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Vodní právo občanského zákoníka. 
J os. ff rdi n a. 

\' e snaze o sjednocení zákonodárství v území republiky česko -
slovenské, učiněn byl vážný krok zřízením komise pro vypraco- • 
váni jednotného občanského zákonníka. Dochází ' tedy mimo nadá'1i 
k úpravě občanského práva dříve, než k reformě zákona vodnHk, 
o níž od let již \" bývalém státě bylo usilováno, a vzniká otázka. 
jaké stanoyisko zaujato bude v tomto novém občanském zákol1ě 
k pomčrÍlm vod. jež dosud vpraveny ,byly jednak ve vodním zá-
konníku rázu veřejnoprávního. jednak v soukromoprávním kodexu 
občanském . 

Nelze pochybovati o tom, ž,e vzhledem k změně poměrů poli
tichch. hospodářských a so·ciálních válkou nastalé a dosud kvapně 
pokračující úprava vod bude muset díti se směrem veřejlloprávním 
daleko rozhodněji než dosud. a stanovisko zaujaté k vodám při no vé 
úpravě občanského zákona bylo by prejudicielní příští reformě 
vodního práva . 

'\' posledních dvaceti letech došlo v četných státech evrop
ských k vydání nových zákonníků vodních a všem těmto novým 
zákonodárstvím. i těm. která výminečně servala na zákl :: dech S011 -

kromoprávních, vlastní ' jest snaha, jednotným a úpln\rm zpúsobem 
upraviti veškeré poměry voe!. 

Upuštěno bylo od pokusů. aby aspoň 'část poměrú vodních P0-
nechána bjzla jako t. zv. soukromé právo vodní občanským zákon
nlkům. když p'řevládlo přesvědčení, že ani úprava tohoto »soukro 
mého práva vodního« není možna bez zření k souvislosti s ostat
nimi právními poměry vod, jež dle dneš~lího nazírání na rozdíl pľáv~ 
veřejného a soukromého jsou rázu veřejnoprávního. 

Tento příklad cizích zákonodárství stěží bude moci zůstati bez 
povšimnutí; ještě více však padne na váhu skutečnost, že v právu 
uherském ' na Slovensku platném taková úprava práva vodního 
již, od let jest uskutečněna. 

Jako místa zákonná, iež u nás tvoří dosud toto t. zv. soukromé 
. vodní právo, bylo by uvés'i § 287. o povaze řek jako veřeiného 
statku, § 340. o vodních stavbách, § 417.-412. o změnách, nastalých 
na řečišti, resp. březích, § 413. o ochraně břehů a o jiných vodních 

' stavbách, §§ 477., 490., 491., 497. o vodních služebnostech, § 854. o 
hraničních soukromých potocích. 
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Z těchto ustallo vení obč. zák. Zejména § 287. a § 854. v prl1-
běhu zákonodárných prací k vydání říšského zákona vodního 
z 30.;V. i869, Č. 93. ř. z. a vodních zákonů zemských z I~t 1870- 1873 
projevily sVúL můžeme po 50letém trvání těchto zákonú s dobn'Tm 
přesvědčením říci, neblah:íT vliv, zpúsobivše, že vratké r6zeinávání 
mezi vodami soukrom}'mi a veřejnými, jež už v ohecném právu bylo 
zdrojem veškeré právní nejistoty v pO'měrech vodních, přev zat í) 

bylo do těchto vodních zákonů, aby uchován byl soulad mezi ustano
-,eními jejich a ustanoveními práva občanského. Tento cíl byl pak 
v čele vodních zákonů vytčen slovy, že »právní povahu vod posuzo 
vati jest dle základních zásad obecného práva občanského a zejména 
dle ustanovení §§ 2.-7. těchto vodních zákonů" (§ 1. č. ó/... v . i všech 
zákonů vodních zemských hýv. Rakouska). Jedin:ír zákon kraiíský 
ustanovení toho nepřijal. 

Veřejnoprávní ráz těchto zákonů byl tím zkalen a osnovy 
chystaného nového zákona vodního z r. 1911 a 1918 pokoušely se 
aspoň, pokud vnějšího vzhledu se týče, tuto závislost na obč. právu 
zmírniti tím, že celý zmiňovaný § 1. byl~vynechán, rozdíl taktl splav
ných a nesplavných odstraněn a do nového (druhého) odstavce 
§ 3. Č. z. v. (§ 2. nov.) pojato ustanovení, že na veřejných vodách 
nemohou býti zř ízena (nově, o riginárně) ani vlastnická ani jiná sou 
kromá práva. 

Tím měl býti proti dosavadnímu stavu ,lépe zdúrazněn veřejno 
právní ráz vodních pcměrll; nelze však přehlédnouti, že co s jedné 
strany aspoň z části bylo docíleno na ces:ě k zveřejnění vod a po 
měrú vodních, na druhé straně hylo zmařeno tím. že v navrženém 
znění §u J. novely objevuje se v če l e celého zákona děl ení vod úa 
soukromé a veřejné, a při vodách veřejnJ'rch, jež prohl ašují se za 
část veřejného statku. citován je § 287. obč. zák. ' 

Tím tedy souvislost s právem občanským jedním činem od .. 
straněna a hned zase obnovena. 

Pokládáme se stanoviska nových názorú a požadavkú vodo
hospodářských tuto souvislost s právem občansk:í'm za velkou zéÍ
vadu úspěšného provádění vodního hospodářství, jež na příště. o 
tom není již pochyby, díti se bude směrem, jemuž souvislost s prá
vem soukromým vždy byla by břemenem. Beze změny, nebo přímo 
řečeno , bez odstranění těch ustanovení cbč. práva, jež upravují po
měry, náležející svým obsahem do veřejnoprávního zákcnníka vod
ního, náprava však stěží dá se mysliti. 

Celý příští rozvoj vodního hospodářství li nás záviseti bude- od 
toho, ja.k:ír právní základ bude přijat pro úpravu vod a jejich poměrů. ' 
a tu vzniká otázka. má-li vllbec tato zásadní věc řešena býti vobč. 
zákonníku, či nedopor.učovalo-li by se spíše, řešení to z obč. zák. 
vyloučiti a přenechati je příští, jednotné. všestranné úpravě zákono
dárství vedního. 

Vidíme z cizích vzorú, že tam tcnto zpúsob řešení byl vole'1, 
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a z toho, že nevzniklo obtíží, můžeme soudi!i, že by také Ll nás ;le - c 

bylo" důvodu k obavám nepříznivých následkiL 
Na váhu padne 'i rozřešení této otázky ve vodním zákoně uher

ském' jenž zcela jinak než náš zákon vodní pohlíží na souvislost 
s občanským právem. Zákon ten v §l. připouští užití předpislt obě. 
práva pro soukromoprávnf poměry v něm obsažené jen po tud, pokull 
to ustanoveními tohoto (vodního) zákona není vyloučeno. Nezná dč 
lení vod na soukromé a veřejné, splavné a nesplavné, a nezná ze
jména pojmu vlastnictví k vodám. rozeznávaje pouze vody. jež pod
léhají volné disposici (to jsou t. zv. vody na pozemku uzavřené v 
nejužším smyslu) a vody, jež podléhají disposici úřední, to jsou skoro 
všechny v ody, zejména vody tekoucí , čítajíc v to i odtoky vod 11a 
pozemcích uzavřených , jakmile opustily meze pozemku. na n ěm ž 
pramení nebo na němž odtok jinak z nich vzniká. Dělení vod na 
soukromé a veřejné úmyslně bylo puštěno, protože jsou s ním spo
jena kriteria vlastnictví, a tomu měl o se v zákoně předejíti . 

Jsou tedy dle uherského zákona skoro všechny vody veřejné, 
t. i. úřední moci podléhající. Koryto jejich prohlašuje sice zákon za 
v lastnictví pobřežníků, ale vlastnictvÍ to, právě pokud účelu užív:1nÍ 
vod se tÝče, nejevÍ prakticky účinkú, neboť dle § 65. vlastníci koryta 
a břeM jsou povinni bez náhrady trpěti. aby stavby úředně povo

.lt:né nebo státem prováděné ať k užívání vod. ať k regulaci a ' k o
chraně proti vodám, zřizovány byly v korytě a upevňovány byly 
cl e břeM , pro stavby úpravní a ochranné vé veřejném zájmu p~d
nikané, dokonce, rovněž bez náhrady. musí dovolovati, ahy mate·
riál získaný z řeky, byl podnikatelem upotřeben. 

Stavby provedené - proti zásadě »s Llperficies solo cedit" -
nepřipadají vlastníku koryta, nýbrž zústávají vlastnictvím podni
katele. -

Nebyl-Ii by vúbec vypuštěn paragraf, jednající o veřejných 
věcech na pro spěch celé nauky o právní povaze všech t. zv. veřej
nJ"ch věcí, dal a by se eliminace taková, aspoň pokud se t j'rče vod. 
odúvodniti zvláštní přirozenou povahou jejich, pro kterou nejsou 
vhodným předmětem práv soukromých. zejména vlastnictví v ~ 
smyslu občanského zákonníka. 

Poukázati jest zejména k tomu, že již OSl1ova z r. 1911. 1918. 
ustanovením o nemožnosti utvoření vlastnických ne'b jiných soukro 
mých práv na vodách veřejných, značně přiblížila se stanovisku 
práva francouzského o právní povaze veřejného statku (domaill 
public) a veřejného vlastnictví, jež přijímáno iest jakožto vhodn~r 
základ pro úpravu práva věci veřejných i velkou částí juristů ne
románských (O. Mayer a jeho žáci v Německu , M. Layer v Ra
kousku, M. nuber ve Švýcarsku); příští úprava vodního práva jistě 
nebude již moci zpět, naoDak možno očekávati, že pokud zveřejnění 
vod se týče; půjde se ještě za meze, v nichž pohybují se zmíněné 
osnovy. 

Ze vypuštění »soukromých potoků« z § 854. nezpůsobilo by 
žádných nesnáZÍ, o tom nelze pochyoovati; jiná zákonodárství hez 
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ustan ovení podobného se obešla, a tak lze bezpečně očekávati. že 
zánik této speciality i II nás zůstal' by nepozorován . 

P oku d se týče dalších ustanovení zák. obt, zejména §§ 407. ~Ž 
412., jimž obdobná ustanovení lIalézají se v §§ 5.-9. uherského zá
kona vodního, bude už z toho d lľvodu nutno uvažovati o případném 
jich vyloučení z obč . zák. Ponechání jich značilo by opuštění cíle, 
k němuž směřuie vypracování nového obč. zák .. t. j. sjednocení Z'á
konodárství pro celj'r československj'r stát; mělo-Ii by však pon e
chání jich spojeno býti snad se současnj'rm zrušením zmíněných 
:paragrafů uherského zákona vodního, znamen alo by to krok Zp,~ l. 

Neboť skoro do všech zákonú vodních, jež úpl'ným způsobem 
llprav ují celé právo vodní. přijata byla ustanovení o ostrovech v řece 
vznikl ých, o náplav u. o strži. opuštěném řečišti · právě správn~'m 
přesvědčením o tom . že tu vesměs jde o poměry, při jichž úpr:w2 
'V první řadě rozhodují zřetele veřejné. zejména význam a potřeba 
těchto částic pozemkovj'rch pro účely regulování a udržování vod. 
zřetel na plavhu a pod .. a teprve, když jisto jest, že k účelům těm 
jich potřeba není. resp., že vůbec mohou býti ponechány, lze mluviti 
o tom. zda a komu má se jich dos tati ve vlastnictví, v držbu, v uží 
vání. a i pak bude nutno případnými podmínkami a předpisy o zpfI-

. sobu správy a obhospodařování jich pamatovati na pot.řeby ve-řejné. 
zejména na udržování a úpr avu prací a podnikú vodních a plav~b
nich. -

Pokládáme tedy za přednost práva uherského, že v něm tyto 
poměry jsou vesměs upraveny a jsme toho přesvědčení, že v tomto 
bodě ne vodní zákon uherský našemu obč. zákonu, nýbrž obč. zákon 
musí se přizpl'l sobiti uherskému právu vodnímu, a máme za jediné 
vhodné východisko vyloučení těchto ustanovení z obč. zákona a 
ponechání jich úpravy příštímu , jednotnému zákonu vodnímu . 

Ovšem není. dosud ani přibližně jisto. kdy dojde k uskutečnění 
reformy práva vodního. a bylo by nutno pro tuto přechodnou dobu 
zatím ustanovení to ponech ati v platnos+i. Aby však jednotn}' vzhled 
nového zákonníka obČ. neutrpěl tím, když by snad za nedlouho po 
jeho vydání docházel'o k zrušování jednotlivých ustanovení v nělU 
samém, bylo by ustanovení ta, právě jen jako přechodná, uvésti 
v uvozovacím zákoně v·souvislosti s ustanovením, jímž by se úpr2va 
práva vodního vyhnažovala vůbec úříštímu jednotnému zákonu 
vodnímu. 

Že § 413. oač. zák .. jednající o upevňování břehů a o stavbách 
vodních, do obč. zák. nepatří, o tom. myslím, nebude sporu. § 413 .. 
odvolávaje se na nutnost politiCkého povolení pro stavby a zařízerlí 
toho druhu, dává na jevo sám. že ustanovení to oboru jeho je cizí. 

Menší pochybnosti budil by§ 340. obč. zák., pokud je · v něm 
řeč také o vodních dílech; nebof paragraf ten odkazuje prostě na 
ustailOvení řádu soudního, jenž (bývalý § 72. starého soudního řádu. 
čl. XVII. uvozovacího zákona k novému civilnímu soudnímb řádu) 
dovolává se sám zase příslušn~:rch předpisú stavebních (v širším 



- 159 -

smyslu, k nimž vedle vlastních stavebních řádú patří i příslušná u
stanovení řádu živnostenského a zemsk:s'ch zákonů vodních - § 88. 
Č. z. v.). K změně § 340. obč. zák., pokud by šlo jen o poměr jeho 
k právu vodnímu, nebylo by tudíž příčiny. 

Rovněž nebylo by závadou ponechání předpisů o vodních slu
žebnostech, pokud se týkají vod, jež jsou a pravděpodobně zůstanou 
i dl'e příští úpravy vodního práva vodami soukromými, t. j. vod 
deŠťových na pozemku se sbíhajících, jež, jak z obs'ahu §§ 489., 490., 
L}91. plyne, Dbč. zákon má na zřeteli (služebnost okapu § 489., nadpis 
§§ 490., 491., »právo odvádění vody dešťové«). Ani §§ 477. a 496. ne
zpi'tsobovaly by vážných rozpakfI, pokud mluví se v nich o právu 
čerpání vody a napájení dobytka; čerpání vody a napájení dobytka 
jest způsobem obecného užívání vod, jež volno jest každému jak 
II vod veřejných, tak u soukromých vod tekoucích, a tu při služeb
nostech zmiňovaných, podobně jako v právu římském, běží tedy 
hlavně o užívání cizího pozemku k chůzi lidí nebo hnaní zvířat ; 
pokud by pak šlo o vody soukromé v nejužším smyslu, t. j. ty, jež 
mohou býti předmětem vlastnictví, a jež najisto zůstanou jimi i dle 
příští zákonné úpravy, nebylo by překážky, aby i budoucně mohly 
takové služebnosti býti zřizovány, protože takové vody jako pouhá 
část pozemku (portio fundi) JSOll způsobilým předmětem práv sou
kromých jako pozemky samé. Označení »cizí voc!.a«, jež obsahuje 
§ 496., nasvědčuje tomu. že pokud jde o samo č erpání v ody. jen 
takové vody obč. zák. má na zřeteli. 

Pochybnost vycházeti by mohla jen ohledně třetího druhu 
vodní služebnosU v § 477. uváděné, totiž »přivádění a odvádění 
vody«, jak ji tento § 477. označuje, což není zcela v souhlasu s § 497 .. 
jenž má býti patrně bližším rozvedením Č. 2. § 477 .. a jenž mluví 
o služebnosti »vedení vody« (§ 477.: Wasser ab- llnd herzuleiten, 
§ 497.: Recht der W asserleitung). 

Odvádění vody (Wasserableitung) iest nejen podle v odního 
zákona našeho, ale dle všech zákonodárství jedním z nejdůležitějšíeh 
způsobů zvláštního užívání vod, pro něž třeba je povolení úředního. 
To tedy pouhým soukromoprávním jednáním jednotlivcíi, jakým ~e 
pravidelně zřízení služebnosti, obyčejně (ani vody na pozemku u
zavřené mnohdy nebývají vyjmuty) nebude vůbec přípustno. Při
vádění vody, v § 477. Č. z. v. uváděné. není pak, než rubem odvá
dění jeiího. 

Toto ustanovení obč, zák. mohlo by tedy, jako dosud, býti 
zdrojem sporlI o tom, kdy k odvádění vody třeba je povolení úřed
ního cr příslušného řízení administrativního o podané žádosti vodo
právní, a kdy bez úřední intervence bylo hy možno zřízení pr:'l va 
k odvádění, resp. přivádění vody pouhým jednáním soukromopráv
ním, zřízením služebnosti obč. zák. 

Spíše bylo hy možno podle znění § 497. mluviti o Slll~ehl1osti 
>, vedení vody« v tom smyslu. že by běželo jen o poskytnutí užívání 
pozemku k účelu tomu, resp. trpění vedení vody na základě práv a 
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k vedení jejímu, jinak dle předpisú osobního zákona řádn.ě nabytého. 
a o úpravu vzájemnf'ch práva povinností z tohoto užívání pozemku. 
vznikajících lla př. pokud se týče povinnosti k položení, udržování 
a čistění struh. potrubí a pocl. 

Ani zřízení služebnosti k odvád,ění vody nebylo by vyloučenn. 
běže1-o-1i by o vody. jež také elle příštího zákona vodního zústaly by 
přímo »voelami vlastnickými« a bylo by tu možno zříditi služebnost 
k odvádění »cizí vody« pod obně. , jako § 496. mluví o služebnosti 
čerpání »cizí« vody. 

Pokud by tedy šlo ne pouze o p,oužívání cizího pozemku. nýbrž 
o právo k odvádění a přivádění vody samo, bylo by -nutno nepó
chybným způsobem po vzoru §u 496., resp. 497. vytknouti, že tu běží ' 
jen o případy soukromoprávní disPos,ioe »cizími«, t. j. takovými vo
dami. jež podle přirozené své povahy jsou vúbec zp11sobil:<rm před 

mětem vlastnictví a iiných soukromfrch práv věcných. 
Které to vody jsou, o tom rozhodoval by ne občanský, nýbr ž 

vodní zákon, a to na dobu přechodnou zákon nynější, později pak 
definitivně novfl zákon vodní, v němž pojem soukromých vod, prav 
děpodobně byl by obmezen na t. zv. vody na poz.emku u'zavřené, t. 
j. vody, jež možn o považovati za část pozemku a s nimi ž možno di 
sponovati souk r omoprávně jak . s kteroukoliv jinou věcí hmotnou. 
prostorně pevně ohraničenou . 

Podo~knou ti jest, že ani německfr , ani švýcarskf! obč zákon vfr
počtem a specielní úpravou jednotlivf1ch pozemkových služebností 
se nezabývají , spokojuiíoe se stanovením všeobecných zásad, plat-

. nfrel1 vůbec pro služebnosti toho druhu. Švýcarskfl zákon ve příčin ě 
podrobností odkazuje na práva kantonální a místní obyčej (§ 740. 
obč. zák. švýc.). Občan sb' zákon německý o služebnostech vodních 
vúbee nemluví; máme za to~ že by vypuštěním plříslušn :\T ch ustano
venLnašeho obč . zákonníku nesta la se nehoda. C 

Z těchto jen zcela stručných poznámek k t. zv. soukromémll 
právu vodním u, obsaženému dosud v občanském zákonní.ku , jest pa
tmo, že běží namnoze o otázky značného významu a bylo by si přáti. 
aby jim v prúběhu prací ku sdělání nového zákona občan ského. vě 
no vána hyla pozornost . 

Ustanovení mírových smluv dotýkající se přímo 
republiky československé .*) 

Jaroslav Kallab. 

III. Právní vztahy k cizozemsku, zvláště k Rakousku. 

Vedle povšechných závazkLI, jež podle mírových smluv. SOLl 

sední země musí na sebe vz íti, aby naší repllb'l ice umožnily přím:\~ 

0) Cláuek tento jest pokračován ím pOjednání z minulého ročníku to
hoto časopisu (s tr. 127 a 217) . 




