V každém případě buďtež poměry, které budou při vyvlastňování, za něž se žádá, rozhodovati, vyhledány, a co se
vyhledá, budiž protokolem zapsáno, uvedouc základy, jichž
bylo užito.
30'

455

Iii

II'II
lil

I!
III

ll,

Při

tomto vyhledáváni nemá se v úvahu bráti náhrada,
která se má z příčiny vyvlastněni dáti.
Vztahuje-li se vyhledáváni k několika obcím katastrálním, budiž v příčině každé obce zvlášť uzavřeno a politickému
řízení zemskému předloženo.
§ 17·
Politické řízení zemské, zkouševši spisy jemu předložené,
má vynésti jeden nebo několik nálezů vyvlastňovacích a ustanoviti jimi, které věci se mají vyvlastniti a v jaké míře.
Závisí-li rozhodnutí na vyřízení otázky nějaké, přísluše
jící ministeriu obchodu, odloženo buď, až toto ministerium
konečně platné vyřízení návrhu oznámí.

§ 18.
Nálezy vyvlastňovací dodány buďte podnikatelstvu železnice a těm, jichž pozemky neb práva se mají vyvlastniti, potažitě těm, o nichž úřad ví, že na ně přešlo právo, které se
má vyvlastniti.
Nálezu vyvlastňovacímu mohou způsobem rekursu odporovati jenom ti, kteří učinili včas námitky proti vyvlastnění,
anebo jejich právni nástupcové (§§ '4., '5.) a podnikatelstvo
železnic dotud, pokud nálezem není dáno místa žádosti toho,
kdo vzal rekurs.
Rekurs má se podati politickému řízení zemskému a má
odkládací účinek. Lhůta k rekursu jest osm dní.
O rekursu přísluší rozhodovati ministeriu záležitostí vnitř
ních po umluvení s ministeriem obchodu a s jinými ministerii
správními, jichž působnosti se dotýkají otázky, které se maji
rozhodnouti.
V příčině toho, které věci se maji vyvlastniti a v jaké
míře, není dovoleno nastupovati na právní cestu.

§ '9·
Když nález vyvlastňovací nabude moci práva, jsou ti,
proti nimž má vyvlastnění účinek, povinni, zdržeti se každé
změny na věci vyvlastněné, kromě té, kterou sebou přináší
další řádné provozování hospodářství, ač nestala-li se nějaká
jiná úmluva, anebo neni-li činiti o nějaké neodkladné opatřeni, jehož pro zachování věci vyvlastněné potřebí.

§

20.

Jest-li pozemek vyvlastněný vložen do knih pozemkových,
tedy má politické řízení zemské k rozhodováni v prvni in-

stanci ustanovené, když nález vyvlastňovací nabude právní
moci, žádati, aby soud knih pozemkových vyvlastnění v kniháchpoznamenal. za kterouž příčinou mu m~. posla~1 pomůcky, jichž k identifikaci pozemku potřebí a JIchž .ma, bylo-li toho třeba, na podnikatelstvu železnice požádati.
Soud knih pozemkových má poznamenáni v náležité vkladbě knihovní vykonati.
Toto poznamenáni má za účinek, že nikdo, kdo nabude
zápisu nějakého za tímto poznamenáním jdoucího, nemůže
se omlouvati" že o vyvlastnění nevěděl.

§

21.

Bylo-li kromě případu politického obchozu potřebí zvláštního neb potomního jednáni, aby se na. jisto ,postavdo, která
věc se má na čas nebo trvale vyvlastmtl, ma podmkatelstvo
železnice, pojmenujíc věc i vlastnika jejiho a předložíc doklady jichž k identifikaci věci potřebi, též rozeberouc dů
vody 'potřeby toho, žádost podati k politickému úřadu okresnímu, v jehož obvodu leží věc, v příčině kteréž se má vyvlastněni provésti.
Politický úřad první instance, přivzav k tomu obě strany,
má o tom zavésti jednání.
Co se týče dalšího řízení, má platnost to, co ustanoveno
v §§ 16. až do 20.
B. Jak se vyhledává náhrada.

§

22.

Náhradu, která se má z při činy vyvlastnění dáti, ~yměří
soud, ač neustanovi-li se to úmluvou dovolenou podmkatelstvem železnice a vyvlastněncem. Za dovolenou pokládá se
taková úmluva jen tehdy, když tu není nikoho jiného, kdo
by měl práva žádati za spokojeni z náhrady z příčiny vě~
ného práva nebo když by tento jiný ve veřejné nebo legahsované list~ě se pronesl, -že k té úmluvě přivoluje.
Takového pronešeni, že se k úmluvě pfivoluje, není však
zapotřebi, když jde o částečné postoupení nějakého tělesa
do knih pozemkových vloženého, a když hypotéka, třebaže
se takové postoupení stalo, zachová zákonní jistotu, paragrafu '374 obecného zákonik:, občan~kého o~os~i ..činí~.í, co
se však týče jiných práv věcnych, kdyz nemuze Jejich JIstota
patrné újmy utrpěti.
Soud knih pozemkových má k žádosti některé strany
dle přesvědčeni předsevzatým vyšetřením nabytého vydati potvrzeni, že náležitá jistota posud jest zachována.
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§ 23·
Náhradu ustanoví soud na požádání podnikatelstva železnice; ale i vyvlastněnec má právo za to požádati, když by,
podnikatelstvo železnice do roka od toho dne, kdy nález
vyvlastňovací nabyl moci práva, za to nežádalo.
U stanovovati náhradu přísluší soudu okresnímu, v jehož
obvodu se má vyvlastnění vykonati.
K žádosti za toto ustanovení přiložen buď nález vyvlastňovací krom pomůcek, kterých k identifikaci věci vyvlastněné
jest potřebí.
Za ustanovení náhrady za všechny věci vyvlastněné, které
leží v okr šIku jedné obce katastrální, může se žádati jediným
spIsem.

§ 24·
Soud má všeliké poměry, které při ustanovování náhrady,
rozhodují, přivzav lti znalce, podle pravidel řízení u věcech
mimo sporných na místě samém vyhledati.
Znalce má soud vybrati ze seznamu znalců v případe cl}
vyvlastňování povolávaných, jejž vrchní soud zemský po umluvení s politickým řízením zemským každý rok sestaví a vyhlásí, a má pak z nich jednoho jmenovati vrchním znalcem ..
Strany mohou proti způsobilosti znalců až do početí vyhledávání činiti námitky, ku kterýmžto námitkám, vidí-li se
soudu býti věrohodnými, má se z povinnosti úřadu zření mítL

§ 25·
Soudce má znalce vybídnouti, aby, ohledavše věc vyvlastpodali zdání své, jaká náhrada se má za ni dáti.
Každý znalec jest povinen udati zásady, na nichž své
dobré zdání založil a na čem jiném zakládá své vypočtení ceny.
Zvláště mají znalci, když se vyvlastní jen část pozemku,
o sobě vypočísti a udati sumu, která se má dáti za ná~
hradu za zmenšení ceny pozůstalé části pozemku.
V ztahuje,-li se náhrada, která se má dáti vyvlastněncům;
také k nahražení takových škod, které berou jiné osoby,
jichž pohledávání nemá se spokojiti z náhrady, dané za pozemek vyvlastněJný (§ 5.), budiž suma na náhradu těchto
škod vycházející zvláště O sobě udána.
"
V zej de-li spor o zásady a požádá.li z,f to některá strana,
budiž podle každé zásady sporné podáno zvláštní dobré zdání,
jaká náhrada se má dáti.
něnou

§ 26.
Na požádání obojí strany může se ustanoviti náhrada ta!<é
za takové věci, k nimž se nález vyvlastňova"cí. nevztah~]e,
když obě strany se v tom snášejí, aby se tyto veCI vyvlastmly"
§ 27·
Má.li podnikatelstvo železnice za to, ~e. by. s~ pro,;edením toho neb onoho díla, kteréhož vyvestl nem povmno,
právo náhrady žádati značně zmenšilo, ty si může podmkatelstvo vyhradíti, že si mezi několika způsoby provedení toho
díla vyvolí, a může žádati, aby se ustanovila náhrada, zřetel
majíc ke každému způsobu provedení, jejž bylo udalo.

§

28.

Ředitel vyhledávání má, kdykoli učiní vyvlastněnec ně
jaké požádání anebo podnikatelstvo železnice nějaké nabíd:
nutí protokolem to zapsati a taktéž má protokolem zapsat;l
dob;é zdání znalcův, zásady a jiné zákla~y, na nichž dobré
zdání záleží, jakož i připomenutí a námItky stran, byly.1I
jaké učiněny.

§ 29·
Shodnou.li se podnikatelstvo železnice a vyvlastněnec o
náhradu, která se má dáti, budiž toto shodnutí, může·li se
dle § 22. pokládati za úmluvu dovolenou, zapsáno protokolem.
Nemůže-li se shodnutí dle § 22 .• za takovou úmluvu pokládati, tedy se může protokolem zapsati jen tehda, kdy.ž
suma ulnluvená není menši nežli ta, kterou ustanOVIl! znalCI,
anebo která, byla.li by d;brá zdání od sebe rozdílná, jest
pruměrenl sum vyměřených.
Úmluva protokolem zapsaná, při které se šetří ustanovení
v)7Še položených, má účinek soudního narovnáni.

§ 3°·
Nestane-li se narovnání, má soud, nejsa vázán pravidly
průvodními, o náhradě, kte"rá se m~. dáti, ~zhodnout~,.a j,e~~-l!
tu to, co se v § "5., v postavce 4. pnpomína, ustanOVItI zvlaste
sumu na náhradu škod jiných osob vycházející.
Proti tomuto rozhodnuti může se odpor činiti jedině rekursem.
Lhůta k rekursu činí čtrnáct dní.
Rekurs podán buď v dvojnásobném sepsání. Jedno sepsání dodá se protivníkovi stHnost vedoucího, jemuž se do459
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pouští, aby ve čtrnácti dnech podal své vyjádření. Když toto
vyjádření dojde, potažitě když čtrnáctidenní lhůta k němu
vyměřená nadarmo pomine, buďtež spisy z poviunosti úřadu
vrchnímu soudu zemskému předloženy.
U stanovení výše uvedená mají také platnost v příčině
odporu proti rozhodnutí vrchního soudu zemského.
Nastupovati na řádnou právní cestu k tomu konci, aby
se zjednala platnost pohledávání nějakému, o kterémž bylo
rozhodnuto v řízení za příčinou ustanovení náhrady vedeném,
tímto zákonem upraveném, nedopouští se.

§ 31.
Má-li některá strana za to, že nebyly skutečné poměry,
dle nichž se má náhrada ustanoviti, při vyhledávání dle § 24vykonaném, úplně nebo správně vyUčeny, tedy může, než
projde lhůta k rekursu proti soudnímu rozhodnutí o náhradě
vyměřená, žádati u soudu, který toto vyhledávání nařídil,
aby se předsevzalo ohledání.
Jsou-li v žádosti zevrubně uvedeny věci skutečně zběhlé,
ježto se na jisto postaviti mají, neb způsob, v kterém se věci
nacházejí; má se jí místo dáti.
Co toho se týče, jak se má naříditi a konati ohledání,
spravovati se jest tím, co nařízeno o vedení důkazu pro věč
nou paměť.
Podá-li se žádost dříve, než mine osm dní od dodání rozhodnutí, jímž ustanovena jest náhrada, tedy může soud na
požádání přikázati držiteli. věci, která se má ohledati, aby,
pokud ohledáni se neskončí, zdržel ~.e všeliké změny II věci,
kterou by se ohledání stížilo.
"
Rekurs, který by se podal proti nařízení, že se má konati
ohledání nebo proti příkazu výše dotčenému, nemá odkládacího účinku.

§ 32 •
Užije-li podnikatelstvo železnic práva v § 27. jemu vyhraženého, žádati, aby se dílo nějaké provedlo rozličným způ
sobem, má soud, hledě ke každému z navržených způsobů
provedení, o náhradě rozhodnouti, a podnikatelstvu železnice
zůstaviti, aby si z nich vybralo. Pak-li by podnikatelstvo železnice ve třech měsících od dodání toho rozhodnutí u soudu
se neprohlásilo, který způsob provede»í si zvolilo, tedy může
vyvlastněnec žádati, aby naproti podnikatelstvu železnic mělo
se za to, že si zvolilo onen způsob provedení, v příčině kteréhož byla vyhledána největší náhrada.
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Soud má k požádání některé strany výměrem vyřvkn,:,uti;
který způsob provedení byl zvolen, a uvésti zároven, Jaka
náhrada se má dáti.

§ 33·
Náhrada soudem ustanovená, má-li. se za ni dáti kapitál,
dána buď před vyvlastněním, ač nemá-h se dle toho, co ustanoveno v § 9., potomně něco nahradIt!.
.,
'
"
Zaplatí-Ii podnikatelstvo železmce ~apltal, kter~. s; ;na
za náhradu dáti,' později nežli ve čtrnáctI dnech o~ ~:m.;:neho
narovnání, potažitě od dodání soudního r?~h?dnutl, ]lmz byla
náhrada ustanovena, jest povinno zapr~vltl ur?ky z prodl~n~
zákonem vyměřené ode dne narovnám, ]?otazlte odv dod,!-llI
soudního rozhodnutí. Užilo-li však podmkatelstvo" zele;mce
práva v § 27. jemu vyhraženého, jest v každém pnpade povinno nahraditi úroky z prodlení od toho ,dne, kdy ;nu bylo
dodáno rozhodnutí, jímž byla ustanovena na~rada s. vyhmdou,
že Sl může podnikatelstvo způsob provedem zvoht!.
§ 34·
Náhrada dá se také kromě případů v § 1425; obecného
občanského zákoníka jmenovaných tím, že se slozív u soud,;;
když a pokud jest ustanovena k zapravení ~oho, oeho ,';laJI
jiné osoby dle jejich práv věcných, poh~ed,!-vat!. Pr,:,kaz'2- h
se však způsobem dle ~ 22. J)ří~o~nym, z.;: Jlsvtota prav vecných těmto jiným osobam pnsluse]lclch, trebaze se stalo vyvlastnění, neutrpí újmy, tedy není potřebí náhradu u soudu
skládati.
.,
dl
h
Pohledávání těchto jiných osob SpOkOjl se
e!o o, co
nařízeno o rozdělení ceny trhové, které se nabu?e. ~n donucené licitaci. Jest-li činiti o nějakou věc. do vereJnych ~nih
vloženou, budiž z povinnosti úřadu v kmhách poznamenano,
že náhrada jest složena.
n
, v'
•
Toto poznamenání má tytez ucmky Jako poznamenání vykonané donucené licitace.
IV. Jak se vykonává vyvlastnění. .
práva
a jaké povinnosti mají po.dnlkatelJaká
v
stvo železnice a vyvlastnenc!.

§ 35·
Vykonávati způsobem donucovacím vyvlastnění, ustanovené rozhodnutím dle práva platným nebo úmluvou dle § 26.
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učiněnou, přisluší politickému úřadu okresnímu. Toto vykonáni povoleno buď k žádosti podnikatelstva železnice, když
podnikatelstvo prokáže, že učinilo dosti závazkům, které na
ně v při čině zaplacení nebo zjištění náhrady náležejí a mají
se před vyvlastněním vyplniti.
.

Tomu, aby se vyvlastnění vykonalo, není na překážku,
že ten, proti němuž bylo zavedeno, věc na někoho jiného
převedl aneb že se v příčině této věci staly jiné právní poměry.
Donucené vykonání nemůže se také zastaviti tÍ1n, že se
rekursem učinil odpor proti rozhodnutí, jímž byla náhrada
vyměřena, nebo ustanoveno, jaká se má dáti jistota.

§ 36 .
Jestliže by podnikatelstvo železnice náhrady narovnamm
nebo soudním rozhodnutím vyměřené aneb jistoty soudem
ustanovené ve čtrnácti dnech od učiněného narovnání, potažitě
od toho dne, kdy rozhodnutí soudní dojde moci práva, nedalo,
tedy může vyvlastněnec podnikatelstvo železnic způsobem
exekuce dle toho, co předepsáno o řízení u věcech sporných, přidržeti, aby zaplatilo náhradu a úroky z prodlení,
potažitě aby dalo jistotu.

§ 37·
Pokud vyvlastnění ueuí vykonáno nebo náhrada narovnáním aneb soudním rozhodnutím ustanovena, má podnikatelstvo železnice do roka od toho dne, kdy nález vyvlastňovací
nabude moci práva, vyvlastněnec pak od projití této lhůty
právo, žádati u politického řízení zemského, které nález vyvlastňovací vyneslo, aby jej zrušilo.
Strana však, která již žádala za soudní ustanovení této
náhrady, nemůže toho práva užíti.
Když tu jsou výminky v postávkách v)'še položených
ustanovené, může se žádosti za zrušení nálezu vyvlastňovacího
místo dáti.
Proti nálezu politického řízení zemského mohon obě strany způsobem rekursu odpor činiti. Co ustanoveno v § 18.,
postávce 3. a 4., má také o tomto rekursu platnost. Jakmile
tento nález nabude moci práva, má dáti politické řízení zemské knihovní poznamenání nálezu vyvlastňovacího dle § 20.
učiněné sondem knih pozemkových vymazati.

§ 38 .
Podnikatelstvo železnice povinno jest nahraditi škodu,
vzešlou tím, že nedalo vyvlastnění vykonati.
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Náhrady této škody muze vyvlastněnec na podnikatelstvu dobývati řádným pořadem práva.
V. Jaké řízení má místo v případě přerušení
jí z d y.

§ 39·
Mají.li se při některé železnici, po které 3,e ,iezdí, ~by se
odvarovalo aneb předešlo přerušení jízdy, UClilltl p}lna 0P~

tření, pro kteráž jest potřebí užíti práva vyvlas~ňov,a<?lho, r;:uze
místo míti zkrácené řízení kteréž však nema bytl na ujmu
rozhodnutí, jež učiní ministerium obchodu v přiči~~ opatJen!
definitivních; s strany toho mají mítI platnost mzepolozena
ustanovení.
Zato, aby se zavedlo jednání za příčinou ustanovení věci,
která se má vyvlastniti a míry vyvlastnění, žádati se má
u politického řízení zemského, šetříc toho, co ustanoveno
tl § 21.
Řízení zemské pojmenuje ředitele jednání, k něm,už ,se
mají strany přivzíti, a tento ředitel vynese hned po skoncenem
jednání nález vyvlastňovaci.
Rekurs, který by se proti tomuto nálezu vzal, nemá odkládaciho účinku.

§ 41.
Podnikatelstvo železnice, prokážíc, že zavedeno jest jednáni v § 40. připomennté, může u příslušného okresního
úřadu žádati za ustanovení náhrady.
Vyhledávání, které se má dle § 24. konati, zavedeno
buď tak aby se mohlo, pokud možná, předsevzíti v týž den,
který j~st ustanoven k jednání o věci, ježto se má vyvlastniti, a o míře vyvlastnění, a aby se mohl hned potom vynésti nález vyvlastňovací.
Soud, zřizuje znalce, není vázán seznamem v § 24· uve~
deným.
.
u '
h
VI. O pracec h pnpravnyc.

§ 42 .
Povolení, konati práce přípravné ku zř~zení ~eleznice~
propůjčuje práva, jíti na cizí pozemky a konatI na mch prác~
technické, jichž ku připravení projektu stavebního potřebl.
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•

Když chtějí ti, již mají tyto práce vykonati, vejíti v stavení nebo v ohražené prostory, nebo odstraniti překážky, které
jsou dělníkům na závadu, a když některý účastník činí proti
tomu námitky, rozhodne politický okresní úřad, zdali toho
jest zapotřebí a zdali se to povoluje.
K požádání některého účastníka ustanoví politický okresní
úřad jistotu, kterou má podnikatelstvo železnice dáti za škodu přípravnými pracemi způsobenou.
Jak velká náhrada se má dáti, ustanoví k žádosti té neb
oné strany politický okresní úřad s výhradou rozhodnutí.
řádným pořadem práva.

by se měla dle § 1. zákona, daného dne 19· května 1874
(č. 70 zák. říšsk.) , zapsati do knih železničný-ch.
K železnicím, v příčině jichž stavení a provozování jízdy
po nich užíti jest práva vyvlastňovacího dle obecného zákona horního, tento zákon se nevztahuje.

§ 48.
Ministrům obchodu, záležitostí vnitřních, orby, práv a
financí uloženo. jest, aby tento zákon ve skutek uvedli.

VII. U s t a n o Vell Í z á věr e Č 11 á.

Daň

§ 43·
Nálezy v řízení vyvlastňovacím vynešené (§§ 18. a 37.)
dodávají se dle toho, co nařízeno v příčině soudního dodávání
k vlastním rukoum.
Nastala-li by v řízení před úřady správními potřeba,.
aby některá strana byla zastoupena kurátorem, má jej pří
slušní' soud k požádání některého účastníka nebo úřadu
správního zříditi.

§ 44·
Náklady řízení vyvlastňovacího a soudního ustanovení
náhrady má zapraviti 'podnikatelstvo železnice, pokud nev,-ešly nějakým nepodstatným požádáním některé strany.

Zákon ze dne 12. srpna 1921, Č.
o dani z vodní síly.

338 sb.

z. a n.,

I. Všeobecná ustanovenÍ.

§

I.

Z vodní síly, použité k pohonu a měřené
háněcího zařízení dle § 2, platí se základní daň
4 h za jednu koňskou sílu (ks. eff.) a hodinu.

na hřídeli po4 h a přirážka

Vláda se zmocňuje, by tuto přirážku snížila v tom
v jakém bude snižována dávka uhelná.
.
§

§ 45·
Vydávání peněz z příčiny nařízení tohoto zákona u soudu
složených zproštěno jest depositného.

z vodní síly.

při

směru,

2.

Daň se vyměřuje podle ustanovení prováděcího nařízení,
čemž jako pomůcka slouží některý z těchto způsobů:

a) podle nejvyšší možné výkonnosti používaného poházařízení (kola, turbiny a pod.) v koňských silách
effektivních, daných na hřídeli poháněcího zařízení, a jeho
využití;
b) podle koňských sil effektivních (odst. a), potřebných
k dosažení plné výkonnosti poháněného zařízení, a jeho využití, pokud na to stačí výkonnost zavedeného zařízení s pře
počtením sazby na místo, kde má býti zdanitelný výkon
něcího

TÍln~o

zákonem odjímá se InDe všelU nařízením, která se
tohoto zákona dotýkají a jsou jím upravena.
K jednáním již počatým vztahuje se tento zákon jen
dotud, pokud není činiti o provedení toho, co bylo před početím platnosti tohoto zákona nařízeno, aby ,se řízení zavedlo.
věcí

§ 47·
Povolí-li se dle § I. tohoto .zákona podnikatelstvu tramváje, aby užilo práva vyvlastňovacího, nebudiž dráha tímto
podnikate1stvem zřízená pokládána za dráhu takovou, která
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měřen;

c) při převedení vodní síly na elektrickou energii podle
kilowatových hodin, měřených na rozváděcí desce, při čemž
se I KW hodina počítá za I. 5 ks eff. a hodinu;
d) podle nejvyššího možného výkonu vodní síly, zjiště
ného po případě jiným vhodným způsobem.
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Způsob, jak se zjišťuje výkonnost
vyměření daně při užití pravidla dle
~oví se dle § 8.

a doba, rozhodná pro
odst. a) neb bl, sta-

§ 3·
Vyměřování daně děje
háněcího zařízení (§ z a),

se zásadně podle výkonnosti popokud platně nenastoupí vyměřo
vání dle § z bl, zcl, nebo zd).
Vyměřuje-li se' daň podle výkonnosti poháněcího zaří
zení (§ z a), může podnikatel, nelze-li následkem měnivého
stavu vody docíliti stálé vodní s[1y, žádati za podmínek, stanovených prováděcím nařízením, by se počítala vodní síla
na základě celoročního průměrného výkonu, při kratším provozu na základě průměru, připadajícího na dotyčné období
výrobní.

§ 4·
Podnikatel jest oprávněn žádati, by daň vyměřována byla
dle § z bl, prokáže-li, kolik koňských sil je zapotřebí k dosažení plné výkonnosti poháněcího zařízení, a je-li poháněné zařízení tak upraveno, že muže býti dána pod úřední
závěru ona část zaHzení, z které nemá býti daň vyměřována.
Ukáže-li se úředním šetřením, že podnikatel udal výkonnost
menší, je týž povinen hraditi náklad provedeného šetření, bez
ohledu na případné trestní následky.
Z úřední moci se vyměřuje daň podle výkonnosti poháně
ného zařízení (§ 2 b), nelze-li daň jiným způsobem vhodně
zjistiti.

§ 5·
Dle kilowatových hodin (§ 2 c) vyměřuje se daň k žádosti podnikatelově nebo z příkazu úředního tenkráte, když
se vodní síla převádí na elektrickou energii. Kw hodiny zjišťují
se na úředně cejchovaném a zabezpečeném počitadle, které je
povinen podnikatel na vlastní náklad dodati a udržovati.
Převádí-li se vodní síla jen částečně na elektrickou energii, částečně ale uŽÍvá- se přímo k pohonu strojů, lze použíti
ustanovení o vyměřování daně dle údajů počitadla jen tenkráte, když druhou část energie lze zjistiti dle § 2 b).

§ 6.
Při smíšeném poháněcím zařízení jest podnikatel povinen
učiniti takové opatření, aby výkonnost poháněcího zařízení
mohla býti zjišťována samostatně, nebo přistoupiti na roz-
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hodnutí finančního úřadu vydaného na základě dobrozdání
znalce nebo na základě vzájemné dohody.
SlouŽ.í-li smíšené poháněcí zařízení k výrobě elektrické
energ~e, Jest po?mkatel povinen učiniti takové opatření, by
elektncká energIe, vyrobená pomocí vodního poháněcího za~~zení, mohla ~ýti zjišťována samostatně na zvláštním poCltadle, nebo ujednatI dohodu s finančníni úřadem; nestane-li
s~ tak, vezmou se za základ pro vyměření daně údaje počItadla bez ohle9.~ na to, že část elektrické energie nebyla
vyrobena vodní SIlou.

§ 7·
Ministr financí jest zmocněn povoliti za podmínek, stanovených prováděcím nařízením, paušalování daně:
I. podnikům menšího rozsahu a s nepravidelným provozem, a
z. i jiným podnikům, bylo-li by vyměřování daně dle
způsobů v § z. uvedených z důvodů mimořádných poměrů
zvláště obtížným.

§ 8.
Doba a rozsah provozu počítá se zpravidla dle ohlášení,
podaného podnikatelem písemně příslušnému dozorčímu úřa
du dle ustanovení prováděcího nařízení; bylo-li používáno
vodní síly i mimo ohlášenou dobu nebo ve větším než ohlášeném rozsahu, může finanční úřad vzíti za základ pro vymě
ření daně plnou dobu i výkonnost, počítaje od okamžiku
kdy dle posledního ohlášení byl provoz zastaven.
'
Pro výměru daně béře se za základ nejméně jedna hodina
nepřetržité provozní doby, i když provoz trvá dobu kratší.
Ph přestávkách .kratších jedné l}odiny počítá se provozní
doba za nepřetrŽItou. Celková nepřetržitá provozní doba zaokr<;>uhlí se, nečiní-li rovný počet půlhodin, na nejbližší půl
hodmu.
Výkonnost poháněcího a poháněného zařízení počítá se
dle ohlášení podnikatele, a nebylo-li ohlášení podáno, nebo
nebylo-h podané ohlášení uznáno finančním úřadem dle rozh?dnuti finančníh?v ~řadu. P,?d,-;ikatel je. oprávněn Žádati, by
vykonnost byla zJ,stena na mIste za přítomnosti a vyslechnutí
jeho neb jeho zástupců i znalců jím na vlastní útraty dožádaných; finanční úřad je oprávněn přibrati k vyšetřování
kdykoli vlastní znalce.
Ohlašování doby a rozsahu provozu koná se zpravidla
dodatečně podle ustanovení prováděcího nařízení' nařízení
toto stanoví také, jaké zápisy je podnikatel povin'en konati
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o výkonnosti vodní síly a strojního zařízení a o době a rozsahu provozu.
Pro podnikatele je vlastní ohlášení a jakékoliv udání
závazným až do případného nového ohlášení i tenkráte, když
skutečnému stavu by odpovídala nižší výměra daně.
Je-li v podniku několik poháněcích zařízení, z nichž kaž·
dé pohání určité stroje nezávisle na ostatních, může finanční
úřad naříditi, že každé z těchto poháněcích zařízení sluší
považovati za samostatný podnik ve smyslu tohoto zákona.

§ Ir.
O vymáhání nezapravených daňových částek, o promlčení
a o opravných prostředcích platí tatáž ustanovení, jako
o daních spotřebních.
Daň z vodni síly používá zákonného zástavního práva
na vodním díle s veškerým příslušenstvím.
O úrocích z prodlení platí obdobně zákon ze dne 16.
března 1921, Č. rr6 Sb. z. a n.
daně

II.

§ 9·
Osvobozena od

daně

1. vodní síla, jejíž efektivní výkon je menší než 2 ks eff.
Vodní síla od 2 ks eff do 5 ks eff osvobozena jest od placeni
přirážky v § I uvedené;
2. vodní síla, odvozená z vodní síly již zdaněné nebo
z jiné energie, vyrobené. pohonem, vyžadujícím spotřebu uhlí,
minerálních olejů neb jiných surovin, podléhajících státní dani'
spotřební;

3. vodní síla, které používají obce přímo z vodního díla
vody pro obyvatelstvo neb družstva pro účely.
s vyloučením výdělečnosti.
Ministr financí se dále zmocňuje, by po dohodě s mini·
strem veřejn)'ch prací a s ministrem zemědělství osvobodil
od daně vodní sílu, zužitkovanou během prvních 30 let pomocí
vodního díla, jež bylo vystaveno po 1. lednu 1919, a jehož
zřizovací náklad nelze bez ohrožení výnosnosti umořiti v době
kratší, a to v prvním patnáctiletí úplně, v dalším pětiletí do
tří čtvrtin, v následujícím pětiletí do poloviny a v posledním
pětiletí do jedné čtvrtiny; totéž ustanovení platí pro úplné
znovuzřízení stávajících vodních děl.
Konečně se zmocňuje ministr financí, by po dohodě s mi·
nistrem veřejných prací a s ministrem zemědělství stejným
způsobem osvobodil od daně vodní díla po I. lednu 1919
rekonstruovaná, případně doplněná, a to v poměru provedené
rekonstrukce neb doplnění nejméně však O počet ks, o které
byla výkonnost vodního díla zvýšena.
čerpání
meliorační

k

§ 10.
K zapravení daně jest povinen, kdo vodní síly užívá.
Kdy a jak se daň zapravuje, stanoví prováděcí nařízení.
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dozor.

§ 12.

je za podmínek, stanovených prová.

děcím nařízením:

Důchodkový

Kdo, vyjma případy spadající pod ustanovení § 9, Č. I.,
užívá vodní síly k pohonu nebo je držitelem vodního díla,
způsobilého k zužitkování vodní síly, je povinen podle usta·
novení prováděcího nařízení podnik tento, jakož i každou
pozdější změnu podrobně popsati a ohlásiti finančnímu úřadu,
jakož i označiti podnik zvenčÍ.
Finanční úřad je oprávněn žádati zevrubné údaje o vodní
síle a poháněcím i poháněném strojním zařízení od vlastní.
ka, podnikatele nebo držitele vodního dila.
Nemůže.li kdo údaje nařizené sám zjistiti neb ohlásiti,
může žádati, by šetření bylo provedeno úředně na jeho ná.
klad; do provedení tohoto šetření stanoví finanční úřad způ.
sob a výměru daně prozatímně podle dohody neb volného
uváženÍ. Finanční úřad je povinen dbáti o to, aby náklad na
zjišťování toto vynaložený byl co nejmenšÍ.

§ 13·
Veškerá vodní dila, vodní poháněcí zařízení a s těmito
spojené závody podrobeny jsou důchodkovému dozoru.
Zřízenci tímto dozorem pověření jsou oprávněni ve dne
kdykoliv a v noci, pokud závody jsou v činnosti, na příslušné
území a do závodů vstupovati, výkonnost strojního zařízení
vyšetřovati, do zápisů, jež se o vodní síle a jejím užívání
konaji, a to i když nejsou tímto zákonem předepsány, na·
hlížeti, výpisy z nich čmiti a na stvrzenku je odebrat!.
Zřízencům prohlídku konajícím jest šetřiti ustanovení
druhé věty § 8. zákona ze dne 9. dubna 1920, Č. 293 Sb.

místně

z. a n.
Kdo vodní sily užívá, je povinen sám nebo svými zn·
zenci žádané vysvětlení podati a pomocné práce při vyšetřo.
váni vodní .síly bezplatně konati.
31
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Vodní dilo a poháněcí zařízení musí býti tak přístupno,
by dozorčí orgánové mohli zjišťovati počet koňských sil;
finanční úřad je oprávněn, neučiní-li podnikatel sám přimě
řeného opatření učiniti tak na jeho náklad.
Finanční úřad je oprávněn, má-li odůvodněnou domněnku,
že předcházející ustanovení k zajištění daně nepostačují, uvaliti na jednotlivé podnikatele podle ustanovení prováděcího
nařízení zostřenÝ důchodkov)' dozor, záležející v tom, že
finanční úřad mftže podnikatelům uložiti povinnost, aby ohlašovali v určité lhůtě předem začátek a konec každodenního
provozU a používání vodní sily a konali o těchto ohlášeních,
jakož i výrobcích, zevrubné zápisy, dále že je finanční úřad
oprávněn dáti pod úřední závěru poháněcí i poháněné zařízení
po dobu, za kterou se neplatí daň.

§ 14·
Byl.li ten, kdo je povinen platiti daň z vodní sily, pro
zkrácení této daně pokutován, může finanční úřad podle ustanovení prováděcího nařízení zavésti na útraty jeho stálý dů
chodkový dozor.
III. U s ta no v en í tr es tn í.

§ 15·
Přestupky tohoto zákona se stíhají podle .důchodkového
trestního práva se změnami, stanovenými v tOlnto zákoně .

§ 16.
Nezapravení daně včas, pokud by daň nebyla kryta pnměřenou jistotou, stíhá se jako těžký důchodkový přestupek.
Kdo buď vůbec nevyhoví nařízením tohoto zákona o po.
vinných ohlášeních neb ppatřeních nebo tato ohlášení a opatření vykoná nesprávně nebo neúplně, trestá se, pokud se
tento přestupek nestíhá podle důchodkového trestního práva
trestem těžším, pokutou 100 K až zo.ooo K.

§ 17·
Nejmenší výměra peněžitých trestů nebo částek, jež nutno
složiti, aby se podle důchodkového trestního práva upustilo
od právního řízení, stanoví se částkou 100 K, a bylo.n-·pratováno s vodní silou bez ohlášení nebo kromě doby ohlášené,
nebo byleli základ pro výměru daně udán nesprávně a s ohrožením daně, i když zkrácení daně nenastalo, částkou 1000 K.

V případech, ve kterých se podle důchodkového trestního
práva uloží vězení jako zostření trestu, nelze uložený trest
pod zákonem stanovenou nejmenší sazbu zmírniti.
Ustanovení trestního důchodkového práva o nejvyšší výměře peněžitých trestů platí jen tehdy, když místo částky
tuto výměru převyšující uloží se trest vězení.
Trestnost důchodkových přestupků promlčuje se ve třech
letech.
IV_ U s ta nov e ní z á v ěre čná.

§ 18.
Výhody povolené podnikům či jednotlivcům, zužítkujícím
vodní silu, pokud odporují ustanovením tohoto zákona, pozbývají platnosti dnem účinnosti jeho bez jakékoliv I)áhrady.

§ 19.
Ministru financí se ukládá, by v dohodě s mmlstrem
prací a s ministrem zemědělství zákon tento provedl a den, kdy nabývá účinnosti, přesně stanovil vyhláškou
ve Sbírce zák. a nař.
veřejných

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 1 '2 .. května
19'2'2, Č. 14'2. sb. z. a n.,
jímž se provádí zákon ze dne 1'2. srpna 19'21, Č. 338. sh. z .. a n.,
o dani z vodní síly.
K §§ za) a 3 zákona.

§

Vyměřuje-li se daň ve smyslu § za} zákona podle neJvyšší možné výkonnosti poháněcího zařízení a jeho využití,
počítá se daň z vodní sily ze součinu využité výkonnosti poháněcího zařízení a doby provozu.
Při stanovení této výkonnosti postupuje se takto :
1. Výkonnost vodního .motoru v užitečných koňských SIlách (75 kgm) za I vteřinu vypočte se z následujíd rovnice
výkonnosti:
N
při čem,ž

31'
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I.

1000 Q H
75
.

.~,

znamená
411

na

počet užitečných
hřídeli motoru,

za

vteřinu,

N

(skutečných)

kOEských sil, daných

Q množství vody, proteklé motorem, v kuhických metrech

H užitečný spád v metrech příslušný onomu množství Q,
7J součinitele užitečné výkonnosti (užitečný efekt) vodního
TI10toru.
II. U

podniků

s

několika

vodními motory je výkonnost
výkonnosti jednotlivých
provozu. Nejvyšší možnou výkonností vodního motoru rozumí se taková výkonnost,
při které rovnice výkonnosti dává největší číselný výsledek;
nejvyšší možná výkonnost poháněcího zařízení (u podniků
s několika vodními motory) je pak ona, při níž součet výkonností všech vodních motorů je největší.
lIl.. Souhlasí-li podnikatel vodního díla, aby daň vyměřena byla podle nejvyšší možné výkonnosti poháněcího
zařízení po dobu provozu bez ohledu na rozsah využití, bere
se tato výkonnost za podklad výpočtu sily zdanitelné.
IV. Má-li se zdaňovati sila skutečně využitá, je podnikatel
vodního dila povinen po ohlášenou dobu pracovní soustavně·
zjišťovati skutečnosti, jichž je potřeba pro stanovení množství vody proteklé motorem a příslušného užitečného spádu.
Rozsah soustavného zjišťování uvedenýchskutečnosti řídí
se dle toho, jak se vodní sila v tom kterém podniku mění,
po případě jak daleko· chce podnikatel uplatňovati klesání
stavu vodního a ostatní zjevy, podmiňující skutečné využití
vodní sily; v těchto mezích může býti podrobný způsob
provedení tohoto zjišťování stanoven podle § r 6 nařízení.
Zjišťování jednotlivých součinitelů, potřebných pro výpočet skutečně využité výkonnosti, provádí se tímto způ
sobem:
a) množství vody, vodními motory proteklé, stanoví se
buď podle tažení stavidel nebo podle otevření rozváděcího
kola nebo jiným způsobem podle § r6 nařízení;
b) spád se stanoví čtením výšek hladin na pevných
vo<\očtech, umístěných v horní a spodní vodě motoru, anebo
jiným účelným způsobem podle § r6 nařízení; od. spádu
stanoveného čtením na vodočtech odečitají se ztracené spády
mezi oběma vodočty, pokud nejsou zahrnuty v součiniteli
užitečnéhb efektu, tak~e se počítá jen s užitečným spádem;
c) užitečný efekt vodního motoru se zjišťuje podle skutečného stavu motoru s přihlížením k příslušným dokladům
a plánům; v případě dohody anebo .s výhradou konečného
zjištění lze počítati s těmito nejmenšími součiniteli užitečného
efektu:
poháněcího zařízení dána součtem
motorů, nacházejících se současně v

•
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u turbiny . . . . . .
0.75.
u kola na svrchní vodu
0.65:
u kola na střední vodu . . .
0.55.
u kola na střední vodu s kulisou
0.65.
u kola na spodní vodu . . .
0.30.
Podnikatel je oprávněn žádati za přiznání menšího součinitele užitečného efektu, prokáže-li způsobem v § r6 nařízení označeným, že skutečná hodnota součinitele je nižší než
příslušná hodnota za základ vzatá; stejně je oprávněn finanční úřad I. .stolice započítati vyšší hodnotu, prokáže-li
ji úředním šedením.
§

2.

Počítá-li se vodní síla na základě průměrného výkonu
ve smyslu § 3., odst. 2., zákona, provede se potřebný výpočet na podkladě soustavného zjišťování skutečně využité
vodní sily, konaného podnikatelem neb jiným finančními úřa
dy uznaným činitelem po delší období způsobem v § r, odst.
2., č. IV., nařízení vyznačeným, a jehož způsob provedení
i výsledek byl ověřen ve smyslu § r 6. nařízení.

il

l

K §§ 2b) a 4 z ákonla.

II

§ 3·
Má-li se vyměřovati daň podle poháněného zařízení, jest
rozlišovati tyto případy:
1. Je-li sila vyvozená vodním motorem větší nebo se
rovná spotřebě všech strojů poháněného zařízení, ať již tyto
pracují či nikoliv;
2. je-li sila vyvozená vodním motorem menší nežli spotřeb". všech strojů poháněného zařízení, používá-li se však
pouze části strojů k provozu, takže spotřeba je rovna nebo
menší nežli sila vyvozená;
3· je-Ii sila vyvozená vodním motorem menší nežli spotřeba poháněných strojů, takže se musí používati k pohonu
ještě jiné energie, tudíž smíšeného poháněcího zařízení.
Poněvadž v případě č. 3. je nutno k provozu používati
smíšeného zaHzení poháněcího, řídí se vyměřování daně podle
§ 6. zákona.
Nastoupí~li případ Č. 2., musí se část poháněného zaří
zení, která není v zdanitelném provozu, dáti pod úřední závěru; toto opatření provede dozorčí úřad podle toho, jak ten
kt~rý případ k zamezení možného zkrácení daně toho vyžadUJe, a podle obdoby ustanovení, platných pro jiné spotřební
daně. Když podnikatel přes to, že vodní sila by stačila
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k pohonu strojů," používá k provozu i>v případě č> 1. nebo
č. 2. vedle vodní síly také jiné energie, ačkoliv toho není
ne.bytně nutno, a nechce-li podnikatel zapravovati daň z vodní
síly podle 'Plné spotřeby všech strojů, ačkoliv by mohly býti
vodním dílem bez ohledu na jeho výkonnost, případně po
sobě, poháněny, nastupuje ustanovení o smíšeném poháněcím
zařízení podle § 6; zákona.

K §§ zc) a 5 "ikonla.
§ 4·
Kilowatové hodiny, to. j. kilowatová počitadla, zaznamenávající elektrickou energii, na kterou síla vodního motoru se
převádí přímo po její výrobě, musí býti připevněna na rozváděci;desce tak, aby bylo možno počitadlo úředními závěrami
zabezpečiti. Vedení elektrického proudu až ke kilowatovým
hodinám musí býti finančním orgánllm přfstupno, a uzná-li
toho finanční úřad 1. stolice potřebu, od vypínače až k počitadlu zabezpečeno pláštěm tak přizpůsobeným, aby mohl
býti dán pod úřední závěru. Stejně může finanční úřad l.
stolice žádati, aby i vypínač byl opatřen poklopem tak upravení'm, aby mohly býti přiloženy úřední závěry. Počitadla
musí býti úředně cejchována; podnikatel je povinen každý
pátý rok dáti je znovu úředně přecej chovati a během této
lht'ity. tehdy, když počitadlo vykazuje větší úchylku než 4 % •
K' § zd) zákona.

§ 5·
Ministerstvo financí muze v dohodě s podnikatelem pro
nebo všeobecně stanoviti, za jakých pod,
mlnek mohou podnikatelé používati ke zjištění vodní síly
způsobů jiných, než jakě jsou v předchozích ustanoveních
obsaženy, a to zejména přístrojů samočinně zapisujících.

jedl10tlivépřípady

kladě
úřad

dobrozdání znalce vydává nebo dohodu uzavírá finanční
1. stolice, při čemž se postupuje podle § 16 nařízenÍ.
K § 6, odst.

2.,

zákona.

§ 7·
Pro dohodn podle § 6, odst. 2., zákona platí obdobně
nstanovení § 6 nařízení, při čemž podnikatel má nárok žádati, aby dbáno bylo veškerých důvodů, jím pro docílení
dohody uplatňovaných, po případě vyžádati si rozhodnutí
vyššího finančního úřadu.
K § 7,

Č.

1.,

zákona.

§ 8.
Pro 'paušalování je směrodatným ohled jednak na malý
počet koňských sil k provozu použitých a skrovný rozsah
podniku vůbec, jednak na obtížnost, spojenou s vyměřováním
podle §§ 1 až 7 nařízení a spočívající v nepříznivých pomě
iněrech, v nepřehlednosti zařízerií a ve stižené možnosti poři
zování potřebných zápisů.
Má-li se paušalování povoliti podle § 7, Č. 2., zákona,
je podnikatel povinen prokázati podle § 16 nařízení nemožnost
zjištění veškerých k vyměření daně podle §§ 2 a 3 zákona
nutných podmínek.
Paušál vyměřuje se zásadně tak, aby se rovnal plně oné
výši daně, která by pravděpodobně odpovídala zdanitelné
síle zjištěné podle §§ 2 až 6 zákona.
l?aušalování daně z vodní síly navrhuje finanční úřad I.
stolice na základě odůvodněné žádosti podnikatelem předlo.
ženéa výsledků případného úředního šetření; ministerstvo
financí může podřízené úřady zmocniti, by podle určených
zásad paušál samy povolovaly.

§ 9·
K § 6, odst.

1.,

zákona.

§ 6.
Při slTIlseném poháněcím zařízení lze
pohánědhozařízení samostatně zjišťovati

výkonnost vo dního
podle § 2 a) a § 3,
odst. 2., zákona, nedojde-li k rozhodnutí na základě dobrozdání znalce nebo na základě dohody. Rozhodnutí na zá-
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Paušál se vymeruJe některým z těchto způsobů:
1. na základě
a) průměrné výkonnosti poháněcího zařízení nebo
b) průměrné spotřeby hnací síly poháněného zařízení,
zpět převedené na hřídel pohánědho zařízení, obojí určené
podle měnícího" se množství vody a podle průměrné doby
provozu, stanovené po uvážení všech okolností, které mají
475

I'
I

11II

IIi III,

pravděpodobně budou míti vliv na délku doby pracovní;
počet koňských sil průměrně poháněcím zařírením vyrobených nebo v poháněném zařízení spotřebovaných, násobený
d.o~)Ou provozu v hodinách, je zdanitelnou silou v koňských

nebo

sllach hodmových;
I I. na základě
a) množství zpracované suroviny nebo
b) vyrobeného zbožÍ,
a to buď dle celkového nebo průměrného množství suroviny
nebo zboží, lze-li je podle skutečného stavu zjišťovati, nebo
dle průměrného množství jinak stanoveného, a po uvážení
všech okolností, které mají nebo pravděpodobné budou míti
vliv na rozsah výroby. Počet hodinových koňských sil na
jednotku zpracované suroviny nebo vyrobeného zboží potřebných a zjištěných buď skutečnou zkouškou v podniku
anebo stanovených úředně podle zkušenosti, násobeny množ·
stvím zpracované suroviny nebo vyrobeného zboží, je zdanitelnou silou v koňských silách hodinových; ,
III. na základě peněžního ekvivalentu daňového, úředně
vyměřeného ze součinitehl. zjištěných dle odstavce II.

§

ID.

Paušál platí se ve čtvrtletnich lhůtách předem. Smlouvy
paušalovací uzavírají se zpravidla na 3 roky s právem oboustranné roční výpovědi a podle zvláštního úředního vzorce;
též k žádostem za paušalování daně lze užíti úředních vzorců.

l,; I
Iii,

K § 8 zákona.

,I
L1

§

li I'

12.

O výkonnosti vodnich motorů, o době provozu, jeho rozsahu a všech úkonech, nutných k zjištění daně, je podmkate!
povinen konati po provozní dobu zápisy v měsíčně vedeném
"ohlašovacím a provozním r.ejstříku", není-li. da,ň paušalovám, a nepostará-li se podmkatel o automatIcke zaznamenávání síly zdanitelné kilowatovými hodinami anebo jiným
vhodným a od' finančního úřadu I. stolice schváleným způ
sobem.
Finanční úřad může předepsati pro rejstřik zvláštní vzorec, vhodný pro podnik, anebo vůbec naříditi používání úřed
ního tiskopisu, vydávaného za náhradu výloh.

§ 13·
O době provozu se zapisuje přímo po každém úkonu
a \ u vodních děl, při nichž se daň vyměřuje podle § 2 a)
zákona den hodina a minuta, kdy bylo poháněcí zařízení
trvale :'eb dočasně do chodu uvedeno nebo zastaveno, jakož
i - se zřetelem k ustanovení § 8 zákona o nepřetržitém provozu a k ustanovením § 16 nařízení - každá jednotlivá doba,
po kterou buď tažení stavidla nebo otevření rozváděcího kola
turbiny se změnilo;
b) u vodních děl při nichž se daň vyměřuje podle
§ 2 b) zákona, den, hodina a minuta, kdy bylo poháněné
zařízení trvale nebo dočasně do chodu uvedeno nebo zastav.eno.

§

II.,

Pro přechodnou dobu, než bude možno zjistiti skutečnosti,
pro řádné vyměřovánJ dimě nebo paušálu, může
podnikatel jak vodního dila již stávajíciho v době, kdy zákon nabyl účinnosti, tak i vodního dila později nově zřízeného
anebo přestavěného, jehož osvobození, udělené mu na základě
§ 9 zákona, pozbylo platnosti, žádati finanční úřad I. stolice
o stanovení přechodného paušálu; tento paušál vyměřuje se
způsobem, §§ 8 až 9 nařízení stanoveným, na dobu pravdě
podobně postačitelnou k vyšetření skutečností, potřebných!
k řádnému vyměření daI;iě nebo paušálu, nejdéle však na
dobu 6 měsiců a s výhradou, že tento přechodný paušál
bude s dodatečnou platností zvýšen nebo snížen podle výšky
daně nebo paušálu, vyměřených na podkladě skutečností normálně zjištených, přesahuje-li diference 20'/0.
potřebné
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Za dobu provozu nepovažuje se ona doba, v níž bylo
nutno vodní motor uvésti do chodu za účelem vyzkoušení
jeh(' činnosti nebo při živelních pohromách nebo jinou než
vlastní silou pro neodlučitelné spojení s jinými stroji, avšak
aniž by v těchto případech vyvozené síly bylo k pohonu
využito; podnikatel musí však nejdéle bezprostředně po spuštění a opětném zastavení motoru zapsati přes celou ~trán.ku
ohlašovacího a provozního rejstříku a všech jeho st~Jn?p;sů
jak počátek, tak i konec tohoto provozu, a to s. nalezltým
odůvodněním; na požádání finančnich úřadů je povmen okolnosti, předpokládané pro nepočítání doby ,provozní, věro
hodně prokázati.

§ 14·
O výkonnosti vodního motoru je podnikatel povinen zapsat: v čelo rejstříku nejvyšší možnou výkonnost a jí pří
slušné průtočné množství vody, spád a užitečný efekt.
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Vyměřuje-li se daň podle skutečného využití, zapisovati
je mimo to soustavně po dobu provozní v případě § 2a) zákona
každou změnu skutečnosti, sloužících ke zjištění množství
vody, proteklé motorem, a příslušný spád, a v případě § 2 b)
zákona množství koňských sil, potřebných k normální výkonnosti jednotlivých strojů poháněného zařízení.

§ 15·
Podnikatel je povinen do 20. každého následujícího mě
síce podle stavu, jaký byl na konci výkazního měsíce, uzavříti rejstřík a vypočísti v něm daň tímto způsobem:
a) kde se zdaňuje nejvyšší možná výkonnost podle § I,
odst. 2., č. III., nařízení, násobí se počet koňských sil dobou provozu; součin obou hodnot je zdanitelnou silou v koň
ských silách hodinových;
b) kde se zdaňuje síla skutečně využitá podle § I, odst.
2.) č. IV., nařizeni, násobí se zjištěné vteřinové množství vody,
které proteklo motorem, přislušným spádem, užitečným efektem" poměrem lOQl/!75 a dobou provozu; součin takto získaný
je silou zdanitelnou za dobu, po kterou nezměněně trval dotyčný spád a průtočné množství vody; součet těchto hodnot,
zjištěných po celou dobu provozu, je zdanitelnou silou v koň
skí'ch silách hodinových;
cJ kde se zdaňuje výkonnost poháněného zařízení podle
§ 3 nařízení, vypočte se zdanitelná síla jednotlivého stroje,
která se rovná součinu z počtu koňských siC k pohonu normálně zatíženého stroje spotřebovaných, a z doby provozu;
součet takto vypočtených zdanitelných koňských sil jednotlivých. strojů poháněného zařízení je zdanitelnou silou v koň
skí'ch silách hodinových.
Uvedenými způsoby vypočtené koňské síly hodinové, násobené sazbou daňovou, činí vypadající daň.
Podnikatel je povinen takto vypočtenou daň zapraviti
způsobem v § 26 nařízení předepsaným a vyznačiti v rejstřiku,
jakým způsobem a kdy platbu vykonal; dva stejnopisy rejstříku odevzdá v stejné lhůtě dozorčímu úřadu a třetí stejnopis je poviuen po 5 roků v podniku uschovávati a na požádání
kdykoliv dozorčím orgánům předložiti.

§ 16.
Ministerstvo financí vydá po dohodě s mll11sterstvy vereJnýeh prací a zemědělství směrnice pro složitější zjišťovací
metody, z nichž podnikatel může si voliti v dohodě s finanč
ním úřadem 1. stolice metodu, vhodnou pro svůj podnik,
s !lm účinkem, že výsledek tímto způsobem zjišťování získa478

ný bude finančním úřadem 1. stolice do odvolání uznán za
základ pro vyměřování daně.
Při způsobu zjišťování je třeba dbáti toho, by zároveň
byly vyšetřeny všechny technické (vodohospodářské) skuteč
nosti, potřebné k upravení zápisů ve vodních knihách v pří
slušném řízení vodoprávním.
Předloží-li podnikatel výpočty o výkonnosti poháněcího
zařízení neb o spotřebě síly poháněného zařízení nebo návrhy,
jak měřiti a zjišťovati skutečnosti, mající vliv na zdanění,
kteréžto vý,p,očty a návrhy byly provedeny civilním inženýrem ,úředne autorisovaným, anebo výjimečně za zvláštních
důvodů státním inženýrem okresní stavební správy nebo hydrologického ústavu, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
inženýrem vodohospodářského nebo kulturně-technického úřa
dn, vezme finanční úřad 1. stolice tyto výpočlty a návrhy za
podklad .pro zjišťování síly zdanitelné. s právem. je odvolati,
příslušejícím jak úřadu, tak podnikateli, a to s výhradou, že,
nebudou'li tyto výpočty a návrhy při případném, dodatečně
provedeném úředním šetření shledány správnými, může býti
se zpětnou platností provedeno nové upravení daně, které
by odpovídalo skutečnému stavu.
Ve . všech případech, kde ve smyslu ustanovení zákona
nebo tohoto nařízení bude daň. upravena na základě dohody
neb zvláštního úředního povolení nebo přiznání, a kde vzniknou úřadu výlohy z provedení zvláštních úředních šetření
nebo zařízení, může finanční úřad požadovati na podnikateli
nahrazení těchto nákladú.
K§ 9 zákona.

§ 17·
Podnikatel vodního dila, který činí nárok na osvobození
od daně z vodní síly podle § 9, odst. 1., zákona, je povinen
'é'a požádá.'1í fínančních úřadů prokázati počet a druh vodních motorů, jich průtočné nmožstv! vodní, příslušný spád
.a množství koňských sil, potřebných k normální výkonnosti
jednotlivých strojů poháněného zařízení.
.

§ 18.
Podnikatel vodního díla, který činí ILc,rok na osvobození
od přirážky daně· z vodní síly podle § 9, odst. I., zákona,
je povinen tento nárok ohlásiti u finančního úřadu j. stolice
písemně ve dvojím vyhotovení nebo současně s ohlášením,
k němuž je povinen podle §§ 28 až 30 nařízení, a s udáním
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skutečností, na nichž se tento nárok zakládá (zejména s udáním nejvyšší možné výkonnosti poháněcího nebo spotřeby
síly poháněného zařízení) a doby provozu, od které podnikarel
nárok na osvobozeni činí.

§ 19·
Osvobození od daně nebo přirážky dle § 9, č. 1., zákona
platí pouze pro dobu, po kterou se skutečnosti, na nichž ge
osvobozeni zakládá, nezmění; při nastalé změně je podnikatel
povinen říditi se ustanoveními, která jsou předepsána pro
podniky dani podléhající, zejména tedy ustanoveními §§ 12
až 15 a 29

nařízeni.

§

20.

Podnikatel je oprávněn žádati, aby mu finanční áfad I.
stolice na základě úředního zjištění uvedených skutečností
přiznal zvláštním výměrem osvobození od daně nebo přirážky
podle § 9, odst. 1., zákona s platnosti na dobu, pokud se
nezměni zjištěné skutečnosti, tvořící podmínky osvobozeni;
při Změně těchto skutečností je podnikatel povinen buď je
ohlásiti s vyznačením dusledku anebo žádati o opětné úřední
zjištění a o případnou změnu přiznaného osvobození.

§

21.

Odvozenou silou vodní rozumí se zdaněnou vodní energií vyrobená síla, t. j. taková síla, která vznikne dopravením
jistého kvanta vody vodním motorem, jehož sila byla zdaněna, do vyšší polohy, z níž se této vody používá k pohonu
jiných vodních motoru, takže vodní sila těmito vyrobená
již novému zdanění nepodléhá; totéž osvobozeni platí i pro
vodní sílu, vyrobenou stejným postupem jinou hnací silou,
k jejímuž vyvození bylo použito surovin, z nichž zapravena
byla jiná daň spotřební, ku příkladu dávka uhelná nebo daň
z minerálních oleju.
O povinnosti k ohlášeni nároku na osvobozeni, případně
o jeho úředním přiznáni platí ustanovení §§ 18, 19 a 20
nařízení.

Podnikatel vodního díla od daně osvobozeného, po pří'
padě vodního díla, z něhož se odvozuje vodní síla, pro niž
čini podnikatel nárok na osvobození, je povinen konati na
požádání finančniho úřadu I. stolice zápisy podle obsahu a
vzorce, jak mu bude dle potřeby jednotlivých případu k zabezpečeni důchodku Určeno.
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§

22.

Osvobození síly vodního díla, kterou používají obce k čer
pání vody, od daně povoluje se jen za těchto podmínek:
1. čerpáni vody musí obstarávati obec ve vlastní režii;
2. čerpání vody musí se díti přímo z vodního díla, t. j.
síla k čerpáni nesmí býti prostřednictvím jiné silotvomé stanice dodávána;
.
3. čerpání vody musi se díti jen pro potřebu obyvatelstva; vyloučeno je osvoboz'ení od daně oné vodní sily, které
je potřebi k čerpáni vody, určené pro podniky průmyslové
nebo živnostenské;
4. při dodávání vody, obyvatelstvu musi býti vyloučena
výdělečnost, t. j. za dodáváni vody nesmi býti počítáno více,
nežli kolik je zapotřebí k Uhradě skutečných výloh;
5. o provozu vodního díla, o čerpáni vody a jejím dodá.
váni je obec povinna konati podrobné zápisy, jak je finanční
úřad 1. stolice podle poměru toho kterého případu k zabezpečeni státního duchodku nařídil, a tyto zápisy finančnimu
Madu na požádáni předkládati.
Stran povinnosti k ohlášení nároku na osvobození, pří.
padně jeho úředního přiznání platí ustanovení §§ 18, 19 a
20

nařízení.

Stejná ustanoveni platí obdobně pro družstva, která používají vodní síly z vodního díla k účelům melioračním s vyloučením výdělečnosti.

§ 23·
Osvobození od daně pro nová vodní díla povoluje ministerstvo financí v dohodě s ministerstvy veřejných prací a
zemědělství k oduvodněné žádosti podnikatele podané u finančníh,;i úřadu 1. stolice, v rámci zákonem stanoveném a
se zřetelem k možnosti racioneJního využití síly vodního díla,
k obvyklé rentabilitě a amortisaci. Podnikatel je povinen na
požádáni finančního úřadu 1. stolice předkládati každoročně
v pravidelné lhutě, podnikatelem zvolené a finančnímu úřadu
předem oznámené, účetní rozvahu ku přezkoušení v tom
směru, zda trvají podmínky osvobození, a konati podrobné
zápisy, jak je finanční úřad 1. stolice podle poměrů toho
kterého podniku k získání přehledu o provozu ve směrech
shora naznačených nařídí.
K vodním dílům lze počítati též údolní přehrady a jiné
nádrže vodní po I. lednu 1919 zbudované,· pokud jsou tyto
přehrady podmínkou pro umožnění neb zlepšení výkonnosti
vodního díla, a je-li podnikatel vodního díla povinen při
spívati na jich stavbu a udržování.
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§ 24·

K § 12 zákona.

Pro osvobození vodních' děl, rekonstruovaných po I. lednn
o,d daně z vodní síly platí obdobně ustanovení§ 23
nanzenl.

§ 28.

19~?,

Každý, kdo již přede dnem, kdy zákon nabyl účinnosti,
užívá vodní síly k pohonu nebo je držitelem vodního díla,
způsobilého k zužitkování vodní síly, mimo podnikatele, jichž
vodní síla je osvobozena od placení daně ve smyslu § 9,
odst. '., č. '., zákona, je povinen nejpozději do 24. května
'922 dozorčímu· úřadu písemně ve dvojím vyhotovení, znichž
jedno potvrzené obdrží zpět, ohlásiti tyto všeobecné údaje:
a) jméno nebo firmu majitele a podnikatele (držitele),
jich sídlo a jména odpovědných zástupců v dotyčném podniku,
b) místo, kde se podnik nalézá (obec, ulice, číslo domu)
a jméno toku (vody), na němž vodní dílo se nachází,
c) hlavní předmět podnikání, k němuž se vodní síly
používá,
d) opis vodoprávního povolení, jeho změn a doplňků,
e) počet a druh vodních motorů,
f) nejvyšší možnou výkonnost poháněcího zařízení, jí pří
slušflC' průtočné množství vody, spád a užitečný efekt; sestává-li poháněcí zařízení z několika vodních motorů, je třeba
pro každý motor zvlášť udati průtočné množství vody, spád
a užitečný efekt, při nichž výkonnost vodního· motoru je
nejvyšší,
.
g) používá-li se k uvedenému podnikání jen vodní síly,
či také sily jiné a jaké,
h) převádí-li se mechanická energie v elektrickou a zda
celá nebo jen z části.
Nemůže-li podnikatel z důležitých důvodú některých ze
shora uvedených údajů ve stanovené lhútě učiniti, může finanční úřad 1. stolice k žádosti včas podané lhůtu tuto přiměřeně prodloužiti.
. .

§ 25·
O výlohách za úřední šetření, spojené se zjišťováním
osvobození od daně z vodní síly nebo jeho
podle § 9 zákona, plati ustanovení § 16

předpokladů pro
"řední přiznání
naŤizenÍ.

K §

JO

zákona.

§ 26.
Daň z vodní síly zapravuje se zpravidla najednou za
veškeré, v jednom kalendářním měsíčním období provedené
poplatné úkony a je splatna do 20. dne příštího měsíce.
paň se zapravuje zvláštními, pro daň z vodní síly urče
nýmI a za náhradu výloh vydávanými složenkami poštovního
šekového úřadu v Praze na účet dotyčného zemského finanč~\í?o úřadu; na složenkách ~usí, podr;ivkatel vyznačiti jak
na pnlemce, tak na stvrzence, k lakemu ucelu, za který podmk a za který měsíc daň zapravuje.
Ministerstvu financí je vyhraženo určiti v jednotlivých
případech jiný způsob zapravování dan~

K §

II

zákona.

§ 27·
Úroky z prodlení činí podle obdoby § 4, odst.!., zákona ze dne 16. března 1921, č. II6 Sb. z. a n., deset
procent dlužné částky.
Vymáhání dlužné daně, jakOž i povinnost platiti úroky
2 prodlení, nastává dle obdoby § 4, odst. 2., citovaného zá~ona a čláhku 4., odst. 12., prov. nař. k němu ze dne 28,
cervenc~ .1921, v č. 266 ,Sb. z. a n:, hned po uplynutí lhůty,
do ktere Je dan z vodm síly dle § 26 tohoto nařízení splatna'
úrok z prodlení čítá se ode dne, který bezprostředně násle:
duje po uplynutí této lhůty.

§ 29·

I
I

{
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Podnikatel vodního díla, které po dni, kdy zákon nabyl
bude zřízeno nebo které po vypršelém osvobození
bude podléhati dani, je povinen učiniti ohlášení obdobně
podle ustanovení § 28 nařízení, a to zpravidla nejdéle I4 dnú
před zahájením zdanitelného provozu.
účinnosti,

1

§ 30 .
Kromě údajů, předepsaných v § 28, je
daň zapravovati,

podle. toho, jak hodlá
ohlásiti:

podnikatel povinen
stejným zpúsobem
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ii,"I
I,'I

Má.li zapravovati

§ 31.
Každý podnik, podléhají:í ?~i.' v~d:,í .sí!y, musí býti
podmtohoto
označ~ní vidno, že jde o podnik, používající vodní síly, ještě
tuto okolnost.

zevně označen způsobem, vYJadruJIcIm zreJme Jméno
kate1e' hlavní předmět podnikání, a není·li tak již z
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K § 13 zákona.

daň

podle nejvyšší. možné výkonnostI
poháněciho zařízení}e smyslu § I, odst. ~., č. III., naříz~ní,
je povinen podrobne U?atI druh a vpočet v?d~~~h m?t~ru ,a
data na jichž podklade byla vypoctena neJvyss! mozna vykon~ost poháněcího zařízení (příslušné průtůčné množství vody, spád a užitečný efekt).
~. Má·li podnikatel zapravo~ati daň p,odl~ ~kutečného
využití ve smyslu § I, odst. 2., c. IV., nanzem, Je povmen
zeVI ubně popsati poháněcí zařízení a vyzn.aČltI všechny okolnosti mající vliv na jeho výkonnost. Zejména musí podm- ~
kateľ udati způsob, jak vodu nadržuje" do motoru ,:pouští a
jalovým k~ryt:~ vypouští, s~stem v~dmho ~o:oru, J<;;hov r?z.
měry a uZItecny efekt, zdalr pracuje se stalym prutocnym
množstvím nebo spádem a jak míní měřiti měnící se množství vody motorem proteklé a měnící se spád (na příklad prů
točné množství vod stavidlem, u turbin podle otevření roz·
váděcího kola; spád zasazením ,;odo~tu nva přítoku. ll; odtoku
a pod.). Vyskytuje.li se ztraceny spad, treba udatI Jeho velikost; brodí-li motor při zpáteční vodě, třeba udatI stav (lebo
množství vodní, při němž se tak děje.
3. Má·li podnikatel zapravovati daň podle výkonnosti
poháněného zařízení ve smyslu § 3 naříz·ení, je povinen udati
druh poháněného zařízení a účel jednotlivých poháněných
strojů a vyznačiti všecky okolnosti, mající vliv na spotřebo.
vanou vodní sílu; zejména musí podn~~te~. u~ati počet, koň
ských sil, potřebuých k p,?ho;lU str~Ju pn JIch normalním
zatížení, a velikost ztrát, spoJenychs prevodem vyvozené energie z hřídele poháněcího zařízení až na místo spotřeby v poháněném stroji' mimo to třeba udati. i počet koňských sil
hodinových, potřebných ku zpracování jedné jednotky suroviny nebo vyrobeného zboží.
4. Převádí.li se mechanická ener.gie v el;ktricko~ a ~á-li
podnikatel zapravovati daň podle kilowatovych hodm, treba
mimo všeobecné údaje, vyznačené v § 28 nařízení, ještě
ohlásiti druh a počet generátorů, vodní silou poháněnýcJ.,
jejich výkonnost a užitečný efekt.
Pro úřední šetření, konané k žádosti podnikatelově a na
jeho náklad, platí ustanovení § 16 nařízení.
I.

II.
II

§ 32.
Přímým

vý kontrolní
podléhajícího

důchodkoyým dozorem je pověřen důchodko·
úřad, který je příslušný podle místa podniku,
důchodkovému dozoru, a úřady tomuto nad-

řízené.

Ministerstvo financí může přímým nebo vyšším důchod·
kovým dozorem pověřiti též technickou finanční kontrolu,

§ 33·
Zostřený důchodkový

dozor může naříditi finanční úřad
1. stolice, bylo.li v rozsahu majícím podstatný vliv na vý·
měr daně zjištěno, že byla do ohlašovacího a provozního
rejstříku nesprávně zapisována doba provozu nebo měření
proteklého množství vody a spádu, anebo že zapisování druhu
a počtu strojů poháněného zařízení do chodu uvedených dělo
se tak, že je obava, že by snížen byl podklad pro výpočet
daně a
že vůbec skutečnosti, směrodatné pro výpočet
daně, byly v důležitých bodech I?-esprávně udávány, a nemů'
že·li podnikatel tyto nesprávnostI, byv o mch a o zamýšle:
ném zavedení zostřeného důchodkového dozoru protokolárne
vyslechnut, náležitě ospravedlniti.
Chová·li finanční úřad 1. stolice o těchto nesprávnostech
pouze odůvodněnou domněnku, aniž by bylo možno zmí.
něné nesprá~nosti ihned prokázati, může býti zaveden zostře·
ný důchodkový dozor pouze se schválením ministerstva fl·
nancí; hrozí·li nebezpečí z prodlení, může finanční Úhld 1.
stolice zavésti zostřený důchodkový dozor Ihned prolI do·
datečnému schválení ministerstva financí za současného po·
dání zprávy.
K § '4 zákona.

§ 34·
Stálý důchodkový dozor zavádí finanční úřad 1. stolice
po schválení ministerstyem fir;ancí na d?bu časov~ om~}eno"u
nebo neurčitou, a to I tenkrate, bylo.ll v trestmm pnpade,
který dal příčinu k zavedení stálého důchodkového dozoru,
za složení pokuty upuštěno od právního řízení. Stálý důchod
kový dozor záleží v tom, že se v závodě na útraty podnikatele
umístí podle rozsahu podniku potřebný počet orgánů finanční
správy k střídavému vykonávání stálého dozoru. Povinnost
32

485

'I

il
II

I

I
li,

I

§ 4·
Podaci protokol vodní má tyto rubriky:

podnikatele k hrazení útrat vztahuje se na veškeré osobní
i věcné náklady, spojené s udržováním stálého dozoru.

I. běžné ČyÍS}o,

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1.

června 19Z~.

Provedením jeho pověřt;je se mi~istr financí ~ ~oh<;dě s mlnistrem veřejných pracI a s mInIstrem zemede\stvl.

Vodní kniha.
Vládní nařízení ze dne 8. července 19'25, č. 169 Sb. z. a n.,
kterým se upravuje zařízení a vedení vodních knih se sbírkami
listin, map a plánů v území mimo Slovensko a ~odkarpatskou Rus.
Vláda republiky Českoslov~nské nařizuje podle § 1<;1 zákona ze dne 28. srpna }870, c. 71 čes .. z. z;'. § 100 z~kona
ze dne 28. srpna 1870, c. 65 mor. z. z., Jakoz I,§ IO? zakona
ze dne z8. srpna 1870, č. 51 slez. z. z., ve znení zakona ze
dné 6. března 1873, č. 28 slez. z. z. (zemských zákonů
vodnich) :

§

1.

Podle ustanovení §§ 57 a 100 čes. z·emského zákona
vodního a §§ 56 a 99 zemských vodních zákonů moravsk~ho
a slezského vede každý politický úřad I. stolice vodní kmhu
se sbírkou listin, map a plánů s rejstříkem.

§ z.
Do vodní knihy buďtež zapisována za účelem evidence
veškerá v okresu již trvající nebo podle uvedený~h zákonů
příště nově vzniklá práva na užívání vody, pokud Jest k mm
třeba povolení úředního nebo by ho bylo třeba, kdyby ty
které stavby neprováděl stát, pak ustanovení o výši vodních
cejchů údaje o vodních družstvech v § 6 tohoto nařízení uvedené, Jakož i změny těchto práv, ustanovení a údajů.

§ 3·
Vodní lmiha skládá se z
1. podaciho protokolu,
2. vlastní vodní knihy a
3. sbírky listin, map a plánů a rejstříku.
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den, meSlC a rok, kdy spis došel,
3. jméno úřadu, zápis nařizujícího a stručné udání
mětu zápisu,
4. datum a číslo výměru, jímž zápis nařízen,
5. číslo vložky vodní knihy, do níž se stal zápis,
6. počet příloh.
2.

§ 35·

před-

§ 5·
.c') Pro každé právo, které se má zapsati do vodní knihy,
budIŽ vyhrazena zvláštní vložka, obsahující dle potřeby více
listů, nejméně však jeden list. Změny tohoto práva zapisují
se do téže vložky v časovém pořádku.
(') Vložky mají tyto rubriky:
1. řadové číslo a datum zápisu;
2. jméno obce, po případě též osady a vody, katastrální
číslo poz'~řnku a jméno oprávněné osoby (název vodního
družstva) ;
3. označení způsobu užívání vody a příslušných zařízení~
4. služebnosti k právu na užívání vody se vztahující;
5. odkaz ke sbírce listin;
6. poznámka.
C') Do těchto sloupců buďtež zapisovány:
ad I. Radové číslo a datum zápisu.
ad 2. Jméno obce, po případě též osady, v níž jest před
mět zápisu do vodní knihy, jméno vody a nemovitosti (s udáním katastrálních čísel), s niž jest spojeno právo na užívání
vody, a jméno oprávněné osoby (u vodnícI! družstev název
d!Užstva). Je-li zjištěna vodnost toku, budiž zde rovněž uvedena; stalo-li se zjištění čsl. státním hydrologickým. ústavem,
možno pti tom poukázati na příslušnou jeho publikaci. Úřadu
zná!"é změny oprávněných osob (vodních družstev) buďtež
zapIsovány do vodní knihy z úřední povinnosti.
.
ad 3. Označení způsobu, účelu, rozsahu a míry užívání
vody a příslušnýcl! zařízenÍ. V této rubrice jest popsati a
udati výškové koty fixního bodu a normálu. Provedly-li orgány státní správy podél vodního toku přesnou nivelaci,
buďtež nadmořské výšky význačnýcl! bodů při všech zápisech do vodní knihy vztaženy na tuto nivelaci. Za tím úče
le;!, ~!,:ba k; ?polečné sbírc,e listin a plánů vodní knihy
pnpojltI podelne. profily vodnlch toků, pokud jsou vydávány
čsl. státním ústavem hydrologickým .
.32·
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Do rubriky třetí jest zapisovati zejména:
a) při silotvornýclr dílech:
Rozměry a výškové koty zařízení zdýmacího (se vztahem
k fixnímu bodu), zařízení vpouštěcího, stavidel závodních
a jalových, odlehčovacích zařízení, náhonu a odpadu (s udáním příslušného normálního a maximálního množství vody),
počet vodních motorů a charakteristické rozměry pro výpočet jich průtočné kapacity, nejvyšší kapacitu v m' vteř.,
povolený spád v metrech, nejvyšší výkonnost v koňských
silách vodních motorů (počet instalovaných koňských sil),
po případě povolené množství vody a výkon v koňských
silách motoru při nejvyšším a nejnižším stavu vody.
Konečně budiž popsáno zařízení poháněné vodními motory a udána náhradní síla.
b) Při zařízení na odběr vody nebo zavodňování:
Povolené nejvyšší množství odběru vody v té které době,
rozměry a výškové koty zdýmacího zařízení, hlavního napájecího stavidla, potrubí, celoroční vodní potřebu podniku,
a to u podniků zavodňovacích celkovou potřebu pro letní
závlahu a pro jarní i podzimní zavodnění, a rozlá'i\u zavodňovaných pozemků s udáním soustavy zavodňovací a postupu
závlahy s odkazem na případný zavodňovací řád uložen}' ve
sbírce listin.
c) Při vpouštění splašků, látek odpadních a vod důlních:
Způsob a rozsah provozu, povolené největší vteřinové
množství vpouštěné odpadní vody (pevných látek), druh a
míru znečištění (po případě její charakter po stránce fysikální,
chemické a bakteriologické) a způsob čištění (čisticí zaří
zení).
d) Při regulaci vodních toků a plošném odvodňování pozemků:

Průtočnou kapacitu regulovaného toku, plochu povodí,
délku regulovaného toku, rozsah odvodnění v hektarech a
způsob odvodnění (otevřené příkopy nebo drenáž).
e} Při vodovodech:
Způsob a množství odběru vody (jímání z otevřených
toků, zachycení vod a pramenů, hloubené neb artézské studně), velikost jímacího území v hektarech, po případě naznačení území ochranného.
f) Při vodních nádržích a rybnících:
Ú čel, k němuž vodní nádrž jest nrčena, výškovou kotu
nejvyššího přípustného nadržení, vodní plochu nádrže v m'
a obsalr nádrže v m' při nejvyšší hladině, docílený maximální
retenční prostor, plochu povodí, rozměry, výškové koty a největší průtočnou kapacitu přepadů a výpustných zařízení a
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druh hrázÍ. Užívá-li se dvojího napuštění, na př. zimního
a letního, buďtež uvedeny výškové koty nadržení s určením
doby.
g) U přívozů:
. U přívozů buďtež udány pozemkové parcely, mezi nimiž
se provozuje přívoz, zařízení přívozu (zda lanový nebo řetě~'
~ový, se spodním či horním lanem), udržuje-li se jím spoJení na komunikaci veřejné či soukromé.
h) Při mostech:
Světlost, průtočnou plochu a průtočnou kapacitu mostu
a vzdutí' způsobené mostem v m, pokud jest podle skuteč
ného pozorování nebo výpočtu známo.
ad 4. Označení služebností (realních i osobních) vztahující~h se k právu na užívání vody, Při tom buďtež odděleně
zapIsovány:
a) služebnosti ve prospěch vodního práva neb oprávněné
osoby (vodního družstva),
b) s!?žebnosti váznoucí na vodním právu ve prospěch pozemků, Jmých vodních práv nebo třetích osob.
ad 5. Data a čísla nálezů o udělení vodoprávního povolení, jeho prodloužení, povolení změn, nálezu kolaudačního
neb normačního atd., dobu trvání propůjčeného práva.
ad 6. Poznámky. V této rubrice buďtež uvedena ustanoveni o povinnosti udržovati zařízení, o obsluze díla a případ
ná omezení vodního práva, nastalá povolením jiného práva.
Jde-li o práva vodního družstva, jest tuto údati řadové
číslo, pod nímž jest vodní družstvo zapsáno v záznamu vodních družstev (§ 6).
Konečně budiž uvedeno datum a výsledek úředního zjištění podle § 12.

§ 6.
(') O vodních družstvech nutno mimo to vésti zvláštní
záznam tvořící součást vodní knihy, a to tak, aby každé
družstvo mělo aspoň jeden list s těmito rubrikami:
I. číslo řadové;
2. název vodního družstva, číslo vložky vodní knihy ve
kte':,é jest zapsáno vodní právo vodního družstva, sídlo sp;ávy

druzstva;

3· účel a rozsah vodního družstva s odkazem k listině
uznávající p~ávn~ tr~ání vyodního družstva: ke stanovám jeho
a k seznamum clenu druzstva a pozemku družstevních uloženým ve sbírce listin;
,
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4. jméno, stav a bydliště osob, které zastupují družstvo
na venek, po případě též jména členů výboru družstva;
5. jméno, stav, bydliště a podpis osob, které podpisuji
za představenstvo;
6. odkaz ke sbírce listin;
7. poznámka:
(') Představenstva vodních družstev jsou povinna neprodleně oznamovati politickému úřadu r. stolice veškeré změny
členstva družstva i skutečností uvedených v předcházejícím
odstavci pod č. 4. a 5.

§ 7·
(l) Vložky vodní knihy jsou svazany v přiměřeně velký
svazek, po případě více svazků foliového formátu podle čí
selného pořadí jednotlivých vložek, počínajíc číslem 1. Na
prvním listu budiž úředně udán počet vložek, které vodní
kniha nebo ten který její svazek obsahuje.
(') Je-Ii původní vložka již popsána, určí se pro pokračování zápisů další listy s označením jejich souvislosti s pů
vodní vložkou a s nezměněným číslem jejím.
(S) Sahá-Ii předmět zapsaného vodního práva do obvodu
dvou nebo vice politických okresů, budiž zapsáno především
ve vodní knize vedené při politickém úřadě r. stolice, u kterého bylo o vodním právu .rozhodováno; při této vodní knize
vede se též sbírka listin a plánů. Úřad, provedší zápis, sdělí
znění jeho ostatním dotčeným úřadům, které vykonají stejný
zápis ve svých vodních knihách, označíce v rubrice 6. všechny vodní knihy, v nichž je právo to zapsáno, s udáním,
u které vodní knihy se vede sbírka listin a plánů.

§ 8.
(1) Pro každou vodní knihu budiž opatřena mapa politického okresu v měřítku I: 25.000; v této mapě označí se modrou barvou veškeré vodní toky, rybníky, jezera i umělé nádrže vodní; vodní toky se očíslují červeně způsobem naznačeným v § 9. Do této mapy se zakreslí veškerá vodní díla
i zařízení, na něž se vztahují práva zapsaná ve vodní knize.
Mimo vodní díla, která se zakreslí a očíslují červeně, buďtež
v řečené mapě zakresleny zvláště silnice, cesty a dráhy, které
svými příkopy nebo vozovkou odvádějí vodu, i mosty a pod.
objekty na tocích ležící, veškeré vodočty, kilometrování toků
a pevné body př.esné státní nivelace a hranice zemí, žup,
okresů a katastrálních obd (černě). Objekty odvádějící vodu
buďtež zakresleny červeně a vodní potrubí čárkovaně modře,
plochy odvodněné buďtež položeny čérveně, plochy zavodněné
4!!O

zeleně.

U podniků zavodňovacích neb odvodňovacích zakreslí
se pouze hlavní náhon zavodňovací s hlavním napájecím stavidlem zeleně neb hlavní příkop odvodňovací červeně.
U podniků vodovodních budiž zakresleno jímací území
(slabě modře čárkovaně), reservoiry, hlavní potrubí výtlačné
a rozváděcí (modře). V případech, kde objekty vodní jsou
soustředěny, lze připojiti mapky postranní ve větším měřítku
(na př. katastrálním).
(') Mapa budiž vypracována jako kopie listů původního
vyměřování (topografické sekce); tam, kde by zakreslením
nestaly se topografické mapy nepřehlednými, možno zakreslení prováděti přímo do topografických map.
Listy sekcí zůstanou v původním formátu, podlepí se a
uloží v tuhých deskách.

§ 9·
(1) V mapě (§ 8) označí se každý vodní tok, k němuž se
vztahují povolená vodní práva, pořadem římskou číslicí; práva k užívání vod na témže vodním toku označí se arabskými
čísly pořadovými. Vodní práva, jichž předmět není přímo na
toku (na př. při melioračních družstvech a vodovodech), buď
tež označena zakroužkovanými arabskými číslicemi II toku,
v jehož povodí jsou buď celá, nebo většinou. Podružné pří
toky nemusí býti samostatně číslovány, nýbrž vodní práva
k nim se vztahující uvedou se u toku, do něhož se vlévají.
(') K evidenci zápisů do vodních knih zřídí se rejstřík,
v němž buďtež zapsány nejprve veškeré vodní toky v pořadí,
jak jsou označeny římskými čísly; pro každý tok sestaví
se seznam podle čísel zapsaných vodních práv, takže každé
zapsané vodní právo se označí římskou a arabskou číslicí.
Jednotlivá práva buďtež číslována pokud možno v pořadí
proti vodě a po nich nechť následují práva k užívání vod,
která nejsou přímo na toku. Při pozdějších zápisech budiž
pokračováno v číslování postupném.
(') Každá vložka vodní knihy budiž opatřena vedle pořadového čísla, psaného černě, ještě římskou a arabskou
číslicí rejstříku (mapy) psanými červeně. V rejstříku buďtež
vedle čísel vodního práva zapsány též jeho pořadové číslo
ve vodní knize (číslo vložky) a stránka vodní knihy, na níž
,e stal zápis.

§

IQ.

(l) Ve sbírce listin a plánů budiž pro všechny záp~sy
téže vložky vodní knihy zřízena obálka z polotuhého paplru
nebo ze dvou desek archového formátu, do níž se vloží: OpIS
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povolovací listiny s plány, povolujícím úřadem klausulovanými, opis kolaudačního nálezu, opis výměru o normování
a opisy listin, jimiž byly povoleny změny vodního práva;
při zápisech nových nálezů lze přikládati místo opisů stejnopIsy.
(2) U vodních družstev budiž přiložen též opis listiny
uznávající právní trvání vodního družstva, stanovy, seznam
družstevních pozemků (nemovitostí) a členů družstva; z plánů pak mimo situaci toliko ony plány, jež jsou důležity s hlediska vodoprávního (na př. nákresy zařízení, která se vztahují na používání vody).
(') U staveb prováděli'ých státní správou nebo veřejno
právními korporacemi, pokud jde o projekty velmi obsáhlé,
múže býti založena toliko povšechná situace s názornými řezy
a technickou zprávou s poukazem, u kterého úřadu jsou uloženy podrobné plány. Totéž platí i pro obsáhlejší podniky,
vodních družstev, při nichž mohou býti uloženy podrobné
plány u veřejného úřadu (orgánu), jenž byl pověřen udržovacím dozorem.
(4) Obálka opatří se nápisem "Sbírka listin a plánů ke
vložce vodní knihy č ...... " a připojí se k ní seznam spisů
a plánů do ní vložených.
(') Sbírka listin a plánů s přílohami budiž uložena tak,
aby listiny a plány pro každý tok označený- římskou číslicí
byly uloženy zvláště.
(6) Vedle sbírky listin a plánů pro jednotlivé vložky vodní
knihy ukládají se ve všeobecné sbírce společné listiny a plány,
publikace čsl. státního ústavu hydrologického, situace, podélné profily a jiné plány vodních toků, vydávané tímto
ústavem, vodočetná pozorování, výsledky měření průtočných'
množství, seznamy značek velké vody a. pod.
V téže sbírce lze uložiti též data získaná od finančních
úřadů při vyměřování daně z vodní síly.

§
U)

I I.

Úřad, dávající povolení k užívání vody, o němž má
učiněn zápis do vodní knihy (§ z), určí zároveň též znění
zápisů, jež mají býti v důsledku tohoto povolení učiněny do
vodni knihy, a sdělí je všem, jimž doručí povolení k užívání
vody, současně s tímto povolením. Dojde-li v oestě instanč,ní
ke změně daného povolení, určí rozhodující úřad změny zápisů tím po případě podmíněné; změny ty sdělí se současně s doručením rozhodnutí všem, jimž se rozhodnutí zašle.
Nabude-li povolení právní moci, provede úřad vodní knihy
vedoucí příslušné úkony ve vodní knize.

býti
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C') Zápisy práv, ustanovení a údajů v § z naznačených
nebo změn již platných práv k užívání vody dějí se do vodní
knihy podle časového pořadí ode dne, kdy toto nařízení nabude účinnosti, podle jeho předpisů, pokud ke vzniku těchto
práva ustanovení platně dojde nebo pokud tyto údaje budou
úřadu učiněny tohoto dne nebo později.
(') Dojde-li ke změně již platných práv k užívání vod
po dni, kdy toto nařizení nabude účinnosti, prohlédne úřad
vedoucí vodní knihy dříve, než zapíše tuto změnu do vodní
knihy, též dosavadní zápisy tohoto práva ve vodní knize a zařídí doplnění vodní knihy a sbírky listin a plánů podle před
pisů tohoto nařízení, pokud právě povolenou změnou dřívější
zápisy se nestaly bezpředmětnými a pokud jest to dle povolovacích listin možno. Zápisy změněné pozdějšími zápisy podtrhnou se červeně a v rubrice "poznámka" uvede se při nich
řadové číslo pozměňujícího zápisu;
(4\ Jestliže vodní právo podle právoplatného výroku úřa
du již neexistuje, přeškrtne se celá vložka vodní knihy červeně
a v rubrice "poznámka" a na obalu listin a plánů náležejících'
k tomuto vodnímu právu poznamená se zánik práva.

§

12.

(1) Politický úřad I. stolice jest též povinen postarati
se o to, aby byla co nejdříve zajištěna práva, ustanovení a
údaje, které mají býti v jeho okresn podle § 2 zapsány do
vodní knihy, avšak až do doby, kdy se zjištění koná, tam
z jakékoli příčiny zapsány nebyly nebo jsou zapsány způso
bem tomuto nařízení nevyhovnjícím, a zapsati takováto práva,
ustanovení a údaje nebo po případě zápis jich doplniti nebo
změniti podle předpisů tohoto nařízení, pokud jest to podle
povolovacích listin možno.
.
(') Zjištění toto provede politický úřad I. stolice přede
vším podle pomůcek, které má po ruce nebo které si může
opatřiti, a to zejména i tím, že s upozorněním na ustanoveni
§ 7' vod. zákona českého, případně § 70 vod. zákona moravského nebo slezského vyzve buď všechny nebo jednotlivé
držitele práv, o něž jde, aby se přesvědčili, zda jsou jejich
práva řádně zapsána ve vodní knize, a není-li tomu tak, oznámili mu to, nebo že vyzve držitele naznačených práv, aby mu
v přiměřené lhůtě předložili potřebné doklady a pomůcky
k nahlédnutí. Neuposlechnutí takového příkazn trestá se dle
§ 7' vod. zákona českého, případně § 70 vod. zákona moravského nebo slezského.
(S) Nemá-li politický úřad 1. stolice podle výsledkn uvedeného zjištění a případného dalšího šetření pochybnosti o
trvání a rozsahu práv, o něž jde, a míře jejich výkonu, pro493

vede ve vodní knize, pokud jest to podle povolovacích listin
možno, podle předpisů tohoto nařízení potřebný zápis neb
doplnění nebo změnu dosavadního zápisu; nemá-li však dostatečného podkladu pro vyplnění všech rubrik vodní knihy,
vyplní je, pokud jest to podle nepochybně zjištěného stavu
věci a povolovacích listin možno. Nelze-li šetřením odstraniti
pochybnosti o trvání a rozsahu práv, o něž jde, nebo o míře
jejich výkonu, provede politický úřad 1. stolice ve vodní
knize zápisy, po případě změny neb doplňky dle skutečného
stavu a poznamená to v rubrice 6. příslušné vložky. O zápisech ve vodní knize nebo doplňcích a změnách dosavadních
zápisů provedených podle předpisů tohoto paragrafu zpravL
úřad držitele těch kterých práva po případě i jiné zájemníky.
(') Zjisti-li politický úřad 1. stolice, že skutečný stav
užívání vody se nesrovnává se stavem právním, zařídí, čeho
potřebí, dle ustanovení vodního zákona.

§ 13·
(1) Zjisti-li úřad, že zápis do vodní knihy stal se nesprávopravu z úřední povinnosti nebo k návrhu zájem-

ně, provede
nfků.

§ 16.
(1) Nařízení ministerstva orby v dohodě s .ministerstvy
vnitra, spravedlnosti a obchodu ze dne 20. září 1872, č. 52 čes.
z. z., ze dne 20. září 1872, č. 33 mor. z. z., ze dne 20.
května 1873, č. 35 slez. z. z., o zařízení a vedení knihy.
vodní se sbírkami vodopisných' map a listin, pozbývají platnosti.
(') Není-li vodní knihy zřízené v tom kterém okresu
již podle právě uvedených nařízení plně upotřebeno, budiž jí
používáno k zápisům, k nimž dojde podle tohoto nařízení,
tak dlóuho, až jí bude plně upotřebeno, načež teprve zřídí
se nová vodní kniha podle tohoto nařízení, jejíž číslování
bude pokračováním upotřebené vodní knihy.

§

17·

Provedením tohoto vládního nařízení, které nabývá účin
nosti tři měsíce po vyhlášení, pověřuje se ministr zeměděl
ství v dohodě s ministry vnitra, spravedlnosti, veřejných prací
a financí.

(') Není přípustno ve vodní knize škrtati nebo radírovati,
a je-li nutna oprava, děje se zvláštním zápisem.

§ 14·
(l) Každý muze v úředních hodinách a místnostech za
dozoru úředního nahlédnouti do vodní knihy a do sbírky
listin a plánů i do vodní mapy a sdělati si tužkou za šetření
náležité opatrnosti výtahy, opisy i náčrty plánú.
(2) Strany si mohou vyžádati též úředně ověřené výtahy
a opisy z vodní knihy, jakož i kopii plánů za náhradu hotových výloh a předepsaný kolkový poplatek.
(') Vodní kniha a její přílohy nesmějí býti odneseny
z úředních místnosti a není dovoleno vypůjčiti si ani pro
úřední potřebu spisy ze sbírky listin a plánů.

§

15·

Úřady vedoucí vodní knihy jsou oprávněny vyžadovati
si od úřadú finančních, jimž náleží vyměřovati daň z vodní
síly, i od čsl. ústavu hydrologického vysvětlení a pomůcky
potřebné pro doplňování vodních knih.

494

'il

495

str.

o

B S AH:
str.
3

Předmluva

Oddíl 1. O právll1í vlastnosti vod.

.§§

1-6. Právní roztřídění vod
Vlastnické právo k vodám .
1. Vody absolutně veřejné
II. Vody relativně veřejné
Průkaz soukromého vIastnictvl k vodám
III. Vody již dle zákona soukromé
A. Prameny
B. Srážková voda
C. Nádržky
Studně

9
II

12
15
16
20
20

21
21
23

Rybníky
D. Odtoky
Komu patří soukromé vody tekoucí
Prohlášeni vod soukrom)"ch za statek
Spodní voda

23
25
27
veřeju§

28
29

i
,I

I

Oddíl II. O užívání vod.

.§ 7. Plavba
Převozy

loďmi

a vory .

.
§ 8. Povinnosti držitelů břehů
§ 9. Povinnost držitele břehu při nouzovém přistání
§ 10. Užívání soukromé vody
Omezení vlastnického práva k v,odě t,ekoucí .
Zákaz znečišťování soukromé vody a zákaz zaplavování neb
zbahňování cizích pozemků
§ I I. Zákaz svémocné změny volných toků vodních .
§§ 12-14. Disposiční právo vlastníka vody v pevném korytě tekouci
§ 15. Obecné užívání vody veřejné .
§ 16. Obecné užívání vody soukromé .
§§ 17-18. Potřeba vodoprávního povolení (konsensu)

33
36
38
41
43
45
46
48
52
)5
59
60

•

1. pro každé užívání veřejné vody přesahující způsob
§ 15. stanovený .
II. pro užíváni vod soukromých .
III. pro každé užívání vody .
IV. Účinky užívání vody, vyžadujícího úředního povolení
V. Cizí práva.
Vl. Zda možno získati vodního užívacího práva vydržením
VII. Povolení třeba i k změně dila
§ 19. KonsensnÍ listina .
I. Míra pro půjčeného oprávněni
11.' Místní vymezeni práva vodního
III. Účel povoleného díla .
IV. Podmínky konsensu .
V. Uděleni povoleni na obmezenou dobu a do odvolání
VI. Obmezení konsensu pouze na osobu· žadatelovu
§ 20, Míra pro půjčeného vodního práva .
I. omezena na potřebu žadatelovu
'II. pouze na přebytek, který má státní správa k disposici
zejména vzhledem k potřebě 'obci a osad .
§ 2 I. Udržování děl v řádném stavu a výkon práva vzhledem k ,]in.ý,m
oprávněnctim .
Právo 'opustiti zřízené dHo
§ 22. Odstranění příčiny škodlivých účinků schváleného stavidla
§§ 23-25. Cejchy, normální znamení .
§ 26. Reální povaha práva vodního .
Vodni právo zaniká spolu se zánikem vodního dila
§ 27. Jak zjistiti jest rozsah propůjčeného vodního práva .
Státní správě přísluší právo disposični nad přebytkem
§§ 28-29. Vyvlastnění soukromé vody tekoud a uloženi služebností
k vedeni vody přes cizí pozemky
Zásady vodoprávní expropriace .
Nállrada .
A. Vyvlastnění soukromé vody tekoucí
B. Expropriace pozemkového vlastnictví
§ 30. Práva majitelů hor
§ 3 I. Plavení dřlví .
Rybářství .
§ 32. Vyhražení služebnosti podtůkům národohospodář-sky prospěšn)"'m
§ 33. Přemostění nově zřizovaných stok .
§ 34. Spoluužívání dila vlastníkem služebního poz·emku
§ 35. Opatření v-ody při požáru .
§ 36. Zásobování vodou jest záležitostí obce (osady)
§ 37. Donucovací práva 'obci (osadě) příslušející k plněni úkolu vyznačeného § 36. .
Podmínky expropriačního práva -obce (osady)'
§ 38. Stanovení náhrady. za vyvlastnění .

61
63
64
65
67

68
69
72

73
7+

74
75
77
79
79
79

80
'

8z
85
88
92
98
101
103
105

107

1°7
III

113
II6
119
120

124
IZ9

13 2
134
137
13 8
143
145

148

str.

str.

§ 39.

S 40.

149

Opatření vody pro samoty .
Ochrana práva rybolovu .

15 0

Oddíl III. O svozoování vod a bránění se jim.
§ 41. Odvodnění půdy .
§ .4 2 . Ochranná a regulační díla potřebují vodoprávního povolení
Státni' stavby ochranné :a regulační nevyzadují konsensu .
§ 43· Způsob zřizování a udržování ochranných staveb vodní,ch
§ 44· PO\'innost k udržování a čištění kanálů, náhonů a jich pří.
slušenství .
Kterých děl se norma tato týká .
Udržování mostu přes náhon vedoucího
Co rozuměti jest čištěním náhonů .
Udržování náhonu a příslušenstvi. v dobrém stavu
tištění náhonu jest též právem vlastníka náhonu
Kdo jest k čištění a udržování povinen .
§ 45· Ochrana břehu a pobřežních objektů na přirozených tocích
vodních
. . .
§ 46. Zřízení nuceného družstva k provedení 'ochranných staveb
§ 47. Pozemky bez pána v oblasti ochranného družstv.a vodního .
§ 48. Komu patří puda regulací nabytá .
§ 49. Donucovací práv:a propůjčená vodním stavbám, prováděným
ve veřejném zájmu .
1. Expropriace pozemková ve prospěch staveb vodních .
II. Přeložení vodovodu a průplavů cestou expropriace .
III. Expropriace stavebního materiálu, příslušející ochranným stavbám. . . .
IV. Expropriace dle zákona melioračniho Č. 116 z 1334 .
V. Expropriace dle zákona Q svádění horských bystřin č.
117 z 1884 • . .
,§ 50. Povinnosti pobřežních gruntovníků při provádění vodních staveb. (Používání pozemků k skládání materiálu, bahna při
čištění a PQd.)
§ 5 L Nucená opatření při hrozícím nebezpečí vodním .
§ 52. Povinnost přispívaů na stavby vodni státem neb zemí podniknuté

.

Oddíl

IV.

Státní dozor nad činností družstva
§ 62. Reální povaha členství .
Zajištění závazků členských na pozemcích
8 63. Dodatečný přistup k družstvu již zřízenému .
§ 64. Vystoupeni a vyloučení ze svazL.ll družstevního
§ 65. Rozchod družstva .
§§ 66-67. Rozvrh nákladu družstevního podniku
L Náklady na práce přípravné .
II. Náklady na práce zařizovací
Subvence státní a zemské. výpůjčka (meliorační)
u Zemské banky
Rozvrh členskÝ'ch příspěvků
III. Náklady na práce udržov,acÍ
8 68. Obec jako člen družstva .
,§ 69. Zapravení členských příspěvků .

153
155

158
161
16 3
164
165

166
167

168
168
173
180
181
182

.~

18 5

186
188

I

189
19°

j

19 2

193
195

197

VQdni družstva.

:§ 53. Účel a druhy vodních družstev .
§:§ 54-56. Zřizování vodních dr:užstev .

2°3

I. Zřízení družstev
II. Zřízení družstev
§ 57. Stanovy družstva .
Uznání úřední .
V zorné stanovy vodního
§§ 58-61. OrgaIŮsace družstva
1. Valná hromada.

dobrovolných
s členstvím povinným

206
20 9
21 3

družstva

217

205

215,
229

.

II. Správní výbor
II I. Starosta družstVia .

23°
23 2
233

,

Oddll V. O přestupcích a trestech (§§ 70-74)
D.elikty trestné dle obecného zákona trestního
Delikty trestné dle zákona o polním pychu
Vlastní přestupky vodoprávní
Náhrada škody přestupkem vodního zákona spáchané
Odstranění 'svémocně zřízené novoty .
Oddíl VI. O úřadech a řízení.
§ 75. Věcná při slušnost politických co vod oprávni ch úřadťt
§ 76. Místní příslušnost vodoprávních úřadú .
:§ 77. Přípravné práce
8 78. Náležitosti žádosti za konsentování -vodního díla
§§ 79.-8 I. Předběžné šetřeni o žádosti .
§§ 82-83. Stanovení řízení ediktálního neb stručného o projektu
Vyhláška
Právní následky nedostatečné publikace vyhlášky
:§ 84. V9doprávní komisionelní jednání
Doh-Oda
Nánůtky .
Znalci . .
Slyšení stran
Jednání zpravidla ústní
Pmtokol
Odročení jednání
~§ 85. Současné schvalování živnostensk)Th provozoven s říz,ením vo·
doprávním
_§ 86. Vodoprávní rozhodnutí (nález) .
Lhůta, do kdy povolené dílo má býti provedeno
§ '87. Stanovení výše náhrady expropriační vodoprávním nálezem
§ 88. Vodoprávni nález při námitkách soukromop~ávnich .
.8 89· Náhrady škody působené vodním dilem, na základě nespriv<
ného skutkového předpokladu _povoleným

234
23 6
23 6
23 8
242

247
25°
25 '
25 2

255

25 8
259

260
265
266
267
271

273

281
286
29 2
295
29 8
3°5
308
3°9
3 14

31 5
317

320
3 21
3 22
32 3

32 4
32 5
33°
335

337

343
347

'
II
~

Btr.

dIužstva
§§ 90-93. kizenl
lHzení
Nález
§ 94. Úprava ličastenstvÍ, na téže vodě
A. Konkurence nového projektu s dílem již zřízeným
B. Konkurence nových pr'ojektů neb starých podniků mezi sebou
C. Úprava při nastalém nedostatku vody .
§ 95. Opravné prostředky proti vodoprávním nálezum
§ 96. Odkládací účinek opravných prostředků .
§ 97. Dozor vodoprávního úřadu nad vodními díly
Dozor při stavbě .
Kolaudace
Dozor nad řádným udržováním dila
§ 98. Bezprostřední dozor provádí obec
§ 99. Náklady vodoprávního řízení
Náklady komisionelni
Útraty str.an •
Náklad na vyšetřování přestupku vodního z:.ík,1na

§§

100-101.

.

Vodní kniha
Oddíl VII.

U s ta n o ven í

.

35 J
353

357
35 8
3 60
36 3
36 8
3 69

375
377

377
37 8
3 80

382

384
38 5
3 89
394
39 6

z á věr e č n á.

§ 102. Starý stav .
§§ 1°3- I 04. Klausule kassatorn:Í a prováděcí
DODATEK:
Rybolov v Cechách.
Zákon ze dne 25. dubna 1885 Č. 58 ř. z.
Zákon ze dne 9. řijna 1883, č. 22 Z. z. ex 1885
Vyhlášení místodržitele ze dne 23. června 1913, Č. 7'344/21 ai
1912, z. Z. č.
ex 1913 .
Me lio r a ce.
Zákon ze dne 30. června 1884 Č. 116 ř. z.
Zákon ze dne 4. ledna 1909 Č. 4 ř. Z., změněny zákonem ze dne
19. prosince 1919 Č. 21 sb. z. a n.
Zákon ze dne 30. června 1884 Č. 117 ř. z.
Rybniky.
Ministerské nařízeni ze dne 14. února 1894, Č. 45 ř. z.

34

407
4 0 9.

4'4
426

42 9
43 6

444

Vyvlastňování.

Zákon ze dne 18. února 1"878, Č. 30 ř. z.
z vodni síly.
Zákon ze dne 12. srpna 1921, Č. 338 sb. z. a n.
Vládní nařízení ze dne 12. května 1922, Č. 142 sb. z. a n.
Vodní kniha.
Vládni nař:ízení ze dne 8. července 1925, Č. 160 sb. z. a n.

45'

Daň

NAKlADflTE:l.SlV\ tU!,""

i'l:H pOrlLEONiU

JOLA PUSf)iCH,\L V SUS!C\,
KNIHKUPEGTVI. PAPI~NICTVI, FOTO-POTBE[IY.

-~-~

,---

465
47I
486.

ái
I

