
(11~~~ . ~" t,~~ , 
N~(~rruG-(~ ~, 

o 'VODNíCH DRUŽST'VECH 
SE ZŘETELEM NA 'VLÁDNí 
OSNO\lUOHLEDNĚ ZMĚN? 
ZAKONf\ O p"RA\lU \lODNíM 

Nf\FSf\L 

JUDr. RUDOLF KREJČí. 

OTISK ZE 
,. 

SPRÁVNÍHO OBZORU ' 

.. ROČNfKU V. .. 

V PRAZE 1913 
NÁKLADEM VLASTNÍM. - KNIHTISKÁRNA DYK A RYBA V PRAZE-VRŠOVICÍCH. 



---~'--... --------
~:~~ :: ~,;t;;J~~InKtf 
v ____ za Kčs 

I!1V čís: • ~ S-. ~ q O 
..... 

I ~) 1 .. " lJ ' 
I • - ~-'.'----------

OSTtED N~ JA 
'RÁVNICK.,É F )~ f., ,d: " 

STARÝ FOND 

Č_ inv.: tj @b,p::t 

-PŘEDMLUVA. 

~ Vláda rakouská zamýšlí reformu práva vodnfho a připravila 
pro jednotlivé země korunní příslušnou osnovu zemského zákona. 

<.. 

Obzvláštnl důležitost úpravy práva vodního pro hospodářské 
i společenské poměry všech vrstev obyvatelstva zajisté toho vy
žaduje, aby vládni předloha byla podrobena v čas bedlivé úvaze. 

Spisek tento věnován rozboru ustanovení vládni osnovy "o vod
nich družstvech ", jichž dosavadní úprava doznává osnovou proni-
kavější změny~ , 

Účelem spisku . jest připraviti a vyvolati diskusi odborných 
kruhu o této časU práva vodnfho, která tak podstatně dotýká se . 
zájmů nejen zemědělských a průmyslových, nýbrž i zájmů veřejné 
správy vůbec. Spisek pokouší se také vyplniti aspoň částečně 

mezeru české literatury právnické, která dosud postrádá obsažnější 
monografie 0 , vodních družstvech. 

V Praze, dne 27. března > 1913. 

Spisovatel. 
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I. Úvahy všeobecné.1
) 

§ 1. Účel a podstata v0dnich druzstev. 

Vodní živel jest podmínkou fysické existence všeho organi
cké~o bytí, tudíž i fysické a hospodářské existence člověka a v dal
ších. -d-itsledcich jest i podmínkou všeho hospodářského pokroku. 

-'Nicměně_ nepůsobí jednotlivé sily vodnI samým zákonem přírody 
ve prospěch hospodářských potřeb člověka, nýbrž musí býti to
muto účelu přizpůsobeny určitými disposičními akty vodoprávnfho 
subjektu . 

Nestejnoměrné, druhdy i chaotické rozdělení množstvÍ vody 
na povrchu zemském, jakož i neupravenost vodotoků mají zase 

1) Jelikož literatura česká nemá vědecké monografie o vodních druž
stvech a protože i jinak není theorie nu cen Ý c h s vaz k ů úplně vyjas
něna - srov. m. j. Dr. Heinrich Rosin "Oas Recht der offentlichen Genossen
schaft" - ': Freiburg i. B .1886; JUDr. František Weyr "Příspěvky k theori 
nucených svazků" ~ Praha 1908 - uznali jsme za účelno předeslati vlast
nímu rozboru positivního zákonodárství našeho některé úvahy všeobecné. 

Ostatní literatura: Dr. Anton Ritter v. Randa "Die Wassergenossenschaft 
nach osterreichischem Rechte", Prag 1898. Dr. KarI Schenkel "Oas badische 
Wasserrecht", Karlsruhe i. B. 1902.~H. Bierer "Das Wiirttembergische Wasser
gesetz vom 1. Dezember 1900", Ulm 1902. Dr. Walter Schelcher "Einfiihrung 
in das neue sachsische Wasserrecht", Leipzig 1909. Dr. Theodor Harster u. 
Dr. Josef Cassimir "Kommentar zum bayerischen Wassergesetz vom 23. Marz 
1903", Miinchen 1908, str. 557 a násl. Otto Eymann: Oas Wassergesetz fiir 
das Konigreich Bayern vom 23. Marz 1907. Ansbach 1908, II. svazek, str. 212 
a násl. Alexander Fischel .Zur Reform des Wasserrechts", Leipzig 1911. 
Edmund Tekely "Anleitung zut Bildung von Wassergenossenschaften", Inns
bruck 1897, a příslušné statě "Peyrera" "Oas osterreichische Wassergesetz", 
str. 493 a násl. a Paceho (Mayerhofer), str. 1300 a násl. 



za následek, že vlivy ' živelními uvolňuje se i ničivá sila vodní, 
ohrožujíc nejen majetek, nýbrž i osobní bezpečnost člověka. 

Také obrana proti zhoubné síle vodnl jest možnou jen po
moci určitých zařízení ochranných, jež může provésti jedině vodo
právní subjekt. 

Třeba proto zkoumati, které momenty jsou rozhodujícími pro 
určeni vodoprávního subjektu: A) při využiti u žit e č n Ý ch vod
nich sil; B) pokud jde o och ran u pro t i vod á m. 

Ad A). Směrodatným jest především individuelní zájem in
teressentů, t. j. zájem, aby bylo užito vody k specielní potřebě 
jednotlivců. Zájem ten jest ovšem různý dle toho; o kterou vodní 
silu jde. 

Stejně intensivním jest zájem ten pro všechny členy spole
čenského celku jen při v Ý ž i v n é síle vod ni, - jakožto pC' ri'11ínce 
fysické existence člověka. Zájem ten jest absolutní, jsa diktován 
samým zákonem přírody: vodoprávním subjektem jak každý jed
notlivec. Ukojeni zájmu toho jest věcí společenského celku. 

Všeliké ostatní požitky vodní souvisí již s účely hospodář

skými. Zájem individuelni jest zároveň zájmem vodohospodářským 
a subjektem vodoprávním jest, kdo užívá vody k účelům hospo
dářským. Ostatni členové společenského celku jsou sice také in - -
teressováni na tom, aby bylo užíváno vod co nejrationelněji. Zájem 
tento jest však jen nepřímý a jest uplatňován jednak úpravou 
o b e c noh o s pod á ř s k é h o užívání vod, jednak. ingerencí, ja
kou vyhražuje positivní zákonodárství správě veřejné při udělováni 

povolení k užíváni vod veřejných i soukromých, jakož i za účelem 
vyrovnáni zájmoVých kollisi při užíváni vod. 

O určení vodoprávního subjektu nerozhoduje však zájem vodo
hospodářský o sobě, nýbrž také způsob, jakým může býti zájem 
ten ukojen. Ten pak jest dvoji. Buď uživá vodohospodářský inter
essent vody přímo, byť i pomoci zvláštních zařízení. Aneb jest 
jen zúčastněn na určitém zařizení, sloužícím k ukojeni obdobných, 
tudíž pospolitých vodohospodářských zájmů víc e jednotlivců. 

O tom, kterého z těchto způsobů má býti in concreto použito, 
nerozhoduje ani dobrá vůle jednQtlivců, ani jednostranný akt ve
řejné správy, nýbrž především okolnost, jakých technických zaři
zení jest třeba, aby bylo vody užíváno tak, jak toho vyžaduje 
vodohospodářský zájem jednotlivců. 

V tomto směru jsou ovšem podstatné rozdíly, jde-Ii o využití 
vody k účelům zem ě děl s kým aneb p r ů mys lov Ý m. 

Při zemědělství jest vodohospodářský zájem v tom, aby zaří-
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zenimi povodňovacimi aneb odvodňovacími 2) byly zamezeny ne
příznivé účinky vzcházeUcí 'z toho, že množství vody nenI pří
rodou rozděleno na půdě zemské tak; jak toho vyžaduje úrodnost 
půdy, ba že nezřídka seslabuje ano i ruší plodivou sílu půdy vů
bec, aneb aspoň pro určité druhy pledin. Při zemědělství jest 
tedy zájem vodohospodářský spjat ' nerozlučně s půdou. Jest vý
sledkem_ pozemkového vlastnictví. Aby však mohlo býti meliorač
ního učelu dosaženo, musí býti z pravidla použito - některé vody 
veřejné aneb po případě i cizi vody soukromé. Při povodňování 

jest totiž třeba získati potřebné "množství vody zavodňovací; při 
zavodňování zase zabezpečiti odpady pro sváděnou vodu hornI 
aneb spodní. V obou případech může působiti meliorační zařfzení 
na výšku, tok i povahu vody veřejné neb soukromé. Vyžaduje 
tudíŽ1J~@dohospodářský zájem -každého zúčastněného gruntovníka, 
aby bylo zřízeno právo používati těchto vod k - účelům meliorač

nim - ovšem v mezích positivního zákonodárství vodního. Práva 
toho může však nabýti jen způsobilý právní subjekt. Kdyby proto 
rozhodoval o stanovení vodoprávniho subjektu výlučně vodohospo
dářský zájem, musel hy býti při zemědělství subjektem požiteč
ného práva vodního každý majitel pozemku, který se má meli
orovati. Tomu však bráni důležité ohledy v e ř e j n o p r á v n f, 
tec hni c k é i h o s pod á ř s k é. 

Po stránce veřejnoprávní třeba poukázati k tomu, že kdyby 
každý gruntovník byl zároveň vodoprávním subjektem, vznikla by 
již mezi jednotlivými majiteli půdy taková směsice různých zájmů 
vodohospodářských, že by bylo téměř znemožněno nejen vyrov- -
nání těchto vzájemných vodohospodářských zájmů zemědělských, 
nýbrž i vyrovnání zájmů ostatnich vodohospodářských interessentů, 
především průmyslových. 

Z důvodů m e li o rač ní tec hni k y nelze zase provésti ani 
zavodňovánI ani odvodněni pozemků následkem souvislosti, polohy 
a povahy půdy buď vůbec aneb hospodářsky účelně jinak, leč 
vztahuje-li se meliorační projekt na dostatečně velký komplex po
zemků. V tom t o požadavku kryjí se důvody kulturně-technické 
také s ohledy h o s pod á ř s kým i i v tom směru, že náklad na 
provedení melioračního projektu musí býti v náležitém poměru 
jednak k ceně pozemku, jednak k zvýšené hodnotě meHoračnf. 
Meliorační zařízeni jest také zpravidla co do výsledku účinnější, 

2) O technické podstatě a různých způsobech meliorace půdy srovnej 
m. j.: Dr. Emil Perels "Handbuch des landwirtschaftlichen Wasserbaues" Ber-
lín, a prof. Adolf Fridrich "Kulturtechnicher Wasserbau", Berlín. ' 

1· 
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je-li na projektu zúčastněna poměrně rozsáhlá plocha pozemková. 
Jed not I i v Ý gruntovník může býti proto při melioraci půdy 
jen tenkráte vodoprávním subjektem, je-li výměra souvislé jeho 
držby pozemkové dostatečně veliká, aby byla sama o sobě účel
ným předmětem melioračního projektu a nejsou-li tudíž v projekt 
ten pojaty pozemky cizí. Případy tohoto druhu vyskytují se často, 
při velkých statcích jsou pravidlem.3

) 

Ji n a k t. j., je-Ii zúčastněno na melioračním projektu vice 
gruntovníků, lze provésti melioraci půdy jen na základě z á j m o
v é h o s d r uže n í, t. j. tak, že vhodnou organisací zúčastněných 
gruntovníků ve vodní družstvo zjedná se způsobilý vodoprávní 
subjekt pro uskutečnění vodohospodářských zájmů interessentů jak 
z hlediska správy veřejné, tak i z důvodů kulturně-technických a 
hospodářských. -

Při p r ů mys I u jest poměr poněkud jiný. Vodohospodářský 
zájem jednotlivců na užívání vodní sily k účelům průmyslovým 
není totiž - pokud jde o zřízení n o v Ý c h závodů - spjat 
s držbou pozemkovou a není také apriori obmezen na určitý 

kruh osob. In concreto jest vodohospodářským interessentem, 
kdo se domáhá povolení požitečného práva vodního k účelům 
průmyslovým. Může proto býti těchto interessentů více. Každý 
z nich jest však interessentem s a m o s ta t n Ý m a rozhodu
jícím momentem pro vyrovnání eventuelní zajmové kollise sprá
vou veřejnou jest národohospodářský význam jednotlivých pro
jektů. Uzná-li veřejná správa jeden z konkurujících projektů za 
národohospodářsky důležitější, vylučuje tím projekty ostatní, . méně 
důležité. Vodoprávním subjektem jest tudfž ten, komu veřejná 

správa uděli povolení k užfvání vodní sily a kdo právo to vyko
nává. Zdrojem h o s pod ářs k é hop r o s p ě c h u, vzcházejfcího 
výkonem požitečného práva vodního, jest ovšem jedině ' z á vod, 
zřízený na základě vodoprávního povoleni. Proto' zůstává vodo
hospodářský zájem nad á I e spjat se z á vod e m, jehož provozem 
jest uskutečňován a není nikterak vázán na osobnost držitelovu. 
Vodoprávním subjektem jest vždy d 0 "(: a s n Ý majitel závodu. 

S) Vodní poměry určitého kraje mohou býti ovšem - a také bývají -
takovými, že meliorační projekt jest současně odv,odňovací . i zavo?ňovací: 
Pozemky zaplavované mohou také obsahovati takove množ~~vl v?dy, Jež st~Čl 
k zavodňování pozemků, trpícfch nedostatkem vláhy. V pnpade t a k o ve m 
ovšem není třeba uží vati k účelům zavodňovacím vod jiných a není tudíž 
také třeba zřizovati k tomu účelu zvláštní požitečné právo vodní. Jinak 
však jest i v takovém případě uskutečnění melioračního projektu možným 
jen na základě zájmového sdruženi. 
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Také po stránce tec hni c k é jest při zřizování 'Závodů prů
myslových poměr zcela jiný nez při projektech melioračních a také 
není ani řeči o stejné pospolitosti individuelních vodohospodář
ských zájmů, jakou se vyznačuje zemědělství. 

Jinak však není vyloučeno, že při povolení k užívaní vody 
ve prospěch určitého závodu pn1myslového nebyla správou ve
řejnou rozřešena . bezvadně zájmová koUise interessentů obzvláště 

se zřetelem na závody již zřízené a .že tudíž nebylo dosažerio vý
sledku, aby bylo užíváno vodní síly co nejrationélněji jak v sou
kromohospodářském zájmu průmyslníků, tak i v zájmu společen
ského celku. Jest proto možno, že držitelé závodů průmyslových 
na určitém toku, kteří jsou jinak co do požitečného práva vod
ního samostatnými subjekty vodoprávnfmi, domáhaji se v Ý h o d
něj š í h o využití vodní síly, než jaké jest možno na základě po
volovací listiny. Účelu toho nelze však zpravidla dosíci leč za 
účastenství vše ch interessentů. V tomto případě lze tedy ovšem 
uskutečniti společný vodohospodářský zájem majitelů vodních děl 
- jako při zemědělství - jen na základě zájmového sdružení, 
pokud se týče zřízením vodního družstva. 

Tento druh vodních družstev týče se tudfž jen podniků již 
zří ze n Ý ch. 

Rozvoj průmyslový, vyžadujfcí stále intensivnějšího využití 
vodní síly k ukojení . životních potřeb obyvatelstva, má však za 
následek, že již z důvodů obecnohospodářských se doporoučí, aby 
i n o v é podniky za účelem využití vodní síly, které jinak bývají 
předmětem podnikatelské činnosti jednotlivců, byly prováděny jako 
podniky družstevní. 

Z důvodů vodohospodářských může se dále objeviti potřeba 
zříditi vodní družstvo i za účelem u drž o v á n í vodních zařízení, 
na nichž jest zúčastněno více majitelů průmyslových závodů. Ve 
všech těchto případech jest úkolem vodního družstva uskutečniti 
zvláštní pospolité vodohospodářské zájmy interessentů a vodní 
družstvo jeví se proto jako samostatný vodoprávní subjekt. 

Ad B.) Při och ran e .proti vodě není vodohospodářským a 
tudíž vodoprávním zájmem jednotlivců bezprostřední využití vodní 
sily k účelům hospodářským, nýbrž chceme naopak čeliti projevu 
ničivé vodní síly. Zájem tento sleduje ovšem také účely hospodář
ské (ochranu půdy ap.); effekt hospodářský není tu však nikdy 
přímým následkem užívání vody. Proto není předmětem vodo
právního povolení výkon požitečného práva vodního, nýbrž opráv
nění provésti na vodotoku určitá regulační zařízení, jimiž po pří
padě se působí na výšku} povahu a tok vody. Tento ochranný 
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zájem vodní jest společným všem majitelům ohrožených pozemků 
a jest tudlž spjat s pozemkovou držbou. 

Vodohospodářským interessentem jest tudíž majitel pozemku. 
Z důvodů tec hni c ký ch lze však zpravidla i tento zájem ~sku
tečniti jen tak, že regulace se zúčastní v š i c hni interessenti, tudíž 
stejně jako při podnicích melioračních jen na základě záj mového 
sdruženi. 

Vidno tedy, že jak při užívání vod k účelům hospodářským 
tak při ochraně proti vodám jednotliví zájemnici nemohou uplatniti 
z důvodů vně j šl ch v mezích vlastní individuelní právní sféry 
pospolité vodohospodářské své zájmy buď vůbec aneb nikoliv ho
spodářsky rationelně. Příčina této n ega t i v n í zájmové pospoli
tosti tkví v právním poměru interessentů k objektu, jehož hospo
dářské zvelebení jest podstatou jich vodohospodářských zájmů. 
Jest tedy nezávislou na projevu vůle interessentů. Důsledkem 
jest, že ve všech uvedených případech neni ' přirozeného VJdo
právního subjektu. Má-li proto býti umožněno ukojeni těchto vodo
hospodářských zájmů, mus'í býti z á j m o v Ý m s dr II žen i m účast
níků utvořen samostatný, na fysické osobnosti členů nezávislý 
právni subjek, jako representant pospolitých vodohospodářských 
zájmů sdružených interessentů, totiž vod ní dr u ž s t v o. 

Aby se však mohlo tak státi a aby také mohlo býti druž
stevního účelu dosaženo musí: a) interessenti souhlasiti, aby bylo 
družstvo utvořeno; b) právní poměr členů musí býti upraven tak, 
aby zabezpečoval uskutečnění družstevního podniku. 

V obojím směru mohou vzejlti úskalí snahám sdružovacím. 
Buď nesouhlasi všichni interessenti, aneb sice souhlasí, ale překážky 
objeví se jednak ex post v osobě členů (insolvence a p.), aneb 
ve faktických poměrech, znemožňujicích uskutečnění projektu (ne-
dostatek vody k účelům zavodňovacim ap.). . 

Rozpory tyto mohou býti urovnány ve prospěch zřizování 
vodních družstev jedině positivním zákonodárstvím vodním. 

Jest proto otázkou, jaké podmínky musí býti splněny, aby 
bylo vodní družstvo zřízeno a jaká jest organisace vodních 
družstev? 

Otázka ta týče se: I. zřízení vodního družstva jakožto nositele 
a representanta individuelních vodohospodářských zájmů účastníků; 
II. právní povahy a oboru působnosti vodních družstev; III. po
měrů vodnfch družstev a) k veřejné správě; b) k členům; 

c) k osobám třetím. 

~, 
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§ 2. Zřizováni vodnich družstev. 

Podmínkou zřízeni vodního družstva jest 'zvláštní význam 
družstevního projektu pro, úpravu vodohospodářských pomer u 
v určitém územÍ. K rit e r i o n vodohospodářského významu druž
stevniho projektu stanoví positivní ' z_ákonodárství o právu vodnlm 
buď přímo předpisujic, že projekt družstevní musí býti v zájmu 
veřejném, aneb obecnohospodářském 4); neb nepřímo tím, že se 
obmezí na vytčení případů, ve kterých zákon připouští zřízeni 

vodního družstva. Okolnost, zda-li projekt družstevní sleduje vý
lučně aneb převážně zájmy veřejné, či je-li jen určitého významu 
hospodářského pro společenský celek jest směrodatnou pro roz
hodnuti, pokud zřízení vodního družstva jest závislým na pro jev u 
v ů I e in t e r e sen t ů. Jen družstva prvé kategorie mohou býti zřízena 
bez o hle dun a i n d i v i d u e I n í pro jev v ů I e ú č a s t n í k ů. 
Jelikož však ukojení zájmů veřejných jest úlohou ve ř e j n é spr á vy, 
mohou býti zřizována vodní družstva k účelům buď výhradně aneb 
převážně obecně prospěšným jen v Ý min k o u a to jedině k úče
lům ochranným. Vodním družstvům těm musí býti také poskytnuty 
větší výhody, než jakých jsou účastna vodní družstva, sledující 
po výtce soukromohospodářské účele jednotlivých členů. 

Při vodnfch družstvech kategorie druhé, t. j. těch, jichž pro
jekt jest jen určitého _,.hospodářského významu pro -společenský 
celek, tedy zejména při družstvech k účelům zemědělským a prů
myslovým přiznává zákonodárství družstevnímu projektu jen určitý 
význam buď pro rationelní užívání vod, aneb pro ochranu proti 
živelní síle vodní. V podstatě družstevní podnik těchto vodních 
družstev sleduje s o u k r o m o h o s pod á ř s k é zájmy účastnlků. 

Zájmy tyto nejsou však povahy absolutní. Ukojení jich nemůže 
proto býti vynuceno. Proto může býti vodni družstvo zřfzeno 

z pravidla jen na základě a u t o n o m ním, t. j. souhlasným 
projevem vůle interessentů. Moment donucovací uplatňuje se jen 
nepřímo, t. j. potud, že - jak bylo svrchu podotčeno - z dů
vodů faktických a na vůli stran nezáviSlých mohou býti uko
jeny určité vodohospodářské zájmy jednotlivců jen pomocí zájmo
vého sdruženi. 

Projev vůle interessentů co do zřízení vodního družstva nemá 
však ani při těchto vodních družstvech vůči veřejné správě ještě 

4) Tak ustanovuje na pře § 45. pruského zákona vodního z 1. dubna 
1879 č. 19.: "Die Begrundung einer 6ffentlichen Genossenschaft erfordert 
den Nachweis eines 6ffentlichen oder gemeinwirtschaftlichen 
Nu tzen s. 
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ucmu konstitutivního. Neboť projevem tím prohlašují interessenti 
jen ochotu nevystupovati jako samostatný vodoprávní subjekt 
a pověřiti hájením svých vodohospodářských zájmů vodní družstvo 
jako samostatnou, na fysické osobnosti členů zcela nezávislou ' 
právní osobnost. P r á v n í s u b jek t i v i t a může býti přiznána vod
r-ímu družstvu jedině příslušným činitelem veřejné moci, pokud se týče 
veřejné správy, která také zkoumá, jsou-li podmínky, aby bylo 
vodní družstvo zřizeno. 

Vodní družstvo se tudíž zřizuje vždy nálezem veřejné správy. 
Souhlasí-li všichni interessenti se zřízením vodního družstva, 

vyčerpává se účast veřejné správy při zřízení vodního družstva 
uznánfm právnf subjektivity vodního družstva. 

Jinak ovšem, nebylo-li souhlasu toho dosaženo. V tomto pří

padě náležf totiž veřejné správě, aby umožnila zřízení družstva 
i proti o d por u některých interessentů. Zákonodárství náležf, aby 
stanovilo podmínky, zá jakých se tak může státi. jinak by zajisté 
mohlo býti libovůlí jednotlivců mařeno ukojení vodohospodářských 
zájmů, o nichž pojednáváme. Stanovisko autonomni musí býti 
však i v tomto případě respektováno. Nelzeť zajisté uznati určitý 

projekt za projekt družstevní, leč uzná-li jeho hospodářský pro
spěch aspoň vět š i n a interessentů. 

Zákonodárství přiznává tudíž veřejné správě při zřizování 

vodních družstev v podstatě dvojí hlavni účel: 1. aby uznala 
právnf subjektivitu vodního družstva jako samostatné právní osob
nosti a aby tudíž i zkoumala, jsou-li podmínky, aby bylo vodnl 
družstvo zřízeno; 2. aby umožnila interessentům ukojiti vodo
hospodářské zájmy pomocí vodního družstva i v tom případě, ňe
docílí-li se k tomu plného souhlasu účastníků. 

Ve směru prvém jest nález veřejné správy, jímž se vodní 
družstvo zřizuje, stejné právní povahy, nechť se tak děje na zá
kladě souhlasu účastníků aneb proti vůli některých. 

Pod s t a t n ě r ů z n o u jest při nesouhlasu interessentů právní 
povaha nálezu veřejné správy jen pokud jde o po měr ma j o rit y 
a min o rity k s vaz k u dr u ž st ev ním u. Majorita projevuje 
svůj souhlas dobrovolně a příslušenství členů majority k svazu 
družstevnímu jest jen důsledkem volného projevu vůle každého 
člena. Minorita stává se však členem družstva jen z rozkazu ve
řejné správy (povinné členství). V případu prvém zřizuje se družstvo 
na podnět všech interessentů; vodní družstvo s povinným člen

stvfm naproti tomu k žádosti ma jo rit y interessentů. 
Donucovací moc veřejné správy uplatňuje se jen ohledně 
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čJ e n s tví m e n š in y, nikoli však pokud jde o zřízení vodního 
družstva samého. 

Řízení správnf jest ovšem v obojím případě rozdllné. Při nesou
hlase interessentů třeba také · činiti přísnější požadavky ohledně ho
spodářského významu družstevního podniku. 

Pro tj vůli vět~iny interessentů bylo by lze zříditi svaz druž
stevní - jak bylo již podotčeno - jen tenkrát, jde-li o vodo
hospodářský zájem, jehož ukojení jest jinak úlohou veřejné 

spr á v y, tato však sama nemůže učiniti z různých přičin ve vlast
nim oboru působnosti potřebná opatření. jedině v tomto případě 
možno mluviti o p o v i n n Ý c h vod n í c h d r u ž s t v ech 
(Zwangsgenossenschaften), která se zřizují bez ohledu na indi
viduelní projev vůle zájemníků. Při těchto vodních družstvech 
ustupuje ovšem stanovisko autonomní do pozadí. Proto jest 
působnost veřejné správy při zřizování těchto družstev pod
statně rozdílnou než při družstvech, která se zřizují na podkladě 
autonomním. 

Vodní družstva jsou tudíž: a) dob r o vol n á, t. j. taková, 
pro jichž zřízeni se vyslovili všichni účastnici; b) družstva s p o
v i n n Ý m č len s tví m m e n š i n y z á j e mnl k ů ; c) p o v i n n á, 
t. j. ta, která se zřizují z rozkazu veř~jné správy bez ohledu na 
projev vůle interesentů. 

Zdali zákonodárstvf positivní uznává vše c k y neb jen některé 
druhy vodnfch družstev za přfpustny, jakož i k j a kým ú čel ů m 
lze zřizovati vodní družstva té či oné kategorie, závisí od toho, 
v jaké mfře pečuje zákonodárství o rationelní využiti jednotlivých 
vodních sil k účelům hospodářským, jakož i o ochranu proti 
vodám; pokud se týče jak upravuje individuelní právní sféru 
jednotlivců k vodám • a v jaké míře uznává v zájmu společen
ského celku za účelnou ingerenci veřejné správy, aby jednotlivci 
uhájili své vodohospodářské zájmy i v těch případech, kde se tak 
může státi jen na základě zájmového sdruženi. 

V tomto směru vykazuje ovšem positivní zákonodárství jed
notlivých zemí různé odstíny, zejména pokud jde o zřizování a 
o organisaci vodních družstev s povinným členstvfm. Vodní druž
stva p o v i n n á jsou vesměs zjevem výminečným. 

Pod n ě t k uplatnění zájmu sdružovacího, tudíž k zřízení vod
ního družstva, musl ovšem - vyjímaje družstva povinná - vy
cházeti od interessentů samých. jest tím mocnější, čfm vice pro
niká důležitost a prospěšnost rationelního užívání vodních sil 
k účelům hospodářským a čím dokonalejši prostředky skýtá 
k účelu tomu věda technická. R o z m ach družstevnictví v oboru 
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vodního hospodářství jest tudíž produktem všeohecného hospo-· 
dářského i technického pokroku, jakož i účelné péče zákonodár-
ství o ochranu zájmových sdružení. . 

vývoj družstevnictví v oboru práva vodního dál se ovšem 
v jednotlivých zemích z pochopitelných příčin směrem různým. 

Obzvláště sluší ,vytknouti, že institut vodních družstev neby I 
snad teprv vyvolán positivnim zákonodárstvim vodním. Právě 

naopak. Nedostatečnost zákonodárství vodního a obzvláště vše
obecná neupravenost vodoprávních poměrů byly příčinou, že tam, 
kde zákonodárství vodní neposkytovalo interessentům patřičné 

opory, tito snažili se uplatňovati své vodohospodářské zájmy své
pomoci, předevšfm na základě zájmového sdružení. Nejživějšího 

podnětu dostávalo se ovšem svépomocné snaze tam, kde byly . 
pospolité zájmy hospodářské nejvíce ohroženy a kde bylo možno 
zjednati odpomoc jen součinností všech interessentů. Proto zřizo

vala se nejprve vodní družstva na obranu proti ž i vel n i síle vodnf, 
kdežto využití vodních sil k účelům hospodářským bylo teprve 
v pozdější době předmětem sdružovacích snah interessentů.6) Že 
organisace těchto svépomocných vodních družstev nebyla dokonalou, 
zajisté nepřekvapuje.6) Okolnost ta také nikterak neseslabuje jich 
význam pokud jde o oceněni svépomocných snah interessentů 

jako· právotvorného činitele v oboru práva vodního. Zákonodárství 
ovšem přísluší, aby nahradilo nedokonalou strukturu ·svépomoc
ných vodních družstev účelnými právnimi normami o zřizování a 
o organisaci vodnfch družstev a aby upravilo právní poměry 

vodních družstev, zřízených před vydáním zákona .0 právu vodnfm. 
-' 
) 

5) Bylo by velice zajímavo stopovati vývoj vodních· družstev dle jed
notlivých , právních soustav. Bohužel nebyla ve směru tom podniknuta dosud 
práce soustavná, a jen některé spisy o právu římském a německém, pojed
návají také o institutu vodních družstev. Celkem možno tvrditi, že právo 
římské nevytvořilo právní konstrukci vodních družstev a. že základy vodního 
družstevnictví sluší hledati v právu německém, jehož zásady byly obzvláště 
příznivy zřizování družstevních svazů. Pasivita práva římského vůči vodnímn 
družstevnictví vysvětluje se ovšem. tím, že hospodářské i vodoprávní po
měry doby římské nevyvolávaly potřebu svépomocných organisací interes
sentů za účelem užívání vod k účelům hospodářským. Srov. též dr. Alfred 
Ossig "Romisches Wasserrecht", Leipzig 1898. 

Prameny práva českého nepodávají spolehlivých zpráv o vodních druž
stvech. Tam, kde byly uvedeny v život svazy vodohospodářských interes
sentů, dělo se tak pod zřejmým vlivem práva německého. 

6) Pokud jde o zřizování svépomocných vodních družstev v Rakousku, 
srov. Dr. Otto Peterka "Oas Wasserrecht der' Weissthlimer". Prag 1905. 
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§ 3. Právni povaha a eber působnesti vod nich družstev. 

A. P r á v ni p o vah a vodních družstev - kterou ovšem 
nelze stotožňovati s h o s pod á ř s k o u P o vah o u vodních druž
stev - vysvítá již z toho, co bylo v odstavci předešlém uvedeno. 

Vodní družstva jsou samostatnou, na fysické existenéi členů 
nezávislou právnickou osobností, zřízenou za tím účelem, aby 
uplatňovala vodohospodářské zájmy intere~sentů, které mohou býti 
uskutečněny z důvodů nezávislých na vůli členů, jen na základě 
zájmového sdružení. 

Vodni družstva jsou proto způsobilým právním subjektem 
jak v oboru práva veřejného, tak i soukromého. Mohou nabývati 
práv nejen v oboru práva vodního, nýbrž i pr'áv soukromých 
zejména vlastnictví, služebností a p. Mohou zřizovati a přejímati 
závazky · obligační a ručí v mezích vodního zákona za škodu, 
způsobenou provozem družstevního podniku. Vodní družstva jsou 
také zákonným representantem členů před úřady správními i před 
soudy. Mohou proto i žalovati i býti žalovány. 

Deliktů trestnfch ovšem vodní družstvo jako osobnost práv
nická nemůže se dopustiti. Ty spadají vždy na vrub pachatelův. 
Právní poměr vodního družstva k z a říz e ním, jež byla provedena 
nákladem družstevním, posuzuje se jednak dle předpisů zákona 
občanského, jednak dle zákona o právu vodnfm. 

.Povaha- vodního družstva jako samostatné osobnosti právnické 
jest již dána určením a podstatou téhož. Jinak by zajisté vodní 
družstvo nemohlo býti způsobilým vodoprávním subjektem a ne
mohlo by tudiž uskutečňovati vodohospodářské zájmy členů. Proto 
není třeba, aby zákon vodni výslovně prohlašoval, že vodní druž
stva jsou osobami právnickýmU) 

Vodní družstva jsou ústavy p r á v a ve ř e j n é h o, a jako 
takové jsou povahy veřejnoprávní i pokud jde o právní subjekti-

7) Tak ku pře neobsahují ani říšský zákon vodní z r. 1869, ani český 
zemský zákon vodní z r. 1870 výslovného ustanoveni o právní povaze 
vodních družstev. § 57. z. z. V. ustanovuje takto: "Die rechtliche Existenz 
einer Wassergenossenschaft flir den offentlichen und blirgerlichen Verkehr 
ist durch die Erlangung ihrer Anerkennung von Seite der zustandigen Be
horde bedingt". 

Naproti tomu srovnej § 51. badenského zákona vodního: "Die 
Wassergenossenschaft erhalt dadurch Rechtsfahigkeit als eine juristische 
Person des offentlichen Rechts, dass ... . " 

§ 69. uherského zákona vodního ze 14. června 1885 ustanovuje: "pie 
Wassergenossenschaften konnen a I s s o leh e unter ihrem Namen Rechte 
erwerben, Verpflichtungen eingehen, bei Gerichten Prozesse anstrengen und 
vor Gerichten belangt werden. 
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vitu, tudíž o. Po.vahu vůdnfhů družstva jako. samo.statného. Vo.do.
právního. subjektu, i co. do. materielněprávnfho. o.bo.ru své pŮSo.b
no.sti. Právní subjektivita vo.dních družstev zakládá se to.tiž výlučně 
nálezem veřejné správy na základě záko.na o. právu vo.dním a 
o.bo.rem půsůbno.sti vo.dních družstev jest uskutečnění Vo.do.ho.spo.
dářských zájmů členů to.Iikéž v mezích záko.na o. právu vo.dním. 
Správa veřejná má také Po.dstatný zájem na to.m, aby bylo. 
do.saženů účelu družstevnfho.. Pro.to. Po.skytuje záko.nůdárství 
vo.dnfm družstvům určité správní výho.dy. Právní relevance 
Po.vahy vo.dního. družstva jako. ústavu veřejnoprávního. jest 
v to.m, že jak zřízení vo.dního. družstva, tak i plněnf družstev
nlho. účelu Po.suzuje se výlučně dle záko.na o. právu vo.dním 
a že důsledkem to.ho. právní Po.měry členů, vznikajícf ze svazku 
družstevního., nepo.suzují se dle nůrem práva sůukro.mého.. 

Pro.vedení pro.jektu družstevního. o.všem vyžaduje, aby vodní 
~ružstva také vcházela v so.ukromo.právní Po.měry k ůso.bám třetím 
a přfpadné sPo.ry z to.ho. vzcházejfcf patří o.všem na Po.řad práva 
sůukro.méhů. 

Tyto. so.ukro.mo.právní vztahy · vo.dního. družstva js'o.U však 
jedině důsledkem o.ko.lno.sti, · že nelze družstevní projekt pro.vésti 
bel --so.učinno.sti o.So.b třetfc~ (po.dnikatel, o.perace finanční, praco.vní 
sily a p.) a že také do.týká se namno.ze i so.ukrůmé právní sféry 
o.sůb třetích, tak zejména Po.kud jde o. získání po.třebných Po.zemků 
a Po.d. Tento. důsledek právnický týče se však jedině pro.vedení 
družstevnfho. pro.jektu, Po.kud se týče Po.měrů vo.dního družstva jako. 
samo.statného. vo.do.právního. subjektu a po.dnikatele k o s. o. b á m 
třetím; avšak niko.li Po.dsta ty a právní Po.vahy / svazu 
družstevního. samého..8) } 

Vo.dní družstva liší se tudíž Po.dstatně o.d jiných sdružení, 
která mají sice také za účel využití vo.dních sil k ho.sPo.dářským účelům 
sdružených členů, avšak nejso.u zřízena na základě záko.na o. právu 
vo.dním, byť i bylo. v některých případech, jako. ku př. k zřízení 
sPo.lečno.sti akcio.vých, zapůtřebí Po.vo.lenf vlády. Vznik a vnitřní 
ústro.jf, tudíž právní existence těchto. SPo.lčo.vacích útvarů nejso.u 
upraveny záko.nem o. právu vo.dním, nýbrž no.rmami zvláštními. 
Veřejná správa není tudfž intereso.vána se stano.viska Vo.do.ho.spo.
dářského. ani na v z n i k u těchto. sdružení ani na to.m, jak jest 
upraven vzájemný půměr členů. Dle záko.na vodního. Po.SU
zuje se jen pro.vedení po.dniků těchto. sdruženf půkud jde o. užf
vání vod, jako.ž i všeliká jiná vo.do.právní o.patření. 

8) Nelze proto souhlasiti s názorem Ulbrichovým, který přiznává vod
ním družstvům povahu soukromoprávní. Sr. Weyr I. c. str. 258. 
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P ř r s 1 u š e n s t v i k vo.dnfmu družstvu jest po.dmíněnů vlast
nictvím (niko.liv Po.uho.U držbo.u) Po.zemku neb závo.du, tvo.fícfho. 
So.učástku družstevního. pro.jektu.9

) Jest tudíž výsledkem právního. 
vztahu interessenta Vo.do.ho.spodářského. k o.bjektu, určeného. k dů
sažení družstevního. účelu. Po.vinno.st ta lpí na Po.zemku družstev
ním. Jest průto. půvahy reální. Nabývatel Po.zemku družstevního. 
stává se pro.to. "eů ipsů" členem vodního. družstva. Výslůvného. 
při jet í do. svazku družstevního. se nevyžaduje. 

B. O b o. r p ů s o. b n o. s t i v o. dní c h dr u ž st e v jest vytčen 
jednak jich právní Po.vahou, jednak účelem, za kterým se zřizujI. 

Důsledkem auto.no.mistické své půvahy usnáší se vo.dní druž
stvo. ve vlastnfm o.bůru půso.bno.sti o. o.rganisaci družstevnf, a to 
jak Po.kud jde o. vnitřní správní ústro.jí družstva, tak i o. úpravu 
právního. Po.měru členů jednak mezi sebo.u, jednak o.pro.ti družstvu. 
Ve směru prvém určuje valná hro.mada interessentů, které o.rgány 
družstva jednají jménem vůdníhů družstva a jaký jest ůbo.r jich 
půso.bno.sti; v ůhledu druhém upravuje práva a Po.vinnůsti členů. 
Nero.zho.dno. jest, jde-li o. družstvo. do.bro.vo.lné, neb o. družstvo. 
s Po.vinným členstvím. Nebo.ť růzdíl mezi o.běma těmito. katego.
riemi vo.dních družstev týče se jen pří s 1 u š e n s tví m e n š in y 
k svazu družstevnímu. Po.kud však jde o. úpravu družstevního. Po.
měru uplatňuje se auto.no.mní Po.vaha vo.dního. družstva v o.bo.U 
případech stejným způso.bem. Tento. ůbo.r půso.bnůsti - který 
bycho.m mohli zváti fo.rmálněpřipravným - vyčerpává se o.všem 
sjednáním družstevních stano.v, které veřejná správa schvaluje. 

Oktro.jfrka družstevních stano.v jedno.stranným aktem veřejné 
správy v případě, že by valná hro.mada se na stano.vách neusnesla, 
jest pro.to. zásadně nepřipustna. To.liko. z dŮVo.dů utility se do.Po.
ro.uči, aby veřejná správa předlo.žila valné hro.madě družstva, 
o.sno.vu družstevnfch stano.v. Osno.va ta jest však Po.uhým návrhem 
o němž valná hro.mada se musí usnéstLIO

) 

9) Zákonodárství některých zemi vymezuje příslušenství k vodnímu 
družstvu šíře. Tak ustanovuje § 78. uherského zákona vodního, že členy 
družstva vodního nejsou jen súčastnění gruntovníci, nýbrž všechna individua, 
korporace i právnické osoby. které jsou bezprostředně účastny na činnosti 
vodníJ1o družstva. 

10) Nicméně obsahují vodní zákony některých států německých ustano
vení, dle něhož může veřejná správa, nedocílf-li se platného usnesení valné 
hromady o stanovách družstevních, vydati samovolně stanovy ty aspoň s do
časnou platností. Tak ku př. § 55. posl. odstavec b'adenského zákona vod
ního z 26. června 1899. 

Stanovy mohou ovšem obsahovati podrobná ustanoveni i o jiných 



• 
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Zákonodárství přísluší toliko, aby jednak stanovilo, která usta
noveni m u s í stanovy obsahovati, aby byly vůbec platnými, jednak 
aby vydalo subsidiérní normy pro případ, že by ne bylo d o s a
žen o souhlasu všech členů družstva ohledně vymezení práv a 
povinností členů, zejména co do povinnosti přispívati k účelům 
družstevním. Při družstvech s povinným členstvím musí ovšem 
zákon obsahovati specielní ustanovení na ochranu zájmů menšiny. 
Při p o v in n Ý ch vodních družstvech ustupuje stanovisko auto
nomní vůbec do pozadf. Mohou proto býti stanovy těchto družstev 
oktroyovány veřejnou správou. 

Po str á n ce materielně-právní jest obor působnosti vodnfch 
družstev určen účelem, za kterým se zřizují. Účelem tím jest pro
vedení družstevního projektu. Proto spadají do oboru působnosti 
vodních družstev všechna jednánI právní, správní i finanční, jichž 
zapotřebí k uskutečnění družstevního projektu. 

I tento obor působnosti vodních družstev musí býti přesně 
upraven stanovami, zejména pokud jde o stanovení, ,které orgány 
družstevní jsou oprávněny jednati v tom kterém případě jménem 
družstva, tedy specielně pokud jde o vytčení oboru působnosti 

představenstva, výboru a valné hromady. 

R o z pět í oboru působnos~i vodního družstva jest určeno 
povahou a rozsahem družstevního projektu. - Přes tuto hranici 
obor působnosti vodních družstev nesahá. 

Pokud specielně se týče momentu finančního, musí za ·, 
jisté býti náklad na provedeni družstevního projektu v při
měřeném poměru k poplatní síle členů, jichž příspěvky tnusl býti 
hražen. Nemohou proto vodní družstva podnikati projekty, jichž 
provedení přesahuje finanční silu členů. Tento moment jest také 
směrodatným pro rozhodnutí, zda a v jaké výši může učiniti zá
půjčku k družstevním účelům. Zákonodárství positivní ovšem usta
novuje, zda a případně jaké podpory mají býti poskytnuty vodnim 
družstvům z pro st ř e d k ů ve ř e j n Ý c h. Správě veřejné přísluší, 
aby v zájmu veřejném dohlédala k tomu, by vodní družstvo plnilo 
svůj úkol a aby při tom nepřekročovalo obor své působn~sti. 
Dozor veřejné správy jest při družstvech povinných ovsem 
mnohem obsažnější a pronikavější než při ostatních vodních 
družstvech. 

otázkách družstevních, než o těch, které zákon imperativně vytýká. Ano 
v zájmu družstva samého, zejména pro vyvarování eventuelních sporů se 
doporoučí, aby stanovy družstevní byly co nejpodrobnější. 
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§ 4. Právni peměr vod nich družstev 

a)k veřejné správě; b) k členům; c) k osabám třetim. 

Můžeme nyní snadno určiti poměr vodního družstva jednak 
a) k správě veřejné, jednak b) k členům družstva a c) k osobám 
třetím. 

Ad a) Poměť vodního družstva k ve ř e j n é spr á v ě jest určen 
povahou i účelem vodního družstva. Jelikož vodní družstva jsou 
samostatnou právnickou osobností a uskutečňují vodohospodářské 
cíle členů, kteréž jsou sice i v zájmu veř~jném, avšak v podstatě 
jsou povahy soukromohospodářské a také péče o zájmy ty není 
předmětem vlastní působnosti správy veřejné, nelze považovati 
vodní družstvo z pravidla za článek veřejné správy. Attribut ten 
mohl by býti přiznán jen vodnim družstvům povinným, pokud 
plni vlastní úkoly veřejné správy v oboru vodohospodářském. 

Obzvláště třeba vytknouti, že nález, jímž ' se vodni družstvo 
zřizuje, neopravňuje ještě vodnl družstvo ani k provedeni družstev
ního projektu, ani k užití vody v zájmu družstevním. Nálezem tím 
uznává se jen právní subjektivita vodního družstva jako subjektu 
vodoprávního. Pokud jde o užívání v.od, tedy o uskutečnění vodo
hospodářských zájmů, jichž jest vodní družstvo representantem, 
pódléhá vodní družstvo předpisům zákona vodního jako každý 
interessent soukromohospodářský. Provedení projektu družstevního 
jest proto podmíněno z v I á š t ním p o vol e ním veřejné správy. 
Na tom ne'mění ničeho okolnost, že v některých případech, zejména 
při menších projektech družstevních, bývá řízení co do ustavení 
vodního družstva provedeno současně s řízením vodoprávním. 

Okolnost, že při vodním družstvu jde o pospolité zájmy členů, 
má význam toliko pro ocenění hospodářského významu druž
stevního projektu vůči jinakým projektům konkurrenčním a tudíž 
i pro vyrovnání zájmové kollise ohledně užívání určitého vodního 
toku. Pro povahu vodního družstva jako samostatného vodopráv
ního subjektu jest nerozhodnou. 

O dohlédacím právu veřejné správy k vodním družstvům 

stala se zmínka již v odstavci předchozím. 

Ad b) Poměr družstva k čl e n ů m jest charakterisován povahou 
vodního družstva jako representanta vodohospodářských zájmů 

súčastněných jednotlivců. 

Právní sféra členů družstva jest dotčena zřízením vodního 
družstva ve dvojím směru. Jednak není příslušenství k svazu 
družstevnímu závislým na. projevu vůle interessentovy, nýbrž jest 
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výsledkem právnfho vztahu interepentova k pozemku aneb závodu, 
pojatého ve projekt družstevní. Jednak jest právní poměr, plynoucf 
pro členy družstva ze svazku družstevního, upraven stanovami 
družstva za souhlasu veřejné správy. 

Důsledkem právní povahy příslušenství k družstvu jest, že 
žádný člen nemůže libovolně rušiti družstevní svazek. Materielně

právní význam příslušenstvf k družstvu jeví se pak v tom, že každý 
člen musí - ovšem mimo vodoprávní povinnosti, které ukládá 
zákon vodní každému majiteli pozemků z důvodu užívání veřej
ných vod neb ochrany proti vodám (vyvlastnění, právo donuco
vací) -- dopustiti, aby na jeho majetku, pojatém do družstevního 
projektu byla provedena projektovaná zařizeni na dosažení druž
stevního účelu a že jest také povinen platiti družstevní příspěvky 
dle zásad určených stanovami. Tento právní poměr členů vod
níilO družstva jest povahy věcné, jelikož - jak podotčeno - jest 
výledkem vlastnictví k objektu družstevnímu, na němž tedy lpi. 
Nicméně jest povahy veřejnoprávní, jakožto důsledek příslušenství 
k vodnímu družstvu a není proto předmětem zápisu do knihy po
zemkové. Ovšem může býti zapsán do k n i II Y vod n i. Ji n a k zů
stává vlastnická sféra, tudíž i disposiční volnost členů družstva co 
do výkonu práva vlastnického nedotčena. Tito mohou tudíž vlast
nictví své zciziti, zadlužiti a p. Částečné zcizení družstevního ob
jektu nemůže ovšem měniti stanovami určený poměr hlasů na ne
prospěch ostatních členů. Zákonodárství také přísluší, aby v zájmu 
družstevním zabezpečilo splatnost družstevních příspěvků i pro 
případ insolvence jednotlivých členů. Opatření to jest odůvodněno 
úvahou, že provedenou melioraci zvýšuje se hodnota pozemku, 
která jest k dobru každému nástupci majitele dosavadního. Z téhož 
důvodu nemohou také hypotékárnf věřitelé činiti odpor proti tomu, 
aby pozemek stižený hypotékou byl meliorován. 

Právní poměr družstva k členům jest stejné povahy jak při 

družstvech volných, tak při družstvech s povinným členstvím, 

ježto - jak již podotčeno - rozdíl mezi oběma těmito katego
riemi vodních družstev týče se toliko příslušenství členů k svazu 
družstevnímu, nikoli však právní povahy družstva samého. Zákono
dárství ovšem náleží, aby učinilo ,y zájmu menšiny náležité opa
tření pro případ, že by uskutečněhi družstevního projektu riepři
vodilo pro členy menšiny výsledek, jaký byl předpokládán. 

Ad c) b pro ti o s ob á m t ř etf m zastupuje členy družstvo, 
jako zákonný representant jich vodohospodářských zájmit. Za 
dluhy i závazky družstevní ruči jeuině vodní družstvo, nikoliv jed
notliví členové. Tito participují na spláceni družstevních dluhů 
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jedině svými příspěvky, jichž výše i způsob vybírání jsou určeny 
družstevními stanovami. Exekuci podléhá tudíž jedině jmění druž
stevní. Zákonodárství ovšem přísluší stanoviti, zdali pro případ, že 
by pravidelné příjmy družstva nestačily na úhradu všech závazků, 
převzatých v mezích stanov a za souhlasu veřejné správy na pro
vedení družstevního projektu, členové družstva jsou povinni po
skytnouti i mim o řád n Ý příspěvek. Splatnost družstevních pří
spěvků -- řádných·j mimořádných - musí býti také zabezpečena 
pro případ insolvence neb konkursu členů. Za tímto účelem po
skytuje zákonodárství členským příspěvkům po určitou řadu let 
knihovní přednost před ostatními knihovními pohledávkami. 

Pochybno, zdali vodní družstvo ručí i za závazky vzniklé tím, 
že příslušní orgánové družstva (předseda, výbor) překročili obor 
své působnosti. Z pravidla vodní družstvo ručí i za tyto závazky; 
má však regressní právo proti vinníkům. Úprava těchto otázek 
náleží zákonodárstvf positivnímu. 

Že vodní družstvo neručí za de Ii k ty svých členů, bylo již 
podotčeno. 

Vodni družstvo t r vát a k d I o u h o, dokud nebylo dosaženo 
družstevniho účelu a dokud vodni družstvo nesplnilo plně obor 
své působnosti jak co do provedení projektu družstevního, tak co 
do splněni závazků, které tím družstvu vznikly. V ohledu tomto 
jsou ovšem podstatné rozdíly při vodnfch družstve-ch ' zeměděl
ských a průmyslových. Dokud tato podmínka nebyla splněna, ne
může býti existence vodního družstva zrušena ani projevem vůle 
interessentů, ani jednostranným opatřením veřejné správy. Vodnf 
družstvo také zaniká, ukáže-Ii se ex post, že projekt družstevní 
nelze provésti. 

Neplní-li vodní družstvo svůj 'úkol, nemohou jednotliví členové 
domáhati se toho, aby vodní družstvo bylo k tomu přinuceno, 
nýbrž mohou jen žádati, aby byli propuštěni z družstevního 
svazku. Při vodních družstvech s povinným členstvím jsou v tomto 
ohledu nutná zvláštní opatření zákonná na prospěch členů povin
ných. 

Jinak ovšem jest zůstaveno rozhodnuti o zrušeni družstevnfho 
svazku valné hromadě členstva za souhlasu veřejné správy. Pro t i 
v ů I i vodního družstva nemůže býti vodní družstvo zrušeno. 

Správě veřejné náleží také, aby při zrušení vodního družstva 
učinila náležitá opatření pro případ, že by se ukázalo nutným 
upraviti nově vodoprávní poměry interessentů vzhledem k tomu, 
že zrušením vodního družstva přestává existovati dosavadní vodo
právnl subjekt. -

2 
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Objasnivše těmito úvahami podstatu i právní povahu vodních 
družstev chceme v oddílu následujidm podrobiti rozboru usta
novenI r a k o u s k é h o zákonodárství o vodních společenstvech. 

II. Rezbor ustaneveni zemskéhe zákona o právu v0dnitn 
ze dne 28. srpna 1870 Č. 71 z. z. 

Zemský zákon ze dne 28. srpna 1870 Č. 71 z. z. pojednává 
o vodních společenstvech v §§ 53.-69.; 90.-93. 

A. Ustanoveni materielněprávni. 

§ 1. Účel a právni povaha vodnich družstev. 

Vodní družstva zřizují se dle § 53. z. z. v. (§ 21. ř. z. v.) 
nálezem příslušného úřadu správního buď na základě dob r o
vol n é do hod Y vše c h aneb na základě usnesení vět š i n y 
účastníků, a to: a) za účelem ochrany majetku pozemkového aneb 
úpravy vodotoků; b) k účelům odvodňovadm a zayodňovadm. 

Mimo to ustanovuje § 46. z. z. v., že zemskému zákono
dá r s tví jest zůstaveno, zda-li tam, kde osady a kraje trpí opaku
jídmi se povodněmi, má býti zřízeno vodnI družstvo bez o hle d u 
n a s o u h I a sne b nes o u h I a s ú č a st n í k ů. 

Zemský zákon vodnI rozeznává tudíž správně všechny tři druhy 
vodních družstev: a) družstva dobrovolná, tA' j. ta, pro 
jichž zřízení se vyslovili všichni účastníci; b) vod n P dr u ž s t va 
s p o v i n n Ý m čl e n s tví m, která se zřizují na základě projevu 
vůle většiny interessentů; c) vod n í dr u ž s t va p o v in n á, která 
mohou býti zřízena bez ohledu na projev vůle účastníků, však jen 
zemským zákonem. 

Jelikož však dosud nebyl vydán zemský zákon, jimž by 
bylo zřízeno, vodnl družstvo ve smyslu § 46. z. z. v., jsou 
v naší zemi ve skutečnosti jen vodní družstva prvých dvou kate
gorií, t. j. družstva dobrovolná a družstva s povinným členstvím.lO) 

10) V tomto směru stojí rakou&ké zákonodárství vodní a specielně i če
ský zemský zákon na témž stanovisku jako starší zákonodárství německé. 
Teprve nejnovější zákonodárství některých států německých upravuje i p o
v i n n á vod n í dr u ž s t v a. Tak především zákon vodní pro království Ba
vorské ze dne 23. května 1907, který rozeznává v čl. 111. tyto tři kategorie 
vodních družstvev: 

a) Freiwillige Genossenschaften; b) Genossenschaften mit Beitrittszwang; 
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V obou případech zřizuje se vodní družstvo dle § 57. z. z. v. 
n á I e zem spr á v n í h o ú řad u, a to vodní družstva dobrovolná 
na základě s o u h I a s n é h o projevu vůle vše cha vodní družstva 
s povinným členstvím na základě usnesení vět š in y účastníků. 
Povahy donucovací jest nález správnIho úřadu jen při vodních 
družstvech s povinným členstvím a to jedině pokud jde o č I e n
s tví m e n š in y, nikoli však co d o zří z e ní vodního družstva.11

) 

Proto jen neprávem mluví někteří spisovatelé o povinných vodních 
družstvech ve smyslu §u 54. z. z. v. (Zwangsgel!?ssenschaften).lll) 

Stejně neprávem se tvrdívá, že vodní družstva dobrovolná se 
zřizují s m I o u vo u.13

) 

c) Zwanggenossenschaften. Tato poslední zřizují se nálezem příslušného 

úřadu (Kreisregierung) výlučně k účelům udržovacím (Instandhaltungszwecke). 
Také saský zákou vodní z 12. března 1909 normuje vedle vodních družstev 
dobrovolných a vodních družstev s povinným členstvím vodní družstva po
vinná. (§ 65.). 

Vodní družstva povinná lze zřizovati nálezem příslušného úřadu správ-
o ního též dle §u 82. u her s k é h o zákona vodního z 14. června 1885 k ochraně 

proti velké vodě. 

Odchylné jest stanovisko p r u s k é h o zákona vodního z 1. dubna 1879 
č. 19, který rozeznává "freie Genossenschaften" (§§ 11.-44.) a "offentliche 
Genossenschaften" (§ 45. a násl.), připouštěje povinné členství jen při 

"offentliche Genossenschaften", pokud se zřizují k odvodňování neb zavod
ňování pozemků (§ 65.). 

Vodní zákon Ba den s k Ý z 26. června 1899 Č. 309 ;ozeznává "Genos
sensch~ften" (§ 50. a násl.) a "Genossenschaften qlit Beitrittszwang" (§ 67.). 
Tyto druhé roztříďuje dle účelu: a) zur Neuausfiihrung von gemeinsamen 
Anlagen a b) Genossenschaften fiir gemeinsame Anlagen, die schon ausge
fiihrt u. in Betrieb genommen sind. 

ll) Sr. Správní Obzor 1912, str. 304 a násl. 

H) Randa I. c. str. 2. Pace I. c. Peyrer I. c. Také správní soud užívá 
zpravidla výraz "Zwangsgenossenschaft". 

l~J Pruský zákon vodni obsahuje ovšem v § 11. ustanoveni, dle něhož 
"freie Genossenschaften" se zřizují s m I o u vou, t. j. stanovami, které musí 
býti zřízeny soudně aneb notářsky. Nehledíc však ani k tomu, že ustanovení 
pruského zákona, pokud se týče kategorisování vodních družstev, jest ne
přesné, nevystihujíc ani pojmově ani obsahově právní povahu a podstatu 
"dobrovolných vodních družstev", jest právní povaha pruských "freie Ge
nossenschaften" podstatně různou než právní povaha vodních družstev dle 
§u 53. z. z. v. Dle zemského zákona vodního pro Čechy i ostatní země ko
runní jsou vodní družstva výlučně útvarem práva veřejn'ého. Zřizování vod
ních družstev posuzuje se tudíž výlučně dle předpisu zákona vodního, ni
koliv dle narem práva soukromého. - O pruských vodních společenstvech 
srovnej: Gerhard Sehling: "Die preussischen Wassergenossenschaften. Zugleich 
ein Beitrag zur Lehre von der offentIichen"Genossenschaft." Breslau 1912. -
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Projev vůle účastníků jest sice podminkou pro zřízení vod
ního družstva; . sám o sobě nemá však - jak bylo v pře
dešlém odstavci dolíčeno - účinu konstitutivnfho. U) Proto 
také není té právní povahy a síly jako projev vůle smlou
vajicfch stran v oboru práva soukromého. To plyne již z toho, 
že účelem vodniho družstva není úprava požitečného práva vod ... 
niho na základě tj t u I u s o u k r o mop r á v n í h o ve smyslu §§ 3. 
a 102. z. z. v., nýbrž ukojení vodohospodářských zájmů členů se 
zřetelem na zájmovou komsi, která vzchází co do užíváni jedno
tlivých vodních sil jednak navzájem mezi jednotlivými interessenty, 
jednak mezi interessenty a správou veřejnou, tedy výlučně se sta
noviska veřejnoprávního. Nález správního úřadu, jímž se vodní 
družstvo zřizuje, není tudíž jen aktem u zná v a c í m, nýbrž z ř i
zovacím. 

Vodni družstva jsou dle § 57. z. z. v. právnickou osob
n o s t i a jelikož členství jest podminěno vlastnictvím pozemků, 
jsou zároveň svazy reálními. 

Vzhledem k obecnohospodářské i veřejnoprávní důležitosti 
vodnich družstev přiznává jim vodni zákonodárství rakouské určité 
správní výhody a to: 

1. právo žádati, aby minorita byla donucena přistoupiti 
k družstvu (§ 54. z. z. v.); . 

2. přednostni pořad i tříletých nedoplatků družstevních pří
spěvků před všemi reál nimi břemeny bezprostředně za zeměpan-
skými daněmi (§ 62. z. z. v.); . 

3. vymáháni nedoplatků politickou exekuci (§ 69. z. z. v.); 

4. vyvlastňovací právo ohledně vodní síly a právo na pod
poru finanční dle zákona ze dne 30. června 1884, č. 116. ř. z. 
pokud se týče z 4. ledna 1909 Č. 4 ř. z. 

Ú čel y, za kterými lze vodni družstva zřizovati, jsou přesně 
vytčeny v § 53. z. z. v. Dle tohoto ustanovenI mohou býti vodní 
družstva zřizována jen: a) k provedení vodních staveb na ochranu 
majetku pozemkového a za účelem úpravy vodotoků; b) k účelům 
odvodňovacím a zavodňovacim. 

Osnova nového pruského zákona o právu vodním z r. 1907 již kategorii 
"freie Genossenschaftt' nezná. Sr. "Der Entwurf eines preussischen Wasser
gesetzes vom J. 1907 in den Berathungen des KgI. Landes-Okonomie··Kolle
giums." Berlin 1909 . 

• ') Sr. Správní Obzor 1912 str. 303 a násl. 

21 

Ad a). Výraz "vodní stavby" sluší zajisté pojímati v nejširším 
slova smyslu. Zahrnuje tudIž v sobě všechny práce, jimiž se při
rozený neb i . umělý vodotok upravuje; tedy zejména úpravu, pro
hloubení, rozšíření neb zúženi, přeložení, vyklizení řečiště, upev
nění břehů a p. Stejně intensivně sluší interpretovati výraz "ma
jetek pozemkový", k jehož ochraně se tyto vodnI stavby prová
dějí. Nelze tudiž obmezovati ochranu majetku _dle § 53. z. z. v. 
na "pozemky", nýbrž třeba ji rozšířiti na "nemovitosti" vůbec; 
te~.y zejmén~ na stav~ní, mosty, jezy, silnice, dráhy a p. Jinak by 
zajIsté nemelo ustanovení § 53. o zřizování vodních družstev 
k účelům ochr~nným dostatečného praktického významu. 

Ad b). Zařízeními povodňovacími a odvodňovacími dle § 53. 
ad 2. z. z. v. jsou všechny stavby vodnI a kulturně technické, 
jimiž se má půda odvodniti neb zavodniti. Lhostejno ovšem, děje-li 
se tak k účelům ze~ědělským neb z jiných důvodů obecně pro
spěšných, ku pře zdravotních, ač je-li zařízení samo v podstatě 
podnikem o d vod ň o v a c í m neb z a vod ň o va c I m. Nelze proto 
dávati §u 53. z. z. v. ten smysl, že by bylo lze zřizovati vodnI 
družstva i za účelem využití hna ci neb hy b n é sily vodni 
k účelům průmyslovým. 1Ó) Názor opačný, dle něhož lze zřizovati 

15) Také starší zákonodárství německé neznalo vodních družstev prů
myslových. Novodobé zákonodárství německé jest již pokročilejší, však ni
koliv jednotné. Vodní zákonodárství některých států německých rozšířilo 
totiž obor působnosti vodních družstev i na podnikání průmyslové. Tak ze
jména zákon bavorský, který dle čl. 110. výslovně připouští vodní družstva 
k zřízení, užívání a udržování zařízeni hnacích k účelům zemědělským neb 
živnostenským. 

Rovněž w ii rte m ber s k Ý zákon vodní prohlašuje za účel vodních 
družstev mezi jiným: "Herstellung und Beniitzung von Neuanlagen und 
Zu": oder Ableitungskanalen fiir die Zwecke des Gewerbebetriebes oder der 
Landwirtschaft. " 

Naproti tomu p r u s k Ý zákon vodní obmezuje v § 65. zřizováni vod
ních družstev na účely zemědělské. 

Uherský záko~ vodní stojí v podstatě na témže stanovisku jako zemské 
z~kony vodni pro Cechy i ostatní země korunní, pokud se týče i řišský 
zakon vodní z r. 1869. 

Novodobé zákonodárství německých států přikazuje vůbec vodním 
družstvům mnohem četnější úkoly než vodní zákonodárství rakou3ké. Dle 
ba.vo~ského zákona vodního zřizují se vodní družstva: 1. k užíváni vod, 
.ze)mena k zřizeni a udržování podniků povodňovacich a odvodňovacích 
zdýmadel a zařízení hnacích (Triebwerkanlagen), nádrží; 2. k udržováni vod 
v dobrém stavu, k čistění vod, k ochraně a udržování břehů k zřízení a udržo
vání řičních úprav, staveb hrází, hrazení bystřin; 3. k ~řízení a udržování 
vodovodů pro vodu pitnou a užitkovou. 

Užší jest obor působnosti vodních družstev dle saského zákona vod-
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vodní družstva i k účelům průmyslovým, jest ovšem důvodným 
de lege ferrenda, nikoliv však de lege lata.16

) 

Bývá totiž odůvodňován tím, že § 54. z. z. v. prohlašuje za 
podmínku zřízení vodního družstva požadavek, aby zamýšlené dílo 
vodní bylo vůbec nnepopíratelně užitečným" (von unzweifelhaftem 
Nutzen), nečině ve směru tom rozdílu mezi podniky zemědělskými 
a průmyslovými. Z toho činí se závěr, že dle § 154. z. z. v. lze 
zřizovati vodní družstvo v k až d é m pří pad ě jak k účelům 
zemědělským tak i průmyslovým, jde-li jen o podnik "n e pop f
r a tel ně u žit e č n ý". Toto zdánlivě liberální stanovisko z. z. v. 
ohledně rozsahu působnosti vodních družstev prohlašuje se i za 
přednost našeho zákonodárství oproti zákonodárstvi zemí jiných. 
Názor ten však přehlíží, že účely, za kterými lze dle zemského 
zákona vodniho zřizovati vodni družstva, jsou t a x a t i vně vytčeny 
v § 53. z. z. v. Proto musi hýti § 54. z. z. v. vykládán v sou
vislosti s § 53. Dle tohoto §u lze však - jak bylo již podotčeno 
- zřizovati vodní družstva jen k účelům ochranným neb regu
lačnlm a k zřizování zařizeni zavodňovacích a odvodňovadch. 
Proto lze dávati ustanoveni §~ 54 z. z. v. jen ten smysl, že ovše m 
není výlučně třeba, aby družstevní podnik té či oné kategorie byl pro~ 
jektem zemědělským, nýbrž že lze zřiditi vodní družstvo i tenkráte, 
má-li býti provedeno odvodnění neb zavodněni půdy jakož i úpra
va toku z jiného důvodu obecně prospěšného, ku př. z ohledů 
zdravotních. V každém případě musí však býti projekt družstevní 
podnikem z a vod ň o v a c i mne bod vod ň o v a c í m v tec h Í1 i-

ní ho dle něhož lze zřizovati vodní družstva: 1. k povodnění a odvodněni 
poz~mků: 2. k úpravě, přeloženi aneb jinaké změně vodotoku; 3. k zřízeni 
a udržování ochranných zařízení proti velké vodě; 4. k zřízení, užívání a 
udržováni zařízení pro vyrovnání kolísavého stavu vody v jednotlivých roč
ních obdobích. 

Pruský zákon vodní připouští zřizování vodních družstev obou kate
gorií: 1. k odvodnění a povodněni pozemků; 2. k ochraně břehů; 3. k zří
zení užívání a udržování vocÍotoků a nádrži; 4. k zřízení a zlepšení vod
ních' cest a jiných zařízení plavebních (Schiffahrtsanlagen). 

Uherský zákon vodní prohlašuje za účely vodních družstev dobro
volných a s povinným členstvím: a) úpravu vod (úpravu řečiště, ochranu 
břehů, ochranu proti velké vodě a s tím spojené svádění vod); b) užívání 
vod (zavodňování, drainage, odvodnění, kolmace, vysušení bafin ap.). 

Itl) Srovnej Randa 1. C. str. 3. Peyrer 1. c.503-504. Mazač "Ober indu
strielle Wassergenossenschaften ~ v "Osterreichische Zeitschrift filr Verwal
tung", 1901, Č. 25. a 26. 
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ckém slova smysl u. U
) Požadavek §u 54. "aby podnik byl ne

popfratelně užitečným" jest jen v z á tmu m e n š i n y, která má býti 
přinucena přistoupiti k vodnímu družstvu. Zákon totiž žádá, aby 
při družstvech s povinným členstvím byla vzhledem na -odchylné 
stanovisko menšiny zjištěna n e pop í r a tel n á užit e č n o st 
družstevního dna, kteréž kautely nevyžaduje při vodnfch družstvech 
dobrovolných, mezi jehož účastníky není rozporu o hospodářském 
významu projektu. . Jinak bychom také dospěli k závěru, že dle 
§ 54. z. z. v. obor působnosti vodních družstev s povinným člen
stvím jest mnohem větším než obor působnosti družstev dobro
volných, jichž zřizování obmezuje § 53. z. z. v. přesně na účely 
opravné a na účely odvodňovacI a povodňovaci. Že tento důsle
dek nemohl býti úmyslem zákonodárcovým, nelze zajisté pochybo
vati. Nelze proto reklamovati pro rakouské zákonodárství vodní 
zásluhu, že by oproti zákonodárství zemi dzích rozšiřovalo obor 

. působnosti vodních družstev. 

Dle českého zemského zákona vodního jest dokónce i po
chybno, lze-li zřizovati vodní družstva k stavbě údolních přehrad 
a k opatření pitné a užitkové vody. Praxe připouští v obojím pří
padě zřízení vodflího družstva. Při údolních přehradách klade se 
důraz na moment regulační a především ovšem na ochranný účel 
proti velkým vodám. Opatřeni vody pitné i užitkové se považuje 
za absolutni požadavek fysické i hospodářské existence společenského 
celku a zahrnuje se do kategorie podniků povodňovacích v nej
širším slova smyslu. Jinak může ovšem podnik družstevní sledovati 
současně různé účely. Může tedy býti zároveň projektem regulačním 
a odvodňovacím neb povodňovacím. Také nelze pochybovati, že 
lze zřizovati vodní družstva nejen k z ř i z o v á n í vodních staveb 
nýbrž i k u drž o v á n J staveb již hotových. 1B

) 

Máme· Ii oceniti význam §u 53. a 54. z. z; v. po stránce ho
spodářské a především se stanoviska vodního hospodářstvf, ne
můžeme nevytknouti, že stanovisko zemského zákona vodního 

17) Stejného znění je dotyčné ustanovení zemských zákonů vodních pro 
ostatní země korunní. (Bukovina § 48., Štýrsko § 47., ostatní § 52.) Toliko 
zemský zákon vodní pro Krajinu postrádá ustanovení tohoto. Srovnej Pace 
I. c. str. 1302. Fischl l. c. str. 389. 

18) Pochybnost, která by mohla v tomto směru vzniknouti vzhledem 
k znění §u 53. z. z. v., kterýž mluví jen o z ř i z o v á n í vodních staveb 
(Ausfiihrung von Wasserbauten), odstraňuje § 54. z. z. v. ustanovením, že 
vodní družstvo má za účel zřízení i "u ž í v á ní" vodního díla. Aby bylo lze 
vodního díla "užívati", musí býti zajistě udržováno v dobrém stavu. (Přes
nější stylisace zákona byla by ovšem žádoucna). 
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ohledně zřizování vodnlch družstev za účelem už í v á ní vod jest 
jednostranným i pokud jde o využití jed not I i v Ý c h vod ní c h 
s i 1 i 'pokud jde o jednotlivé skupiny vodohospodářských intere
sentů. Obmezuje-li totiž zákon vodní zřizování vodnfch družstev 
za účelem užívání vod na podniky povodňovacf . a zavodňovacf, 
obmezuje tím zřizování jich na vodní silu, jejíž regulování jest 
předmětem těchto podniků, t. j. na v Ý ž i v n o u silu vodnf. Na 
podnicfch tohoto druhu jest ovšem především súčastněno země
dělství. Proto hoví ustanovení vodního zákona o vodních druž
stvech po výtce zájmům zemědělství. Toto jednostranné stanovisko 
z. z. v. bylo by lze odůvodniti jen v tom připadě, kdyby nebylo 
v oboru podnikání průmyslového národohospodářských zájmů, jež 
lze účelně uplatniti na základě záj mového sdruženi, aneb 
kdyby tomu bránily určité důvody správní neb technické. Pouhá 
skutečnost, že zákonodárství zemí cizich přímo favorisuje zřizo

vání vodních družstev průmyslových, vyvrací každý důvod, jímž . 
by kdo chtěl obhajovati zřejmou jednostrannost §u 53. a 54. Proto 
také z. z. . v. nevyhovuje potřebám novodobého hospodářství 

vodního. 

Zkušenosti také ukázaly, že byl klamným předpoklad, jakoby 
snad družstevnictví v oboru práva vodnlho hovělo svou podstatou 
i organisací spíše zemědělskému podnikáni a že vyvolá činorodou 
snahu zemědělských kruhů po zvelebeni půdy úpravou vodnfch . 
poměrů. Vzpruhou tou byl - v podstatě z důvodů subvenčních
teprv zákon říšský o podporováni melioraci z. 30. června 1884 
č. 116 ř. z.lIJ) 

§ 2. Za kterých padminek lze vadni družstva zřizovati. 

Pro zřízeni dob r o vol n Ý ch družtev vodních nestanoví zem
ský zákon vodní jiné podmínky, než aby podnik družstevní řadil 
se mezi podniky, které mohou býti dle §u 53. z. z. v. předmětem 
družstevnlho podnikání a aby všichni účastníci vyslovili souhlas 
se zřlzením vodního družstva. Obzvláště nemá zemský zákon vodní 
zvláštního ustanovení o h O'S pod á ř s k é T významu družstevniho 
podniku. Předpokládáť zajisté - a to právem - že obě kategorie 

19) Sr. Antonín Němec: "Pětadvacet let služby zemědělsko-technické 
v Čechách". Praha 1911 a "Vývin prací zemědělsko-technických v království 
Českém v posledním pětadvacetiletí a působnost jich na výnosnost po
zemků". 

{l 

! 
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družstevního podnikání dle §u 53: z. z. v. jsou samy o sobě ho
spodářsky důležity.20) Správní úřad zjistí tuto okolnost při řfzenf 
v090právním. (§ 79. z. z. v.) 

Přísnější jsou dle §§ 54.-56. z. z. v. podmínky pro zřizováni 
vod n í ch dr u ž s t e v s p o v in n Ý nt č len s t v i m. 

Aby mohla býti menšina přinucena přistoupiti k zamýšlenému 
vodnímu družstvu, musí: a) správní úřad uznati l že podnik, jejž 
zamýšlí většina zájemníků, jest "nepopíratelně prospěšn~ I a že lze 
jej účelně uskutečniti, jen rozšiřl-ii se i na pozemky menšiny; b) jde-Ii 
o projekt zavodňovací, musí se vysloviti pro projekt ne j mé n ě dvě 
tře t in y účastníků a při projektech odvodňovacfch, ochranných neb 
regulačních víc e než p o lov i n a účastníků. Hlasy se čítají při pod
nicfch odvodňovacích a zavodňovacích dle vel i k o s t i zúčast
něné plochy; při stavbách ochranných a úpravních dle cen y 
majetku, jenž se má chrániti, při čemž třeba vzíti přiměřený zřetel 
na zvýšeni ceny, jehož majetek provedením podniku zfská. 

Bohužel jsou ustanovení tato v mnohém směru vadná. Jednak 
jsou nepřesná, připouštějíce různý výklad; jednak nevyhovuji po 
stránce věcné. 

I I ~ } 

I / Nejasným jest především ustanovení, že podnik musí býti 'X; 
"yépopíratelně užitečný". Neníť zřejmo, týče-Ii se kriterion toto 
Hospodářského významu projektu vůbec aneb jen hospodářského 

prospěchu in t e r e s sen t ů. Nejasnost tato zvýšena Um, že zákon 
také neustanovuje, jakým způsobem má býti zjištěna hospodářská 
prospěšnost projektu.21

) Praxe i doktrina srovnávají se v tom, že 
zákon vyžaduje toliko, aby podnik družstevnf byl nepopíratelně 

20) Zákonodárství německé stanoví zásadně pravidlo, že k až d Ý projekt 
družstevnf musí býti buď v zájmu obecného blaha aneb obecně hospodářsky 
užitečný (čl. 112. b a vor s k é h o z. v.; § 99. s a s k é h o z. v.). Zákon ba de n
s k Ý (§ 50.) vyžaduje, aby podnik hověl "einem offentlichen Interesse" aneb 
"einem iiberwiegenden Interesse der Landeskultur oder der Industrie". Osnova 
pruského zákona vodního požaduje v § 185. "den Nachweis eines offentli
chen oder gemeinwirtschaftlichen Nutzens". Zákon uherský stojí na témž sta
novisku jako zákonodárství rakouské. 

lil) Dle §§ 79. a 91. z. z. v. má úřad správní vyšetřiti jen účel, rozsah 
a způsob podniku, jakož i okolnost, není-li podnik na odpor veřejnému zá
jmu. - Dle čl. 112. zák. b a vor s k é h o jest třeba, aby podnik byl v zájmu 
obecného blaha aneb obecně hospodářsky prospěšný a aby pravděpodobný 
užitek podniku převyšoval škodu, již lze očekávati. Stejně zákon w ii rte m
ber s k ý. Dle zákona ba den s k é h o (§ 68.) musí projekt býti "ein dem 
offentJichen Interesse oder einem iiberwiegenden Interesse der Landeskultur 
dienendes Unternehmen". 
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užitečný pro vět š i n u účastníků. Správní soud pak uznal, že 
hospodářská prospěšnost podniku se zjisti, srovná-li se nynější 

cena pozemku, čitajfc v ni i náklad na zřízení a vydržování pod
niku s cenou budoucf, tedy poměr nákladu k hodnotě meIioračni.22) 

Znehodnoceni některých pozemků v povodí družstva přičte se 
k 'kladům podniku. 

f Rovněž jest nejasnou podminka druhá, že podnik nelze účelně 
provésti, leč rozšiři- li se na pozemky menšiny. Pochybno totiž, 
týče-li se podmfnka ta jen tec hni c k é h o provedeni podniku, 
aneb i momentu hospodářského, pokud se týče finančního.23) 

Správní soud uznal, že úřady správní rozhodují o finančním ,po
jištění družstevního podniku dle volného uvážení.24

) Nesporno 
ovšem, že projekt družstevní nemusí býti zřízen přfmo na pozem
cích menšiny; stačí, jeví-Ii jen přímý účinek na pozemky ty.2b) 

Zákon nevyslovuje se také o tom, jakého hospodářského vý
znamu musí býti projekt pro menšinu. Zákon jen ustanovuje, 
v kterých případech ne m o h o u býti majitelé pozemků nuceni, 
aby přistoupili k vodnímu družstvu. Dle §u 54. (posl. odstavec) 
jest tomu tak tenkráte, je-li dosavádní způsob užívánf (Be
nutzungsweise) pro držitele prospěšnější než způsob užívání, jehož 
se zamýšH dosíci projektem družstevním. V přfpadě tom musí 
majitel pozemku svoliti jen k zřízení služebnosti aneb postoupiti 
pozemek družstvu dle §§ 28., 37. a 38. z. z. v. 

Není proto jasno, zdali menšina musí přistoupiti k družstvu 
i když projekt nemá pro členy menšiny buď žádného prospěchu; 
anebo jest buď pro všechny neb pro některého člena menšiny do
časně aneb trvale škodlivý. Zajisté může se tak státi vzhledem 

22) Nález správního soudu z 31. května 1887 č. 1542, B. 3557. Alter 1792. 
Požadavek, aby projekt byl nepopfratelně užitečný, týče se cel é h o podniku, 
nikoliv jen pozemku, který se má do družstevního svazu pojmouti. Nález 
správního soudu z tO. prosince 1897 č. 6379 B. 11227. 

23) B a vor s k Ý zákon žádá v čl. 112. odst. a) účelnost podniku jak 
v tec hni c k é m, tak i v h o s pod á ř s k é m směru; zákon s a s k Ý zdů
razňuje mimo moment technický i požadavek, aby podnikem byla zvýšena 
výnosnost aneb i jinaká cena pozemku (§ 129.). Zákon ba den s k Ý stanoví 
mimo požadavek všeobecné hospodářské důležitosti projektu (§ 68.) pod
mínku, že projekt může býti proveden za součihnosti vlastníků, jichž po
zemky mají z projektu pro s p ě c h. Zákou p r u s k Ý žádá po stránce ho
spodářské (§ 65.), aby projekt sledoval zájmy zemědělské. 

24) Nález správního soudu z 1. června '887 Č. 1542., B. 3557. Sr. Randa 
1. c. str. 8. Jtnak: Pace I. c. str. 1304 • ....:... Vodní družstvo musí ovšem dle 
§ 79. z. z. v. udati, jakými prostředky hodlá hraditi potřebný náklad. 

Z1» Sr. nález správního soudu z 19. června 1912 Č. 7609. 
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k ustanovení §u 92. posl. odst. a §u 64: z. z. v. - který dává členu druž
stva právo žádati, aby pozemek jeho byl vyloučen ze svazu druž
stevního, ukáže-li se, že projekt družstevní nemá proň účinku, jenž 
byl předpokládán - jen tenkráte, je-li nad vši pochybnost zjištěno, 
že projekt družstevní nelze absolutně technicky prové sti, nebudou-li 
pojaty do projektu pozemky menšiny a že také neměnl se do
savadnf způsob užívání těchto pozemků. Poškozený má ovšem 
právo žádati náhradu škody dle §u 79: lit. b) z. z. v. 

Družstvo m ů ž e ovšem také poškozeným zmírniti neb i sle
viti družstevní příspěvek. Má-li však poškozený člen právo slevu 
tu žádati, zákon nepraví.26

) 

Nejasným jest dále poslední odstavec §u 54., pokud se od
volává ohledně zřízení služebnosti a postupu pozemku ustanoveni 
§§ 28.,37. z. z. v. v celém rozsahu, jakkoliv ustanovenf ta se týkají také 
vyvlastněnf soukromých vod tekoucích.27

) 
I 

Po stránce věc n é slušf vytknouti, že z. z. v. stanoví ku 
zřizování vodnlch družstev s povinným členstvfm stejné podmínky 
jak při projektech úpravních, tak i zavodňovacích a povodňova
cích, jakkoliv tyto ' kategorie družstevních podniků jsou naprosto 
odlišny i co do účelu a hospodářského účinku, tedy také co do 
naléhavosti, i pokud jde o technický způsob provedení.28

) Zákon 
vodní řeší v §§ 55. a 56. různě jen otázku, jak třeba zjistiti "většinu" 
účastníků. Avšak právě v tomto směru nelze nevytknouti určité 

závady. Dle § 55. z. z. v. vyžaduje se totiž při podnicích z a v o d
ň o v a cic h většina d vou tře t i n o v á, při ostatních podnicfch 
družstevních (tedy i odvodňovacích) jen většina prostá. Motivy 
k zákonu odůvodňují ustanoveni toto tím, že při podnicích posléz 
uvedených jde o o d v r á cen í š k od y, při podnicích zavodňo
vacích však o d o s až e n i pro s p ě c h u, a že tudíž jest v tomto 
případě zapotřebí intensivnější majority. Názoru tomu ovšem při-

liS) Výslovné ustanovení o tom obsahuje § 66. pruského zákona vodniho 
Srov. také nález správního soudu z 5. dubna 1889 Č. 2210 B. 12684 Alter 
8205, dle něhož může poškozený žádati za přiměřenou změnu zařízení. 

27) Pace 1. c. str. 1306 vytýká, že ustanovení bylo pojato do zákona 
následkem evidentního nedopatření redakce. Ustanovení toto jest však nejen 
nejasné, nýbrž i zbytečné, jelikož vodní družstvo již dle §u 28. z. z. v. ~á 
právo donucovací pokud jde o zřízení služebnosti a o postup potřebnych 
pozemků, jakož i vyvlastňovací právo ohledně vod soukromých. Vodním 
družstvům zřízeným za účelem hrazení bystřin přísluší také vyvlastňovací a 
donucovací právo dle zákona ze dne 30. června 1884 Č. 117 ř. z. 

28) Bavorský zákon vodni normuje právní poměry každé kategorie vod
nich družstev s povinným členstvím způsobem zvláštním. 
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svědčiti nelze. Zajisté i podniky odvodňovaci a úpravní mají za 
účel docfliti určitý prospěch hospodářský.211) 

Pokud pak § 56. ustanovuje, že většina hlasů zjišťuje se, 
jde-li o podnik odvodňovací a zavodňovaci dle" velikosti plochy", 
jest vadným v tom, že neposkytuje kautelu, aby menší gruntov
níci nebyli úplně majorisováni držiteli většího komplexu pozemků.sO) 

Uvážíme-li všechny tyto nedostatky §§ 54. a 56. z. z. v., ne
můžeme zajisté zneuznati, že zemský zákon vodní vyžaduje v tomto 
směru pronikavé změny. 

§ 3. Členstvi. 

Členem vodního družstva jest vlastník pozemku pojatého 
v družstevnf podnik (§ 62. z. z. v.). Členství lpf tudiž na pozemku 
družstevním: vodní družstva jsou společenstva reálni. Důsledkem 
principu reálního jest, Že členem družstva jest jen v I a st n í k 
družstevního pozemku, tedy nikoliv i pachtýř a že vlastnfk po
zemku stává se členem družstva ipso jure okamžikem, kterého 
nabyl vlastnictvf družstevního pozemku. Souhlasu družstva není 
tudíž třeba. Proto může býti o b e c členem vodního družstva jen, 
je-li vlastnici družstevnfho pozemku. Proto také vlastník pozemku, 
jehož bylo jen použito k provedení projektu družstevního dle §u 
35 z. z. v. (ku př. · k vedenf potrubí) není členem vodního druž
stva.Sl

) 

Reální povaha svazu družstevního jeví své důsledky i v tom, 
že právní účinnost členství není podmfněna zápisem do knihy 
pozemkové. Členství nemůže také býti promlčeno, nýbrž ruši se 
jedině právoplatným vyloučenlm pozemku ze svazu družstevního. 
(§ 62. z. z. v.) Jen k účelům evidenčnlm zapisují se členové druž
stva do knihy vodní (§ 57. z. z. v.). Tato nemá však průkaznf 

moci. Je-li členství sporno, rozhoduje jen důkaz vlastnictyi po-

lI9) Účelněji upravují otázku tuto vodní zákony některých států něme
ckých. Zákon b a vor s k Ý (čl. 140.) žádá prostou, ba den s ký (§ 68.) dvou
třetinovou, s a s ký (§ 129.) prostou, p r u s ký (§ 65.) taktéž prostou vět
šinu účastníků - ve všech případech pro každou kategorii vodních druž-
stev s povinným členstvím. I 

80) Jinak zákon bavorský, který dle čl. 140. žádá, aby při družstvech 
povodňovacich a odvodňovacích byli ti, kdož souhlasí se zřízením vodního 
družstva, v držení vice než polov'iny súčastněné plochy a aby se pro pro
jekt vyslovila nejméně pět i n a účastníků. 

Sl) Odchylné jest stanovisko německého zákonodárství vodního, sr. 
"Správní Obzor" 1912 str. 309. 
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zemku družstevhího, nikoli však zápis do knihy vodní.32) Dů
sledně jest jen majitel družstevního pozemku povinen plniti po
vinnosti vzcházející ze svazku družstevního. Povinnost ta má do 
výše tříletých nedoplatků dle §u 62. přednostní knihovní pořadí 
přímo za zeměpanskými daněmi. 

S o uhr n členů vodního družstva určuje nález správního 
úřadu, jimž uznána právní existence vodního družstva (§ 57. z. 
z. v.). Minimální počet členů zemský zákon nepředpisuje.s3) 

P o u s t a v e' ní vod n í hod r u ž s t v a může nastati změna ve 
člens Vl tím, že a) jednak majitelé sousedních pozemků mohou 
žádati, ~aby byli při jat i do dat e č n ě za členy družstva; 
b) jednak mohou členové družstva žádati, aby byli pro p u š t ě n i 
ze svazu družstevního. 

Ad a) D o dat e č n é při jet í č len ů. 

Majitelé po zemků mohou dle §u 63. z~ z. v. i P o k o n s tit u
o v á n i vodního družstva žádati, aby byli přijati za členy vodního 
družstva a vodnl družstvo m u s í žádosti vyhověti: 1. docílí-li se tím 
nejúčelněji odvodnění aneb zavodnění, ochrana aneb úprava po
zemků žadatelových; 2. stačí-li družstevní zařízení k ukojení spo
lečné potřeby bez újmy dosavadních účastnfků a 3. poskytne-li 
žadatel přiměřený přfspěvek k nákladu zařizovacfmu a udržova
címu, a uhradí-li cel Ý náklad zařizovací j udržovací, je-li přijeti 

sousedního pozemku do ' svazu družstevního možným jen pomoci 
zvláštních zařízenf aneb muselo-li zařízeni družstevní býti za tím 
účelem změněno. 

Nemohou-li se účastnici dohodnouti o příspěvku, rozhodne 
úřad správní na základě znaleckého úsudku.s,) 

Že by naopak vod n í d r u ž s t vo mohlo ž á dat i, aby majitelé 
pozemků, které mají prospěch z družstevního podniku, byli doda-

3~) Sr. nálezy správního soudu z 1. října 1885, Č. 2463. B. 2700 a z 9. 
října 1884, č. 1628, B. 2246. 

38) Jinak zákon b a vor s ký čl. 113 (tři členy), badenský § 50. (taktéž tři). 
S') Znění §u 63. ad 2. jest potud nepřesné, že by připouštělo výklad, 

jakoby sama skutečnost, že podnik družstevní by nepostačoval dle schvále
ného projektu k ukojení společné potřeby bez újmy dosavadních účastníků, 
byla důvodem, aby dodatečné přijetí do svazu družstevního bylo odepřeno. 
Závěr ten byl by ovšem nesprávný. Neboť vzhledem k poslednímu odstavci 
§u 63. mohla by býti žádost zamítnuta jen tenkrát, nelze-li schválený projekt 
- ovšem na útraty žadatelovy - ani účelně změniti. 
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tečně pojati do svazu družstevního, zákon vodní neustanovuje:i5
) 

Ba ani o tom není přesného ustanoveni, může-li vodní družstvo 
- vyjímajíc případ §u 52. z. z. v. - žádati od majitelů těchto 
pozemků určitý přIspěvek. Požadavek ten jest zajisté jen sprave
dlivý.36) 

Právo vlastníka pozemku žádati za dodatečné přijeti do 
svazu družstevnfho plyne přímo ze zákona. Nemůže proto býti uči
něno snad illusorním stanovami družstva ani přim o, ani nepřímo 
tím, že by ku pře družstvo stanovilo nepoměrně vysoké přfspěvky za 
přijetí do svazu. O výši těchto příspěvků rozhoduje, neshodnou-li 
se strany, vždy správnf úřad. Také jen obapolnou dohodou stran 
může býti stanoveno, že na mlsto přijeti do svazu má býti umož
něno interessentům účastenství na výhodách družstevnfho podniku 
ku pře tím, že se jim zajisti uživání určitého množství vody. 

Důsledek reálnf povahy svazu družstevního jeví se konečně 
i v tom, že ani členové, ani vodní družstvo nemohou libovolně 
měniti, tlm méně ovšem rušiti svaz družstevní. Příslušenstvl k vod
nímu družstvu může býti rozvázáno jen za obapolného souhlasu 
vystupujícího člena i vodního družstva. Souhlas správnlho úřadu 
se nevyžaduje. 

Ad b) V Y I o uče n í z e s vaz u d r u ž s t e v n í h O. 

Vyloučeni pozemků ze svazu družstevního mohou se do~ 
máhati jednak jednotliví členové družstva, jednak družstvo samo. 
Členové družstva mohou proti vůli ostatních členů žádati, aby jich 
pozemek byl vyloučen ze svazu družstevního jen za těchtO" pod
mínek: 1. neobdržf-li pozemek družstevnI prostřednictvím druž
stevního zařízenI nezbytně potřebné povodnění aneb zavodnění 
buď vůbec aneb ne trvale (tedy také ne v pravý čas 31), aneb 
2. může-li vlastník pozemku dosíci účinku toho buď přistoupí-li 

k sousednímu družstvu aneb vlastním zařízenfm. 

35) Otázce této přisvědčuje nález správního soudu z 19. června 1912, 
č. 7609, jímž vysloveno, že vodní družstvo dobrovolné může býti dodatečně 
změněno ve družstvo s povinným členstvím. Co do řízení vodoprávního vy
chází správní soud z názoru, že podkladem řízení vodoprávního jest v pří
padě tomto na místě projektu proveden~ dílo družstev nf.- Právo vodních 
družstev žádati za dodatečné přijetí členů uznává výslovně čl. 145. zákona 
bavorského. 

96) Sr. Randa l. c. str. 30. Jinak Pace l. C. str. 
97) Taktéž objeví-Ii se i kdykoliv později, že projekt není provedi

telný buď z důvodu technických aneb hospodářských. Sr. nález správního 
soudu z 1. července 1897 Č. 3708 Bt 10893. 

31 

Chce-Ii vystoupiti z družstva člen, který byl do svazu druž
stevnfho přijat dodatečně a byl příčinou, že musily býti provedeny 
určitá zařízení neb změny (§ 63. Z. z. v.), které jsou nyní násled
kem jeho vystoupení z družstva na újmu dosažení společného 

účelu, musí - žádá-li za to druž_stvo - uvésti zařízení na vlastní 
útraty v předešlý stav, aneb musí provésti opatřenI, jichž je třeba, 
aby byla škoda odčiněna. Byl-li naopak vystupující člen členem 
povinným (§ 54. Z. Z. v.), může žádati, aby mu byly vráceny za
placené příspěvky a aby byla odstraněna zařízeni, která svého 
času byla na pozemku jeho provedena, avšak stala se zbytečnými. 
Neshodnou-li se strany o tom, rozhoduje správní úřad. - Členové 
ostatní nemohou žádati žádné náhrady. -

Také ustanovenI §u 64. jest v mnohém ohledu vadné. Zajisté 
zaráží, proč zákon obmezuje předpis o vyloučení pozemku ze 
svazku družstevního na družstva povodňovací a zavodňovací, 

kdežto přece tytéž důvody, ze kterých možno zrušiti pří~lušenství 

k těmto vodním družstvům, mohou nastati také při vodních druž
stvech ochranných a regulačních. Poukazuje se sice na to, že ny
nější znění §u 64. bylo zaviněno nedopatřením při redakci zákona 38) 
a že třeba tudíž pojímati význam předpisu toho tak, jako kdyby 
neobsahoval zmíněnou obmezovací klausuli. Dovozuje se tudíž dů
sledně, že lze užiti předpisu §u 64. i při vodních družstvech ochran
ných a úpravních. Závěr tento byl by věcně odůvodněným, jelikož 
- jak již podotčeno - mohou i při těchto vodnfch družstvech na
stati podmínky, za kterých lze dle §u 64. žádati za vyloučení po
zemku ze svazu družstva zavodňovacího neb povodňovacfho. Nic
méně neodpovídá závěr tento znění zákona. Vadnost §u 64. jest 
tudíž v tomto směru patrnou. 

Obzvláště ale nelze schvalovati podmfnku vyloučení uvedenou 
ad 2. Dle §u 54. Z. Z. lze totiž žádati za vyloučení pozemku ze 
svazku družstevního i tenkráte, bylo-li sice dosaženo pro pozemek 
ten účelu družstevního, .avšak majitel může d o s f cit é h o ž účinku 
buď přistoupí-li k družstvu sousednímu aneb vlastnim zařízením.39) 

Zákon tedy nechrání člena družstva oproti vodnímu družstvu pro 
případ, může-li dosíci účelu družstevního ú čel něj i v družstvu 
jiném, nýbrž připouští vyloučení to v každém případě, jen může-li 

38) Sněm zamítl totiž návrh komise sněmovní, dle něhož se ustanovení 
tohoto §u nevztahuje na stavby ochranné a úpravní. Nicméně byl § 63. přijat 
ve znění obmezujícím ustanovení to na zařizení zavodňovací a povodňovací. 
Sr. Randa I. c. str. 31. Pace l. c. str. 1316. 

39) Arg. slova "o der diese (se. Bewasserung oder Entwasserung) durch 
die Aufnahme in eine benachbarte Genossenschaft oder durch eigene Anlage". 
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býti dosaženo té h o ž ú čin k u! Stanovisko toto jest sice vý
hodné pro členy družstva, může však jeviti ' nepříznivý účinek 
na hospodářství ďružstevní, jelikož změnou v členství mění Se 
i přIspěvky družstevní a zmenšením stavu členstva seslabuje se 
finanční sila družstva. Ustanovení to jest však i potud vadné, 
že nečiní rozdílu mezi členy dobrovolnými a mezi členy po
vinnými, pokud se týče dodatečně přijatými a že také neob
sahuje patřičné kautely na prospěch družste\'nich věřitelů. Jest 
zajisté také v rozporu se zásadou, dle niž mohou býtI majitelé po
zemků nuceni přistoupiti k vodnímu družstvu i tenkrát, neriI-li 
projekt družstevní pro jich pozemky výhodným. 40) Zákon vodní 
neustanovuje, zda-li o vyloučeni pozemků ze svazku družstevního 
rozhoduje kvalifikovaná aneb jen prostá většina členů, či je-li 
třeba jednomyslného usneseni. Také nerozhoduje otázku. je-li 
v přlpadu §u 64. odst. 3. družstvo povinno poskytnouti vystupu
jícímu členu náhradu škody. 

Vod n í d r II Ž s t v o může dle §u 64. odst. 4. z. z. v. žádati, 
aby některé pozemky byly vyloučeny ze svazku družstevního, je-li 
toho třeba v zájmu celkového zařízeni.U) Mus[ však odškodniti 
vystupujícího člena tím, že mu nahradí přiměřenou část nákladu 
zařizovacího (nikoliv udržovacfho). O výši náhrady rozhodne, ne
shodnou-Ii se strany, úřad správní na základě znaleckého dobro
zdání. I v tomto případě nechrání zákon vodní družstevni vě
řitele. 

O vyloučeni pozemku ze svazku družstevniho dle §u 64. z. · 
z. v. rozhoduje správní úřad. Důvod vyloučeni vyšetří se při ři

zení komisionelním, po případě na základě znaleckého dobrozdání. U) 
ŘIzenI zvláštní nenI předepsáno. Důvody jen subjektivní ovšem 
nerozhoduji. Nastane-li jen z m e n š e n i prospěchu, nemůže ma
jitel pozemku žádati za vyloučení. Může-li Žádati v případě tomto, 
aby mu byl snížen příspěvek družstevní, zákon výslovně neusta
novuje. 

Žádá-Ii člen za vyloučení ze svazku družstevnIho z důvodu 
j i n é h o, než které jsou vytčeny v §u 64. z. z. v., musí o žádo
sti té rozhodnouti valná hromada. Úřady správní nemohou usne-

40) Zákony vodní pro ostatní země rakouské ustanovení tohoto postrá
dají - zajisté jen na prospěch věci. 

fl) Tedy nikoliv jen v z á j m ů vět š i n y. Sr. také nález správního soudu z 1. 
července 1880 z 1. července 1880 Č. 1131 B. 820. 

tll) Sr. nálezy správního soudu z 22. května 1888 Č. 1213 Alter: 1799 a). 
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senfm svým praejudikovati usneseni valné hromady.H) Obsahuji-li 
stanovy ustanoveni odchylné, třeba se jIm řIditi. u~ 

Důsledkem reální povahy vodního družstva jest konečně 
předpis §u 47. z. z. v., dle kterého vodní družstvo jest povinno 
provésti och ran n é i úp r a v n é s t a v b y na pozemcích, které se 
staly v obvodu dřužstevnim věcí bez pána. -

Vytčené nedostatky ukazují zajisté v jakém směru vyžaduje 
ustanoveni §u 64. z. z. v. reformy. 

§ 4. V nitřni ústroji vedniho družstva. 

Vnitřní ústrojí vodního družstva týce se jednak a) organisace 
vodního družstva jako právnické osoby; b) právního poměru členů 
jednak navzájem, jednak k vodnímu družstvu a k osobám třetím. 

Zemský zákon vodní neobsahuje přesných ustanoveni ani 
v prvém, ani ve druhém směru. 

Co do správní organisace vodního družstva ustanovuje § 57. 
z. z. v. toliko, že každé vodní družstvo musí míti stanovy, správu 
a představenstvo. 

Dle §u 61. z. z. v. vykonává správu družstva spr á vn í v Ý bor. 
O val n é hro m a d ě členů družstva nemá zemský zákon 

vodní žádného výslovného ustanoveni. Nelze však pochybovati, že 
zemský zákon vodní má na mysli valnou hromadu ve všech pří
padech, kde mluví o projevu vůle vodního družstva co takového 
t. j. souhrnu všeho členstva (§ 61. z. z. v.). 

Dle toho jsou dle zemského zákona vodního orgány druž
stevními, jimž náleží uskutečňovati obor působnosti vodního druž
stva: a) valná hromada, b) správní výbor a c) představenstvo. 

Úředníci a zřfzenci vodnIho družstva nejsou v I a s t ním i 
orgány družstevnlmi jako repraesentanti vodního družstva na zá
kladě zákona vodního, nýbrž. jsou orgánem výkonným pokud se 
týče poradným, jehož právnI a služební poměr jest upraven smlou
vou a jest tudíž povahy soukromoprávné (sr. § 1008. obč. z.). 

O bor p ů s o b n o s t i jednotlivých orgánů družstevních vy
mezuje zemský zákon vodní zcela povšechně takto: Val n é hr 0-

43) Nález správního soudu z 29. dubna 1886 Č. 652 B. 3032. 
U) Rozloučení svazu družstevního stává se ve všech případech perfekt

ním a tudiž právně účinným (§ 62. z. z. v., § 23. ř. z. v.) buď usnesením 
družstva aneb právoplatným nálezem správního úřadu. Členové nemohou se 
proto zhostiti povinnosti platiti družstevní příspěvek tím, že oznámí svůj 
výstup z družstva. Nález správního soudu z 9. října 1884 Č. 1628 B. 2246. 

3 
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ma d ě náleží, aby se usnesla. na stanovách družstevnfch, jimiž se 
upravuje jednak správa družstva, jednak práva a povinnosti členů 
vzhledem k družstevnímu projektu a obzvláště měřítko pro roz
dělení nákladu (§ 61. z. z. v.). Vedle tohoto povšechného usta
noveni vyhražuje ještě § 65. z. z. v. valné hromadě usneseni 
o z ruš e n I vodního družstva. 

Obor působnosti spr á v n í h o v Ý bor u vymezuje § 58. z. z. v. 
povšechně v ten smysl, že správní výbor jest povolán k řízeni 
družstva a k obstarávání družstevnfch záležitostU5

) 

Stejně povšechně jest vymezena působnost představenst~a 

(předsedy) vodního družstva v §u 59. z. z. v., který ustanovuje 
toliko, že pře d sed a zastupuje vodní družstvo n a ven e k. 

O pravomoci představenstva oproti členům, jakož i o ručení 
členů představenstva oproti osobám třetfm neobsahuje zemský 
zákon vodni výslovného ustanoveni. 46) 

Úpravu vzájemného právního poměru členů vodního družstva, 
jakož i úpravu právního poměru členů k družstvu, pokud se týče 
k jeho orgánům, zůstavuje zemský zákon vodni vlastnímu oboru 
působnosti vodního družstva, t. j. valné hromady, kte:éž dl: § 61. 
z. z. v. náleží, aby upravila otázky tyto s t a n o v a In I dr u z s t e v
n i m i. S u b s i di é r n I ustanovení obsahuje zemský zákon vodní jen 
o rozvrhu nákladu zařizovacího a udržovacího na členy pro případ, že 
by nebylo dosaženo o tom dohody účastníků (§§ 66. a 67. z. z. v.). 

Stanovy družstevní jsou tudíž I e x s pec i a I i s vodnfho druž
stva a sice jak co do vnitřnl organisace a správy . vodního druž
stva, tak i co do úpravy právního poměru členů, tedy i,(zej.ména 
pokud jde o účast členů na výhodách družstevnlho proJektu, 
i ohledně povinnosti členů vůči družstvu. V ohledu prvem upra
vuji stanovy obor působnosti družstevních orgánů a určují tak~ 
formálnf podmínky, jež musí býti splněny, aby bylo usnesem · 
platné. Ve směru druhém upravuji práva a povinnosti členů c~ 

do zřízenI užfvánl a udržování družstevního podniku. Stanovami 
vymezuje 'se také pravomoc orgánů družstevních op~o~iv členův~: 
Zejména může býti také ustanoveno, že představenstvo muze UIO~lh 
členům, kteří jednají proti předpisům stanov, pokuty konvenho
nální (ve smyslu §u 1336. obč. z+ 

i5) Kolik členů má správní výbor čítati, zákon neustanovuje. Jinak 
vodní zákon uherský, který předpisuje (§ 85.), že správní výbor jest složen 
mimo předsedu ze čtyř členů, volených ze středu člen~~va.... , 

46) Výslovná ustanovení o těchto otázkách obsahu)1 na pro vodm zákon 
bavorský (čl. 121., 122.) a saský (§§ 118., 120.). 
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Zákon vodni dbá ve všech těchto směrech plně autonomie 
vodního družstva. Předpisuje toliko, o kterých otázkách stanovy 
musí obsahovati usneseni a normuje jen for má ln í podmínky plat
nosti usnesení valné hromady o stanovách (§§ 56. a 58. Z. i. v.). 
Imperativní normy materielně právní obsahuje zemský zákon vodní jen 
ojediněle. Tak zejména pokud jde o zřízení správního výboru,47) ja
kož i o zřízení a obor působnosti představenstva. Ustanovení tato 
nemohou tudíž býti stanovami měněna. 

Právo vodního družstva upraviti stanovami vnitřní i vnější 
organisaci družstevní plyne přímo ze zákona. Stanovy nemohou 
tudiž býti vodnímu družstvu oktroyovány jednostranným aktem 
správy veřejné ani v tom případě, neusnese-li se valná hromada 
na stanovách.48

) Naopak nemůže správní úřad odepříti schváleni 
družstevních stanov, neporušují-li jen zákon.49) 

Právní subjektivity nabývá ovšem vodní družstvo - jak bylo 
]IZ podotčeno - teprve když byly stanovy schváleny úřadem 
sprá vním (§ 27. z. z. V.).50) V zájmu pubJicity vyznačí se ve vod ní 
k n i z e stanovy družstevní, seznam členů, listina uznávací, jakož 

podpisy osob, které podpisují za představenstvo (§ 57. z. Z. V.).51) 

47) Imperativní předpis §u 58. z. z. V. týče se jen zřízení správního vý
boru, nikoli však také z p ů s o b U volby, ani početnosti ani oboru působnosti 
správního výboru. Úpravu těchto otázek zůstavuje zemský zákon vodní vod
nímu družstvu ve vlastním oboru působnosti. Výminku co do zři zení správ
ního výboru bylo by proto lze připustiti jen při vodních družstvech čítajících 
několik málo členů. Při těch koná funkce správního výboru valná hromada. 
Vztahuje-U se podnik družstevní na víc e obcí, může býti stanovami určeno, 
že správní výbor se volí dle ob c í. Sleduje-li vodní družstvo různé účel}' 
hospodářské, může býti vyhražen každé skupině interessentů určitý počet 
členů výboru. Stanovy mohou normovati také volbu náhradníků. 

~8) V případě tomto nedojde prostě k zřízení vodního družsta. Jinak dle 
vodního zákona badenského, který v §u 55. (posl. odst.) ustanovuje, že ne
usnese-li se valná hromada na stanovách, vydá je ústřední úřad prozatím 
na dobu tří let. 

49) Výslovné ustanovení o tom obsahuje § 115. zákona saského. _ 
§ 61. z. z. v. předpisuje ovšem, že stanovy mají se předložiti správnímu 
úřadu n a věd o m í. Nelze však pochybovati o tom, že správní úřad nemůže 
vzíti ua vědomí stanovy, které by se příčily zákonu. Proto správní úřad 
stanovy z k o u má a teprv dle výsledku je s c h v á I í nebo neschválí. 

50) Sr. Správní Obzor 1912, str. 390 . 

. H) Představenstvo může býti proto i víceč lenné. - Čl eny, kteří pod
pisují za představenstvo, ustanovuje dle §§ 57. a 61. z. Z. V. valná hromada. 
Nelze při tom nevytknouti nesystematičnost skladby zemského zákona vod
ního, která jeví se v tom, že zá~on obsahuje ustanovení o vedení vodní 
knihy, která přece jest významnou pro úpravu vodoprávních poměrů vůbec 
jako mimochodem při vodních družstvech. 

• 
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o tom, má-Ii býti vodni družstvo zřízeno pokud se týče 
uznáno, rozhodují úřady správní dle volného uváženÍ. Interessenti 
nemají proto zákonného a tudíž žalovatelného nároku, aby bylo 
vodní družstvo ustaveno' 

Pokud jde o vol b u orgánů družstevních, ustanovuje .§ 58. 
z. z. v., že správní výbor volí členové ze svého středu 52) abso
lutnf většinou hlasů, čítaných dle předpisu §u 56., tedy většinou 
qualifikovanou (při podnicích zavodňovacích a povodňovacích dle 
velikosti plochy súčastněných pozemků, při projektech ochranných 
a upravovacích dle ceny majetku, jenž se má chrániti). 

Také o volbě pře d s t a ven S t v a nemá zemský zákon vodní 
zvláštního ustanoveni. § 59. toliko předpisuje, že správní výbor 
voli ze svého středu 53) pře d sed u absolutnl většinou hlasů, čí

tanou dle hlav. 
Nedocíli-li se při volbách dle §§ 58. a 59. z. z. v. absolutní 

většiny, rozhodne užší volba a při rovnosti hlasů los. (§ 59. 
posl. odstavec.) 

O reklamacích týkajících se vol e b ni hop r á v a rozhodují 
úřady správní. Naproti tomu rozhoduje o v Ý k o n u vol b y správní 
výbor ve vlastnim oboru působnosti a proti jeho rozhodnutí 
není dalšího odvoláni. O stfžnostech týkajících se z á k o nit o s ti 
volby rozhoduji ovšem úřadové správní. O alhůtě, ve které mají 
býti ve všech zmfněných přlpadech stížnosti podány, neobsahuje 
zemský zákon vodní výslovného předpisu. 

Potvrzeni volby správního výboru a představenstva správním 
úřadem zákon vodnl nevyžaduje. Volba má býti" v obojím pří

padě úřadu jen oznámena (§ 59. z. z. v.). 
Zemský zákon vodni neobsahuje - jak z předchozího vidno -

bližších předpisů o způsobu, jakým mají býti volby provedeny. 
Zůstavuje tedy úpravu volebního řádu družstevním stanovám. Dů
sledek toho jest, že ani správní úřad nemůže činiti z moci úřednf 
námitky ' proti volbě, nebyla-li podána stížnost z důvodu, že byl 
porušen zákon. 5!) 

52) Nečlenové nemohou proto býti voleni do správního výboru. Sr. Randa. 
1. c. str. 16. Jinak dle čl. 120. bavorského zákona yOdního, který ustanovuje, 
že členy pře d s t a ven s t v a - zřízení spr á v ti í h o v Ý bor u bavorský 
zákon nepředpisuje imperativně - mohou býti i n e č len o v é. 

55) Vzhledem k imperativnímu předpisu §§ 58. a 59. z. z. v. musí býti 
pře d sed a družstva vodního vždy členem družstva. 

54) Jinak dle zemských zákonů vodních pro Moravu, Štyrsko, Korutany 
a Bukovinu, které připouštějí stížnost k úřadu správnímu i proti výkonu 
volby. 
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Stanovisko, . jež pojal zemský zákon vodnl oproti autonomii 
vodních družstev, jest ovšem krajně liberální. Nicméně lze jen 
litovati, že zemský zákon vodní nepodává účastníkům náležité 
direktivy pro úpravu nejdůležitějších a velice spletitých otázek, 
týkajfcích se jednak vnitřní organisace družstva, jednak právního 
poměru družstevních orgánů na straně jedné a členů na straně 
druhé. 55) Okolnost tato jest tím závažnější, jelikož členové druž
stva nejsou z pravidla odborně vzděláni . ani náležitě vyškoleni, 
aby vystihli podstatu družstevního svazu a aby stanovami účelně 
upravili právní poměry z něho vzcházející. Proto jest podstat
nou závadou, že zákon vodnl také nepřipouští, aby byli voleni 
do správního výboru aneb do představenstva odborníci nečlenové. 66) 
Zákonodárství vodní cizích zemí, zejména některých států ně

meckých, jest v ohledu tomto mnohem obsažnější a tudíž účel
nější. 57) Ano i vodní zákony pro některé země rakouské jsou 
v tomto směru dokonalejší než český zemský zákon vodnL5B) -

Podrobnějšího rozboru vyžaduje ještě otázka, dle jakého mě
řítka třeba rozvrhnouti na členy náklad zařizovací a vydržovací. 

Zemský zákon vodní obsahuje totiž v §§ 66. a 67. pro -pří
pad, nebylo-li dosaženo dobrovolné dohody účastníků stran roz
vrhu nákladu zařizovacího a udržovacího subsidiárnl ustanovení, 
dle něhož má býti otázka tato upravena.1I9

) I tento předpis jest 
bohužel v mnohém směru pochybným. 

55) Nedostatku mohlo býti aspoň z části čeleno, kdyby byla v prováděcí 
nařízení k zemskému zákonu vodnímu pojata osnova vzorných stanov 
vodnfho družstva. Bohužel nebylo nařízení takové vůbec vydáno .. 

51) I v tomto směru obsahují vodní zákony některých států německých 
účelnější předpisy. 

57) Zvlášť podrobná ustanovení o družstevních stanovách obsahuji 
vodní zákony: bavorský (čl. 117.), badenský (§ 54.), saský (§ 114.), pruský 
(§§ 12. a 56.). Osnovu vzorných stanov družstevních podává prováděcí na
řízení k zákonu bavorskému ze dne 3. prosince 1907. Sr. Brenner I. c. str. 
616 a násl. 

58) Tak zejména zákony: moravský (§ 60.), štýrský (§ 52.), haličský 

(§ 60.), bukovinský (§ 58.). Dle těchto zákonů musí stanovy obsahovati 
podrobná ustanovení: O účelu a rozsahu podniku; o sídle družstva ; o prá
vech a povinnostech členů; o složení, volbě a oboru působnosti správního 
výboru i představenstva; o valné hromadě a o záležitostech, o nichž smí 
rozhodovati; o rozvrhu nákladu, o vyrovnávání rozepří mezi členy a rozepří 
členů s vodním družstvem a o zrušení vodního družstva. Sr. Fischel I. c. 
str. 398 a násl. Randa I. c. str. 18. Payer I. c. str. 526 a násl. 

59) Ustanovení §u 66. z. z. v. zní: "Náklad na zřízení a zachováni s p o
leč n é h o podniknutí k vysušování o zavlažování půdy rozvrhuje se na spo
lečníky dle toho, jak vyměřeno v stanovách neb zvláštním přátelským usne
sením. Nesjednali-li se společníci o rozdělení nákladu, rozhodne úřad po-
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Především jest rozpor v tom, že § 61. z. z. v. předpisuje 
imperativně, aby s ta n o v y družstevní obsahovaly ustanoveni o roz
vrhu nákladu na členy, kdežto § 66. z. z. v. zůstavuje úpravu 
této otázky též dob r o vol n é do hod ě s dodatkem, že nedocílí-li 
se této dohody, rozhodne správní úřad. Další rozpor jest v tom, 
že dle §u 61. z. z. v. usnáší se valná hromada o stanovách kva
lifikovanou většinou; kdežto dohoda dle §u 66. z. z. v. předpo
kládá jed n o mys I n é usnesenI všech účastníků. Není proto jasno, 
zdali dle §u 67. z. z. v. vyžaduje se jed n o mys 1 n é usnesení 
i ohledně statutárního upravení rozvrhu nákladu. Zajisté lze sotva 
předpokládati, že by se docílilo jednomyslné dohody, nepodařilo-li 
se schváliti ustanoveni stanov o rozvrhu nákladu většinou hlasů. 

Docílilo-Ii se naopak při stanovách většiny kvalifikované, není 
zajisté více potřebí nového jednomyslného usnesení o rozvrhu 
nákladu. 

Také jest vzhledem k imperativnímu předpisu §u 61. z. z. v. 
dosti pochybno, může .. li správní úřad stanoviti měřltko pro rozvrh 
nákladu, nebylo··Ji ustanovení o tom pojato do stanov.60) 

Změna původniho usneseni valné hromady o rozvrhu nákladu 
jest vzhledem k ustanovení §u 61. z. z. v. možnou jedině kvalifi
kovanou většinou hlasů. Jinak by zajisté neměla valné ceny kau-

litický na základě nálezu znalců. Při rozhodnutí tom vezme se za základ 
plocha pozemků, pojatá v družstevni podnik; je-li prospěch, který vzejde 
pozemkům těm, podstatně různý, roztřídí se pozemky v třídy s průměrně _ 
větším neb menším příspěvkem." § 67. z. z. v. zní: "Není':'li o poměru nic 
jiného ani stanovami ani úmluvou ustanoveno, nesou náklad společných ' 

staveb ochranných a upravovaCÍch účastníci podle velkosti užitku, který jim 
stavba přináší aneb podle nebezpeČÍ, které se od nich stavbou odvracuje, 
aneb pokud se účastenství na tom základě ustanoviti nedá, podle toho, 
jakou cenu nemovitosti a zřízeni vodní mají." 

60) Nesrovnalost tu lze vysvětliti tím, že §§ 66. a 67. z. z. v. jednají 
o s pol e Č n Ý c h (gemeinschaftIich), tedy nikoli jen o stavbách dr u ž st e v n í c h. 
Při s po) e Č n Ý c h stavbách musí se ovšem státi dle §§ů 66. a 67. z. z. v. 
usnesení o rozvrhu nákladu jed n o mys I n o u dohodou, kdežto při podnicích 
družstevních stačí dle §u 61. z. z. v. i většina kvalifikovaná. Sluší proto 
interpretovati §§ 66. a 67. z. z. v. v ten smysl, že při podnicích družstev
ních vyžaduje se jed n o mys I n é dohody o rozvrhu nákladu jen tenkrát, 
neobsahují-li stanovy družstva o tom žádného usdnovení. Však i v tomto 
případě, t. j. stalo-li se usnesení o rozvrhu nákladu zvláštní dobrovoln·ou 
dohodou, musí býti pojato toto usnesení dodatečně do stanov a případná 
změna ustanovení toho jest možna jen jed no mys I n o u do hod o u. Usta
novení §§ 66. a 67. z. z. v. týče se ovšem jen měřítka pro t o z vrh ná
kladu, nikoli však konkurenční povinnosti co takové. (Nález c. k. správního 
soudu ze dne 18. listopadu 1298, č. 6140., B. 12.166.). 
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tela, kterou poskytuje vodní zákon v zájmu interessentů Um, že 
požaduje pro přijeti družstevních stanov většinu kvalifikovanou. 
Neboť usnesení to mohlo by býti "ex post" zvráceno v nepro
spěch menšiny pouhou většinou hlasů. 

Byl-li ovšem rozvrh nákladu schválen jed n o mys I n o u d o
h o d o u, může býti uskutečněna jakákoliv změna rozvrhu toho 
taktéž jen jednomyslnou dohodou. 

Aby bylo účelně stanoveno měřítko pro rozvrh nákladu 
vzhledem k různé meliorační hodnotě, která vzejde jednotlivým 
pozemkům z družstevního podniku, pokud se týče, aby byly 
účelně ustanoveny konkurenční třídy dle posl. odstavce §u 66. 
z. z. v. doporoučí se, aby byl zřizen konkurenční katastr 
pro celé družstevní územÍ. 61) Katastr ten může býti zřízen buď 

současně s ustavením vodního družstva, aneb i později, zejména 
po dokončení stavby družstevního podniku. Zemský zákon vodní 
neustanovuje výslovně, zdali usnesení o tom, do kterých tříd kon
kurenčních mají býti jednotlivé · pozemky zařaděny, může se státi 
prostou aneb kvalifikovanou většinou hlasů? Vzhledem k ustano
veni §u 61. z. z. v. sluší zajisté rozhodnouti, že k usnesení tako
vému jest nutnou kvalifikovaná většina dle §u 56. z. z. v. 

Povinnost platiti příspěvky družstevnl pravidelné i mimořádné, 
které mohou býti i dil vkami naturálními, lpí na družstevním po
zemku; jest břemenem reálnim a požívá zákonného práva zástav
ního.62

) Proto jest sice každý člen družstva povinen zaplatiti 
všechny příspěvky družstevní, které se staly splatnými v době, 

po kterou byl vlastníkem družstevního pozemku; povinnost sama 
přechází však i na nástupce ve vlastnictví pozemku družstev
ního. 68

) Tříleté nedoplatky příspěvků družstevních požívají vzhle
dem k § 61. z. z. v. právo přednostní před ostatnímf knihovními 
břemeny, hned za zeměpanskými daněmi a mohou býti vymahány, 
žádá-Ii za to vodni družstvo - politickou exekuCÍ. U) Povinnost 

51) Sr. Randa 1. c. 23 a 25. Peyrer I. c. str. 623. Zekely 1. c. .str. 43 
a násl. 

611) Sr. Správní Obzor 1912 str. 309. 
68) Je-li pozemek družstevní prodán v ex e k u ční dra ž b ě, hradí se 

splatné příspěvky družstevní jen pokud stačí dražební cena. Nabyvatele po·· 
zemku exekučně prodaného stihá jen povinn03t platit příspěvky družstevní 
počínajíc dnem, kterého pozemku toho nabyl. 

84) Úřad správní jest zajisté vzhledem k cís. nař. ze dne 20. dubna 
.1854, č. 96. ř. z. oprávněn zkoumati a rozhodnouti o tom, zdali vymahané 
pohledávky jsou zákonem odůvodněny. Toto právo správních úřadů nemůže 
býti rušeno ani měněno družstevními stanovami. - Sr. také nález správního 
soudu z 1. února 1889, Č. 214:, B. 4502., dle něhož vodní družstvo, žádá-Ii 
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platiti družstevnf příspěvky pomíjí jen, vyloučf-li se pozemek ze 
svazku družstevního aneb zruší-li se vodní družstvo (§ 62. pos1. 
odst. z. z. V.).66) 

Úroky z prodlení nemohou být požadovány, ač neobsahují-li 
stanovy družstevní odchylné ustanoveni. tl6) 

Při reální exekuci ohledně súčastněného pozemku třeba dbáti 
též předpisu dvorských dekretů ze dne 4. ledna 1836, Č. 113. sb. 
z. s., ze dne 16. září 1825, Č. 2152. a ze dne 14. února 1840, 
č. 409. sb. z. s. 

Členové družstva neručí ovšem ani osobně ani solidárně za 
dlužné přIspěvky jednotlivých členů družstva. 

Jsou-Ii obce neb osady členy vodního družstva, jest úhrada 
družstevnfch přfspěvků dle §§ 66. a 67. z. z. v. záležitosti obecní 
pokud se týče osadní (§ 68. z. z. v.). 

§ 5. Státni dozor. 

Vliv státní správy na organisaci vodních družstev neobme
zuje se jen na právo dohlédací, nýbrž projevuje se různým způ
sobem. Uplatňuje se: a) co do vzniku a právní existence vod
ního družstva; b) . ohledně plnění úkolů vodního družstva a 
c) ohledně vyrovnávání rozepří, z poměru dru'žstevnfho.67

) 

Ad a) Vznik i právní existence vodního družstva jsou pod
míněny nálezem správního úřadu. Zásada tato jest zřejmě vyslo
vena v §u 57. z. z. v. ,( 

J 

za exekuční vymahání družstevních příspěvků, musí předložiti průkaz, že 
příspěvky byty řádně vypsány a dle statutárního měřítka správně reparto
vány a že také repartice byla účastníkům v čas sdělena. 

85) Zdali člen družstva ručí za příspěvek družstevní také osobně, zákon 
vodní výslovně' neustanovuie. Stanovami družstevními může býti zajisté po
vinnost ta uplatněna. 

Výslovný předpis o tom obsahuje čl. 125. bavorského zákona vodního. 
Také o otázce, jak upraviti přispívací břímě v případě, že se 'pozemek 

družstevní rozdělí na více dílů, neobsahuje zemský zákon vodní us1anoveni. 
Jinak § 109. saského zákona vodního. , 

66) Srovnej nálezy správního soudu ze dqe 2. května 1889, č. 943., B. 
4663., z 29. prosince 1897, č. 6774., B. 11.279., a z 9. října 1884, č. 1628., 

B. 2246. 
67) Ani říšský ani zemský zákon vodní nemají výslovného ustanovení 

o dohlédacím právu státní správy na vodní družstva. Asi z důvodu, že' 
uznávají právo to za samozřejmé. ~ Bavorský zákon vodní normuje do
hlédací právo státu v čl. 132.-134.; zákon badenský v § 62., zákon saský 
v § 160~ 
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Správní úřad provede také vodoprávní řízeni, na jehož zá
kladě vydá uznávací nález (§ 43. z. z. v.). 

Úřad správní také schvaluje družstevní stanovy, jakož i každou 
jích změnu. V zájmu p u b I i cit y žádá zákon, aby jak uznávací 
listina, stanovy, seznam členů a podpisy osob, které podpisují za 
představenstvo, byly vedeny v patrnosti ve vodní knize (§ 57. 
z. z. v.). Bohužel opomenul zákon vodní upraviti účelným způ

sobem institut vodních knih, tak že význam jich jest pro vývoj 
vodoprávních poměrů v naši zemi minimální. Reforma jest nutnou. 

Ad b) Vliv správy státní uplatňuje se i pokud jde o obor pů
sobnosti vodního družstva. Správa státní má zajisté živý zájem 
na tom, aby vodní družstva plnila náležitě své úkoly i mimo 
úvahy hospodářské a veřejnoprávnf již proto, že zákonodárství při
znává - jak bylo již podotčeno - vodním družstvům různé 

správní výhody, při jíchž uskutečňování správní úřady spolu
působí. 

Ingerence správy státní jest v tomto směru dvojího druhu. 
Správa státní jednak schvaluje určité výkony vodního družstva -
pokud platnost jich jest podmfněna schválením správního úřadu; 
jednak přihliží k tomu, aby vodni družstva plnila v mezích sta
novami vytčených obor své působnosti. 

V ohledu prvém neobsahuje zemský zákon vodni výslovného 
ustanovení o tom, která usnesení valné hromady musí býti schvá
lena úřadem správním. Dle zákona z 30. června 1884, Č. 116. ř. z. 
musí si vodní družstvo opatřiti povoleni vlády, chce-li učiniti zá
půjčku vydáním dílčích dlužních úpisů. Podmínky: za kterých 
může býti zápůjčka realisována, jsou obsazeny v §§ 15.-19. zá
kona tohoto. -

Dohlédací právo státní v ohledu druhém týče se předevšfm 

pro v e den í družstevního projektu. 
Intensita tohoto vlivu jest ovšem vzhledem k autonomní po

vaze vodních družstev určena jednak specielními ustanoveními 
zákona, jednak stanovami družstevními. Státní sprava může totiž 
zasahovati direktně do působnosti vodních družstev, nedovolují-Ii 
to družstevní stanovy (§ 5. zákona ze dne 30. června 1884, 
č. 116. ř. z.), jen na základě specielnfho ustanovení zákona. Tak 
jest tomu dle § 19. zákona ze dne 30. června 1884, Č. 117, ř. z. 

Správa státnf nemůže tudíž zakročiti přímo na prospěch jed
notlivých ' členů družstva, neplní-Ji vodní družstvo náležitě svůj 

úkol. V případě takovém mohou členové žádati jen za rozvázání 
svazu družstevního (§ 64. z. z. v.). 

Zpečuje-li se vodní družstvo vůbec provésti projekt druž·· 
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stevní, může ovšem správa státní vykonávati nepřfmo vliv tím, že 
pohrozí odnětím koncese (§ 86. posl. odst. z. z. v.). 

Ad c). Úřady správní rozhodují v mezích specielnfch ustano
vení zákona vodního o sporných otázkách, týkajícfch se poměru 
družstevního, pokud ovšem nejde o nároky povahy soukromo
právní, o nichž rozhodují soudové. 

Bohužel není otázka kompetenční rozřešena zemským záko
nem vodním bezvadně. 68) Stanovami družstevnlmi může býti vy
hrazeno řešení rozepří ze svazku družstevního určitému orgánu 
družstevnímu jen tentkrát, bylo-Ii toto ustanoveni stanov schvá
leno jed n o mys I n Ý m u sne sen í m vše c h čl e n Ů.69 ) 

Způsob, jakým zákonodársví positivní upravuje státní dozor 
vodním družstvům, zajisté nevyhovuje zejména z toho důvodu, že 
zákonem nejsou přesně stanoveny modality, za kterých správa 
státní dozor vykonává, následkem čehož vzcházejí různé pochyb
nosti jak o rozsahu tak i co do výkonu státního dohlédacfho 
práva k vodním družstvům. Mnohem obsažněji a výstižněji jest 
upraven státní dozor dle vodního zákona uherského, zejména při 

družstvech upravovacích. Ovšem jsou povaha i organisace vod
ních družstev dle zákona uherského podstatně různy než povaha 
a organisace vodních družstev dle říšského i zemského zákono
dárství vodního rakouského. 70) 

. § 6. Zrušeni vodnlho družstva. 

Usnesení o zrušení vodního družstva vyhrazuje zemský zákon 
vodní v §u 65. valné hromadě vodního družsÍ\'a, předpokládajfc, 
že byly splněny všechny závazky vodnlho družstva oproti osobám 
třetím 62) (§ 24. ř. z. v.). Zákoti vodní chrání tudíž autonomii 
vodního družstva i pokud jde o rozhodnuti o trvání právní exi
stence vodního družstva. 

Valná hromada usnáší se o zrušeni vodniho družstva abso
lutní většinou hlasů (čítaných dle předpisu § 56. z. z. v.), ač ne
vyžaduji-li stanovy družstevnf většiny kvalifikované. 

Z moc i ú ř e dní nemůže býti vodní družstvo zrušeno ani v tom 
t 

88) Sr. Randa I. c. str. 38 a násl. 
69) Sr. Pace I. c. str. 1309. 
70) Bylyo li stanovy družstva přijaty jen vět š i n o u hlasů, musí býti 

súčastněným stranám zůstaveno - nejsou-Ii spokojeny s rozhodnutfm smír
čího soudu - aby nastoupily zákonný pořad instanční. Jde-Ii o nároky 
soukromoprávní, třeba se ovšem říditi dotyčnými předpisy soudního řádu. 
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případě, neplní-li svých povinnosti, a tedy také ne v tom připadě, 
nezačne-Ii v určité době družstevní projekt prováděti. 

Vodnímu družstvu může býti jen odňata koncese, nedokončí-li 
stavbu družstevního podniku v ustanovené lhůtě (§ 86. odst. 2. 
z. z. V.).71) 

Vodní družstvo musí ovšem provésti likvidaci družstevního 
jmění. Zákon vodní neobsahuje bohužel o I i k v i d a ční m ř f
ze n í žádných předpisů. 72) Také o k o n k u r s u postrádáme jakého
koliv ustanovení. 

Nelze zatajiti, že ustanovení zemského zákona vodního o zru
šení vodního družstva jsbu jen kusá. Nedostatek ten jest tím ci
telnější, jelikož právě při zrušení vodního družstva vzcházejí četné 
právní otázky, jichž účelné řešení vyžaduje přesné direktivy zákona. 

Zemský zákon vodní direktivy takové neobsahuje, ponechá
vaje úpravu otázek těchto autonomii družstva. 

Vodní družstva však nemajfce opory náležitého vzoru usnesou 
se bohužel nezřídka na stanovách, které co do kusosti a neúpl
nosti v ničem nezadají zemskému zákonu vodnímu. 

Jest proto naléhavou potřebou, aby byl zemský zákon vodní 
v tomto směru účelně změněn, pokud se týče doplněn. 

Zákonodárství vodní jiných zemí podává dosti přijatelných 

vzorů . 

B. Ustanoveni formelně-právni. 

§ 7. Kterak postup0vati při zřizováni vod nich družstev. 

Ustanoveni formálně-právní týkají se správního řízení při za
kládáni vodních družstev a jsou obsažena v VI. odstavci zemského 
zákona vodnlho v §§ 91. a násl. 73) 

Zákon vodní předpisuje zvláštní řízení jen při vodních druž-
.-... .. 

71) Zákon vodní neobsahuje bohužel ustanovení, kterak se zachovati, 
neplní-Ii vodní družstvo takové veřejnoprávní povinnosti, které nelze posu
zovati jako závazek vodního družstva oproti osobám třetím. 

72) Podrobné ustanovení o likvidačním řízení obsahuje bavorský zákon 
vodní čl. 128.-131.; saský § 123.; pruský §§ 34.-43. 

7S) Podrobný a praktický návod ohledně postupu při zřizování vodních 
družstev podává Zekely I. c. Obmezujeme proto své vývody na míru nejmenší. 

Sr. také Randa I. c. str. 5.-13., Peyrer I. c. str. 704.- 715, 
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stvech s povinným členstvfm. H) Příslušnost úřadů politických jest 
normována v § 76. 

Z pravidla má býti zavedeno řIzení o založení vodního 
družstva současně s řízením vodoprávním za účelem povoleni 
k užívání vodní sily dle předpisu § 93. z. z. v. Jen při 
zvlášť velkých vodních družstvech třeba provésti obě řízeni od
děleně. 

N á vrh může podati každý účastník (tedy nikoliv snad jen 
většina); také obec, v jejíž obvodu má býti projekt proveden, 

,i není-li obec vlastnicí pozemku pojatého do projektu (§ 90. z. z. V.).75) 
Doporučuje se, aby se k provedení předběžných prací i jednání 
ustavilo přípravné komité, jehož předseda zastupuje zájemníky oproti 
správnímu úřadu. 

Návrh musí býti instruován jednak jako každá žádost za udě
lení povolení k užívání vody a zřIzení vodního dIla (§ 78. z. z. v.), 
jednak aby vyhovoval předpisům zákona ohledně zřizování vod
ních družstev (§ 90. z. z. v.). 

Žádosti se připojí mimo plán a rozpočet nákladu zřizovadho 
a udržovacího, vypracovaného jedním nebo dvěma znalci (§ 95. 
z. z. v.), ještě: 1. seznam účastníků, a sice při podnicích zavod
ňovacích a odvodňovacích dle velikosti plochy, při stavbách 
ochranných a úpravních dle ceny majetku, jenž se má chrániti; 
2. označí se finanční prostředky, které si družstvo hodlá opatřiti 

k uhrazení nákladu. -

Petit žádosti zni, aby bylo zavedeno řízenI, aby 'menšina byla 
přinucena přistoupiti k vodnímu družstvu, aby byla uznána právní 
existence vodního družstva, konečně aby bylo dáno povolení k za
vedení zamýšleného podniku. 

Správní úřad zjistí nejprve, je-li projekt přípustný z ohledů 

74) Při dobrovolných družstvech vodních není zvláštního řízení. Jest 
jen potřebí, aby se účastnici jednomyslně dohodli o účelu a rozsahu jakož 
i o způsobu provedeni družstevního projektu. Právní subjektivity nabývá 
vodní družstvo teprve uznávacím nálezem správního úřadu. Povolení k prove
dení projektu družstevního může býti ovšem uděleno -,teprve na základě pro
vedeni řízení vodoprávního vodnímu družstvu, jehOŽ' právní existence byla 
správním úřadem uznána. 

75) Tento dodatek není sice v §u 90. z. z. v. výslovně obsažen. Nic
méně jest interpretace tato jedině správnou. Neboť, je-li obec sama držitelem 
družstevního pozemku, jest přímým účastníkem -a může proto již z tohoto 
titulu činiti návrh na zřízení vodního družstva. Zvláštní ustanovení §u 90. 
o navrhovacím právu obcí nemělo by proto žádného významu. 
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veřejných ,76) a ustanovl komisionelnf šetření, při čemž ovšem třeba 
poukázati na právní důsledky §u 92. 

Řízení další provede se dle předpisu §u 79. z. z. v., a správní 
úřad urči, které pozemky a v jaké výměře jsou na podnikn účastny 
(§ 53. z. z. v.), tudíž i rozsah podniku 77) (§ 90.) a rozhodne 
i o tom, jaké změny mají z důvodů veřejných býti na projektu 
provedeny. Dle výsledku zjisti pak se počet účastníků, hlasujicích 
pro aneb proti provedení projektu, při čemž se má za to, že ti, 
kdož se nedostavili aneb se vyjádřili jen neurčitě, vyslovují se 
proti projektu.78

) O způsobu, jakým se zjišťuje většina, bylo již 
pojednáno. 711

) 

Zjisti-li se provedeným sčítáním, že se pro projekt nevyslo
vila potřebná většina aneb nejsou-li splněny ostatní podmínky, na 
nichž činí zákon závislým zřízeni vodnIho družstva s povinným 
členstvím, přer~šr úřad správní jednání a vydá nález, že menšina 
nemůže býti nucena, aby byla členem vQdního družstva. Vodní 
zákon postrádá však přesného ustanovení o tom, kdo jest povinen 
v těchto případech platiti výlohy na provedeni prací přípravných. 

'Zjisti-li se naopak, že jsou splněny zákonné podmínky pro 
zřízení vodního družstva s povinným členstvím (§ 54. z. z. v.), 
zařídí úřad správní, aby byla projednána a usnesena o s n o va ' 
s t a n o v a učiní opatřeni, aby bylo pokračováno v řízení vodoprávním 
za účelem povoleni k užfvání 'vody dle §§ 81.-84. z. z. v. Po pro
vedeném řízení rozhodne úřad správní o tom, je-li podnik pří
pustný, jakož i o rozsahu i způsobu projektu a o podmínkách, za 
kterými může býti proveden a zároveň i o tom, že menšina jest 
povinna býti členem vodního družstva.80

) Ohledně práva stěžova
cího platl i pokud jde o vodní družstvo všeobecné předpisy 
zemského zákona vodního o řízení odvolacím vůbec. 81) -

76) Ukáže-li se, že projekt družstevní jest nepřípustný z ohledů ve
řejných, může zajisté býti a limine zamítnut také návrh na zřízení vodního 
družstva, jakkoliv vodní zákon tak výslovně neustanovuje. 

77) Spornou jest otázka, může-li rozsah většího projektu družstevního 
býti určen mezi řízením zvláštním odvolatelným výměrem, či může-li se tak 
jen státi nálezem konečným. Sr. Randa 1. c. 9; Zekely 1. c. 24. Naproti tomu 
Pace 1. c. 1407. 

78) Jinak dle zemského zákona vodního pro Halič, Istrii, Moravu a Štyrsko. 
19) Sr. Správní Obzor 1912, str. 396 a náSl. 
80) Dle týchž předpisů třeba postupovati, činí-li se návrh, aby bylo zří

zeno vodní družstvo k provedení aneb k udržování projektu již povoleného. 
Sl) Náklad, který vzešel navrhovatelům následkem řízení stran zřízení 

vodního družstva a vodoprávního povolení, musí hraditi vodní družstvo, 
žádají-li za to účastníci a uzná-li úřad správní, že náklad ten byl nutný. 
Kompetence úřadů soudních jest vyloučena. 
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Předpisy o správním řízení při zřizování vodních družstev 
jsou integrující části ustanoveni zemského zákona vodního o vodo
právním řízení a souvisí také bezprostředně se stěžej nimi zásadami 
řízeni tohoto. Mohou proto býti plně oceriěny jen v souvislosti 
s úvahou o řízení vodoprávním, kteréž úvaze chceme vě'novati 
pojednání zvláštní. 

Obmezujíce tudíž prozatim kritiku zemského zákona vodního 
ohledně vodnfch družstev na ustanovení materielně-právní, chceme 
v kapitole příští ještě pojednati o návrzích vládní předlohy na 
změhu předpisů těchto. 

III. Návrhy vládni osn0vy. 

Vládní osnova navrhuje oproti zemskému zákonu o právu 
vodním následující změt1y, jichž povaha i význam jsou ovšem různy. 

A. U s t a n o ven í mat e r i e I n ě p r á v n i. 

1. Pokud jde o účel, za jakým mohou býti vodnl družstva 
zřizována, a o právnl povahu vod nich družstev, mění osnova §§y 
53. a 64. z. z. v. v těchto směrech: 

a) Dle §u 60. osnovy mohou býti vodní družstva zřizována 
i k u drž o v á ní vodních staveb vytčených v §u 53. z. z. V., 
jehož ustanovení zůstávají jinak nezměněna. i' 

2. § 76. osnovy připouští zřizování vod nich družstev tež ku 
zřizování, užívání a udržování společných zdýmadel sloužících 
k využití motorické sny vodní, nádrží a k tomu přináležejících 
zařízení pro vedení vody, jakož i za účelem opatřováni a či-
stění vody. 

3. § 62. z. z. v., normující právní povahu vodních družstev 
jakožto. svazů reálních, mění osnova v §u 68. jen stylisticky a sice 
potud, že místo výrazu "Grundlast" užívá výrazu "Reallast" a 
místo výrazu "vor anderen Reallasten" slov "vor anderen ding
lichen Rechten". Osnova také nedovolát á se ustan~~enl §u ~3. ř. z. v: 

II. Ohledně pod min e k, z a k t e r y chl z e z fl z o v a tl vod n 1 

dr u ž s t v a, nenavrhuje osnova při dob r o vol n Ý ch vodních 
družstvech žádné změny. 

Při družstvech s povinným členstvím mění § 61. posl. 
odstavec osnovy předpis §u 54. posl. odst. z. z. v., kterýž ustano
vuje, v kterém případě menšina nemůže býti nucena, aby se stala 
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čle~em vod.ního družst~a jen potud, že dle osnovy jest mensma 
v techto přlpadech povmna svoliti k zřízeni služebnosti dle §u 50. 
osnovy. 

Stylistické změny doznává také § 55. z. z. v. normující pod
mínky, za kterých menšina musí přistoupiti k vodnímu družstvu. 

V~~nf ?r~žst~~ z~ účelem v~uŽi.tí. moto!ické sily .vodni, jakož 
k znzovam zanzem na opatrovam a cistěnf vody připouští 

osnova v §u 76. jen jako družstva dob r o vol n á. 
... II!. Pokud jde o... čl e n s t v i, pak o do dat e č n é při jeti 
cle n II a o v y I o u cen í p o zem k ů z e s vaz k u dr u ž st e v
n i h o neobsahuje osnova změn zásadních, spokojujíc se s těmito 
opravnými návrhy: 

a) § 69. odst. a) osnovy (týkajícf se dodatečného přijeti po
zemku do svazu družstevního) mění jen stylisticky příslušné usta
novení §u 63. z. z. v. 

b) §em 70. osnovy, jednajícfm o vyloučeni pozemku ze svazu 
družstevního, doznává změny příslušné ustanovení §u 64. z. z. v. 
potud, že osnova připouští - ovšem souhlasně s dosavadní 
p.raxí .- vyloučeni pozemku tehdy, jestliže družstevní podnik ne
z]edna ... pozemku po uplynutí lhůty, která jest jinak do
S} a t ~ c n o UJ ~ by o č e k á van Ý v Ý s led e k sed o s t a v i J, po
trebne odvodnenl neb zavodněni. 

Odstavec 3. §u 64. z. z. v. doplňuje § 70. osnovy ~stano
vením,8l!) že o náhradě, jakou jest vodnl družstvo povinno dáti 
vyloučenému členu, rozhoduje úřad politický "na základě znale
ckého nálezu". Osnova vychází správně ze stanoviska že mat e r i
e I ní důsledky výstupu člena ze svazu družstevniho jsou tytéž 
nechť člen vystupuje dobrovolně aneb k žádosti družstev. Proto 
přísluší vystupujícímu člena oproti vodnímu družstvu v obou pří
padech stejné nároky. 

Mimo to doznává stylistické změny poslední odstavec §u 64. 
z. z. v. 

Dodatečné' přijeti pozemku do svazu vodních družstev zří
zených za účelem využití m {) to r i c k é s í J Y vod n i, jakož i na 
o pat ř o v á ní a 'č i stě n í vod y, normuje § 76. odst. 4. osnovy 
v ten smysl, že vodní družstvo jest povinno přijmouti do svazu 
vodního družstva zařízeni a nemovitosti v obvodu družstevního 

82) § 70. ad 3. a 4. osnovy zní takto: Das Ausscheiden einzelner Grund
stticke au~ der Genossenschaft kann von der Mehrheit (§ 63) verlangt werden, 
wenn es lm Interesse der Gesamtanlage notig ist. In diesem Falle stehen 
dem Austretenden die im vorhergehenden Absatze bezeichneten Anspruche 
gegen die Genossenschaft zu. 
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podniku, pokud těmto může vzejíti přijetim v: sva.z družstevn~ 
prospěch a dosavadním společníkům se nel~~SO?uJe pod~tat~.a 
újma. Vodní družstvo jest také oprávněno zadab, od nove v?n
stoupivšich členů jednak přiměřený příspěvek k, nakl~du za!lzo
vacímu, jednak náhradu zvláštního ná~lad~, ktery vzesel druzstvu 
následkem dodatečného přijetí nových clenu. v 

O tom, zdali poč a str v á n í těCh!o vodni~h druzstev m~ho~ 
b 'ti někteří společnici ze svazu vodmho druzstva vylo u cen I 

, Y a ktery' ch podmlnek se tak může státi, mají dle §u 70. odst. 3. 
az , vb' t ' 
osnovy obsahovati stanovy družstevm potre na ~s. anove~~k .. 

IV. Vn it ř n í h o úst roj í vod n í c h dr u z s t e v y aJI se 
tato opravná ustanovení osnovy: , v , 

Čl. VII., odst. 2. vyslovuje vše o b e c n o u zasadu, z~. vlad~ 
o ve v souhlase se zemským výborem vydati cestou nanzovacl 

muz v d' h d v te Před brvv , ustanoveni o stanovách a o správe vo mc ruzS v. 
v;~~ním nařízení má býti vyslechnuta přední z:mědělsk~ ~orporace. 

Ohleďně vodních družstev, ktera byla zrl,zena na 
, kladě dosavadního zemského zákona vodnlho, usta

z a . Vl VI odst 1 že družstva ta jsou povinna, aby do novuJe c.. .., , bl' , 
jednoho roku, čítajíc ode dne, kterým zákon novy ~a y pravm 

. přizpůsobila své stanovy ustanovenim tohoto zakona a aby 
mOCI, 'v d k h 'leni Neuči předložila změněné stanovy politickému ura u sc ~a. -. 
ni-li tak vodní družstvo, provede úřad politický zmeny ty z mocI 

úřední. v V' 

Sdružení k společnému užívání a k spolecné obr,a~e . pro~~ 
vodám, zřízená pře d p] a t n o stí nynějšího 'zákon~ vodmho" m~]l 
dle čl. VI. odst. 3. osnovy na vůli, aby se podrobIla u~tano-iren:~ 
§§ 64., 68.; 69. a 75. osnovy. Usnese~í to buď oznameno pn-
slušnému úřadu politickému. , 

Jed not I i v ě obsahuje osnova ta oproti zákonu dosavadmmu 

tyto změny: v d' t' d 
a) § 64. osnovy rozeznává přesně výbor a pred~e mc VI v.o -

ního družstva. Výboru náleží vésti sprá.vu vodn~ho d:uzstva (Verems
leitung), předseda (Obmann) zastupuje vodm dr~zstvo na ven,ek. 

§ 64. žádá také, aby v přfloze k vodnl kmze, by~a zapsana 
mimo data, která slušela dosud zapisrovati do vodm kmhy dle §u 
57. z. z. v., také jména členů výooru. . 

Poslední odstavec §u 57. z. z. v. nahrazuje osnova, ustano: 
venIm §u 114. obsahujícím normativni ustanovení o vedem vod ni 

knihy. § 57 
Mimo to obsahuje § 64. osnovy oproti příslušnému u . 

z. z. v. některé změny stylistické. 
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b) §§ 58. a 59. z. z. v. jednající o volbě spravních orgánů 
družstevních, t. j. výboru a představenstva, spojuje. osnova v pa
ragraf jeden (§ 65.) a v §u 66. ustanovuje, pozměňujíc příslušné 
ustanovenI zemského zákona vodního ' (§ 60.), že výbor 'družstva 
zkoumá správnost volby ve vlastnílJ1 oboru působnosti, a že roz
hodnutí jeho nelze bráti v odpor žádným právním prostředkem, 
tak že jest vyloučena i stížnost k správnímu soudu. 

§ 65. osnovy obsahuje také některé stylistické změny dosad
ního ustanovení §§ů 58. a 59. z. z. V. 83) 

c) § 67. osnovy stanovl výslovně, že politický úřad s c h v a-
1 u j e stanovy vodnlho družstva. Ob&ahuje také zvláštnl ustanoveni 
na ochranu menšiny pro případ, že by vodní družstvo usneslo se 
dle §u 61. z. z. v. na tom, aby rozdělení nákladu zařizovacího a 
udržovacfho na společníky nebylo upraveno způsobem stanoveným 
zemským zákonem vodním (§§ 73. a 74. osnovy), nýbrž dle mě
řítka jiného. Dle §u 67. odst. 2. osnovy může se tak státi jen 
jed noh I a s n·ý m usnesením přítomných, kteří musí zastupovati 
nejméněd ev ě t des e t i n plochy družstevních pozemků. 

d) Právní povahu i organisaci vodních družstev k využití 
motorické síly vodní, jakož i k opatřováni a čistění vody normují 
§§ 64., 65., 66., 67. odst. 1., 68., 71. a 75. osnovy. 

§ 76. odst. 2. osnovy pak ustanovuje, že - není-li ve sta
novách ustanoveno jinak - hlasy se čítají a také se rozvrhuje 
náklad zařizovací a udržovací při družstvech pro opatřováni vody 
dle spotřeby vody jednotlivých společníků, při ostatních zařízeních 
dle prospěchu, který vzchází súčastněným závodům družstevního 
podniku. 

§ 76. odst. 3. osnovy také ustanovuje, že majitelé pozemků 
a vodoprávnf interessenti, kteří nejsou členy družstva, jimž však jest 
podnik družstevní na bezprostřednf a podstatný prospěch Hm, že 
buď . odvracf nebezpečí aneb umožňuje úspěšněj~í odebírání vody, 
mohou býti k návrhu představenstva družstva úřadem politickým 
přinuceni, aby poskytli přiměřený příspěvek k nákladu zařizova-

83) § 65. osnovy zní: Zur Leitung und Besorgung der Genossenschafts
angelegenheiten wahlen die Genossen aus ihrer Mitte durch absolute Mehr
heit der nach § 63 zu berechnenden Stimmen einen Ausschuss. 

Der Ausschuss wahlt aus seiner Mitte durch absolute, nach Kopfen zu 
berechnende Stimmenmehrheit den Obmann. 

Ergibt sich bei diesen Wahlen keine absolute Stimmenmehrheit, so 
entscheidet die engere Wahl und bei Stimmengleichheit das Los. 

Das Ergebnis der Wahlen ist der politischen Behorde unter Nam
haftmachung jener Personen anzuzeigen, die flir die Genossenschaft zeichnen. 

4 



c;hnu i n~. \1t<;kžo.yáni družstevnJch, ~a1ize.n[. Oru~,tov:(ni a vodo.p~ávni 
inte.ress,enti" , kteři jsou u~náni dl~ tohoto ustanoveni z:a p~v.l~ny, 
aJ?,~ p'ati1~ přts,pěv.ek, mu-sf být.L - žádaj.i-li za tQ - přl)att za 
členy dt.užstvé:\. . 

Vjši pUspěvku, kte-rý má býti dle .!ohoto ~~ta~oM'e,m p!a.cen~. 
u~č-I -,.- aedohodno.u-li se strany - urad poltbcky na za.kta.de 
znaleckého dobrQa;4.án.t.. . 

~) Menšího význ;amu j,e~t změna, že d-o o,snovy tJe.bylQ poJato 
ustanoveni -§u 68: z. z. v. o tom, jakým' Zp,ůsQ~m uh.ta~1:1ij v

obce 

a osady - j&OU;-U čLen.y vodního. družst:v.a - dru,~stevnl pdspevky. 
V. Ohledn-,ě &,t á tn í hod QZ o r u na vodili, družstva nenavr-

buit osnova žéi<!ný<;h zlll.ěn. v . 

VI. E>ůle-~itějši změnu obsahuje § 1'2i. 0snovy oh~edne z~ u-; 
š,e nri: v o,d n í h-o dr u ~ s tv a, pokud se týče ehledne vyloueeR'1 
pozemkt7t ze svazu družstevního. v' v . • 

Paitagraf tento totiž piiedpisuje, že v tQm pnpade, bylo-l~ 
vodRi! družstvo, zřízeno na z'ákladě zvláštního zák@na, aneb byla-ll 
povolena vodnimu dliUžstvu podpora Zv pF@střed~ů .~tátt1lÍch an:~ 
zemských, mŮlŽe býti VOdIli družstv@' zruseno, a tohkeiJ mohou ~y~l 
pOlemky vyloučeny ze svazu družstevnlho' jeIl za sou~lasu mini'· 
sterstva orby, . pokllld se, týče zemského. v:ýboru; ~a~F0t~ · ~@mu ne
obsahuje ani osnova, žádných předpisw o. ř1~em hkv'lda~mm. 

II. U$tanovenl formelně pr,ávni. 
, 

Oproti ustanovením zemského zákon: vodního tý~ajkim se 
správnlho ř~zení při zřizováni vodních druzstev navrhu)e_ osnova 
tyto změny: . . . ..... 

a) § 1'0'0. osnovy opravňui~ , obce, aby činily n~vrh na z~~
zení vodnlho družstv,a i z ohle.dů velejných, tedy 1 ~ tom pn
pade" nej~ou-1i , do svazu družstevni~.Q pojaty.. obecm ~ozemky. 

TÝ.ž § atanovi, že zái~mnici" kt,e.n odvolah svou. př .. hlá",~ku v ~ 
Um znemožnili ustaveni vodního družstva, jsou povmnI pnspeb 
k náhradě útr(!t, jichž vyžadovaly práce předbě~né.. V' ",. •• 

b) §. 1'Ol. odst. 2. osnovy! up.ravuje správni rlzem pn znz.ov:~~ 
vodnich ' druž~b~v, k, ú,č~Jům vytčeným v §u 76. osnovy (Vyuzltl 
m~t~.f'i~M sily v<iHdni". opat~ovánl\ a čistění vo~~). • .. . 

Dle ustanoveni toho nálež! úpadu pohttckemu, aby z]lstll 
intellessenty, jakož i druh a způsob jich zájmu,. jakož i ",by ~y
šetřU zdali a. g,okud lze. pr,ověstL družstevnl podmk d~e predpl~u 
tOhQto: zák.ona.' Náklad; podniku. urči úřad politický len tenkrat, 
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bude~li naň vznesena žádost dle §u 76. odst. 5. osnovy, aby usta
novil výši příspěvků. 

c) Podstatnou změnu navrhuje § 1'02. osnovy, pokud jde 
, o zjištěni poměru hlasů odevzdaných při ři-zeni 

vod o p r á v nim pro a pro t i zří z e ní .vo dní ho ' dr u ž s t va. 
Dle tohoto ustanovení přičtou se hlasy těch,. kdož se nevy

slovili buď vůbec aneb podali prohlášeni neurčité, k hlasům ode
vzdaným pro zřízení vodního družstva, kdežto dle dosavadrtlho 
ustanovení §u 92. z. z. v.hlasy tyto čitaly se k hlasůtn zamítavým. 
Nebyli-Ii zájemníci tito pojati do svazu družstevního, nebéře se 
na jich hlasy žádný zřetel, ač nepodaji-li do 14 dnů ode dne ří
zení jiné určité prohlášeni. Na toto ustanoveni má býti výslovně 
upozorněno ve vyhlášce, kterou se řízeni zahajuje. -

Z výpočtu tohoto patrno, že opravné návrhy vládní předlohy 
co do vodních družstev jsou dosti četné. Nicméně - jak bylo již 
úvodem podotčeno - jest význam návrhů těch velice různý. 

Z á s a dní h 9 významu jsou některá materielně právni ustano
veni osnovy. 

Předpisem nejdůležitějším jest po našem soudě § 76. osnovy 
týkajfcí se zřizováni vodnfch družstev k využiti motorické sny 
vodnI, k opatřovánI a čistěni vod. 

Ustanovení §u 76. osnovy rozšiřuje podstatně dosavadní obor 
působnosti vodních družstev, vytčený v §u 54. z. z. v., připouštějíc . 
jich zřizování též k účelům průmyslovým jakož i k opatřováni a 
čistění vody. Osnova vyplňuje takto podstatnou mezeru nynějšfho 
zemskěho zákona vodního, který - jak bylo dolíčeno 84) - do
voluje zřizovati vodní družstva jedině k účelům melioračním a 
ochranným. Lze také bezpečně očekávati, že toto ustanoveni osnovy 
bude působiti oplodňujicím vlivem na podnikáni průmyslové. 
Nelze proto upříti ustanovení tomu důležitý význam národohospo
dářský. Osnova uznává ovšem vodní družstva této kategorie jen 
jako družstva dobrovolná. Průvodní zpráva k osnově odůvodňuje 
toto stanovisko tím, že - pokud jde o vodni družstva za účelem 
opatřování vody - "nebylo by účelno zřizovati družstva s povin
ným členstvím, Sb) jelikož o pat ř o v á n i vod y jest dle zřezeni óbec
nich, pokud přesahuje síly jednotlivců, záležitostí obci a poněvadž 
by družstva s právem donucovacím mohla býti v tomto oboru na 
úkor podnikání obecnímu, jemuž jinak slu~i dáti přednost. Semknutí 

M) Srovnej: Správní Obzor, roč. 1912 str. 392. 
8~) Osnova užívá výrazu "Zwangsgenossertscl'lltftel1" _ ovšem nikoliv 

spfávně. 

* 
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p r ů mys lov Ý ch závodů ve svaz družstevní chová pak v sobě 
nebezpečí, že by závody menšI mohly se státi více odvislými na 
závodech větších, než jak by toho vyžadoval vlastní jich zájem. 
Z tohoto důvodu, pak z důvodu, že zřizování vodních družstev 
dle §u 76. osnovy vyžaduje často úplnou změnu závodního 
zařízení jednotlivých podniků a tudíž i velikých investicí, nedopo
ručuje se, aby jednotlivci byli nuceni státi se členy těchto vodních 
družstev. 

Přijetí do svazu družstevnfho nesmí však býti závislým jen 
na vůli společnfků, jelikož by vodní družstvo mohlo vylučováním 
interessentů ze svazu družstevního vykonávati škodlivý vliv na 
trvání a další vývoj jednotlivých závodů". 

Naproti tomu uznává osnova důvodným, aby osoby třetí, 

které nejsou sice členy vodního družstva, jimž však podnik druž
stevní poskytuje buď přímo neb nepřímo podstatné výhody, byly 
povinny přispIvati poměrně k nákladu zařizovacímu i udržovacímu. 
V případě tomto musí jim býti ovšem zůstaveno na vůli přistou
piti k družstvu jako členové. 

S Umto stanoviskem osnovy možno souhlasiti. Připouštíf 

osnova zřizování vodních družstev k účelům průmyslovým. Umož
ňuje tudIž racionelnějšf a intensivnější využití vodni síly, než jaké 
by bylo možným při podnikání jednotlivém. Tímto . svým účelem 
usnadňuje ovšem osnova především zřizování velkých závodů prů
myslových na základě zájmového sdružování. Osnova však dbá 
při tom samostatnosti zájmů menších závodů, poskytujíc zároveň 
kautelu, aby některý závod měl přfmého neb nepřímého užitku 
z podniku družstevního, sám však neposkytl aequivalentnf pří

spěvek na uhražení nákladu zařizovacího i udržovacího. Bohužel 
nelze nepoukázati k tomu, že i toto příznivé stanovisko osnovy 
vůči závodům menšfm jest ohroženo ustanovením §u 53. osnovy 
o vyvlastně nf vodních práv i průmyslových závodů ve prospěch 
závodů velkých. Opětný d ljkaz, jak dalekosáhlého a v důsledcfch 
svých nepříznivého významu jest toto ustanovení §u 53. osnovy 
pro menši průmysl. Tfm větší bdělosti a obezřetnosti bude tudíž 
třeba, aby toto nebezpečí bylo odvráceno účelnou úpravou práva 
vyvlastňovacího. , 

Také nelze nepoukázati k tomu, že § 76. odst. 2. osnovy 
stanoví způsob rozvrhu nákladu zřizovacího a udržovacfho na 
společnlky stejně ne u r čit ě a ne pře sně, jako jest tomu dle 
§§ 66. a 67. nynějšího z. z. v. při vodních družstvech, zřizovaných 
dle §u 53. z. z. v. (§ 60. osnovy). Bylo by si přáti, aby vzorné 
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stanovy, které budou vydány dle čl. VI. odst. 2. úvodu k zákonu 
vodnímu zajisté i pro družstva k účelům prllmyslovým, doplnily 
účelně tento nedostatek předpisu §u 76. osnovy. 86) -

Zásadně důležitým jest dále ustanovení čl. VI. odst. 2. úvodu 
k osnově, dle něhož vláda m ů že v souhlase se zemským výbo
rem vydati cestou nařizovací bližší ustanovení o stanovách a 
správě vodních družstev. ' 

Předpis tento umožňuje, aby správa veřejná vydala pro vodní 
družstva vzorné stanovy a aby tím zjednala základnu pro účelnou 
úpravu organisace vodních družstev jakožto právnické osoby, a 
také pro úpravu právního poměru členů jednak na vzájem, jednak 
k vodnímu družstvu i k osobám třetím. Tím bude moci býti vy
varováno nedostatkům a vadám, vzcházejícím dosud z toho, že 
vodní družstva nemajfce ani náležitého vzoru a zpravidla ani 
s dostatek odborné znalosti, nemohou dáti si stanovami družstev
ními samosprávu takovou, která by zabezpečovala co nejúčelnější 
uskutečněni družstevního účelu jakož i hladkého vyrovnání even
tuelnfch zájmových kollisi. 

Úřadům správnfm bude také zjednána jinak nepostrádatelná 
pomůcka při zkoumáni a schvalovárií družstevnfch stanov. Pomůcky 
té dosud bohužel nebylo. 

Litovati jest však, že osnova neprovádí zásadu tuto s plnou 
důsledností, op r á v ft ují c jen vládu, aby vydala pravidla pro úpravu 
vnitřní organisace vodnfch družstev cestou nařizovaci. Byť i bylo 
lze očekávati, že vláda ve vlastnlm zájmu veřejné správy si popm, 
aby plně a co nejdříve použila svého nařizovacfho práva v na
značeném smyslu ve prospěch vodních družstev, přece by se do
poručovalo, aby účelnou opravou osnovy bylo toto oprávnění 

veřejné správy změněno v z á k o n n o u p o v i n n o st. 

Z dalších změn navrhovaných osnovou jest zásadně důležitým 
také ustanovení §u 72., dle něhož mohou býti vodní družstva, 
zřízená na základě zvláštních ustanovení zákonných aneb jimž 
byla poskytnuta subvence státní neb zemská, zrušena jen za sou
hlasu c. k. ministerstva pokud se týče zemského výboru. Ustano
vení toto nejen zabezpečuje úČelné provedení družstevního pro
jektu, nýbrž poskytuje také i · záruku, že vodni družstva splní 
všechny závazky oproti osobám třetím. Je tudíž i na prospěch 
soukromých věřitelů družstevních. 

8&) Srov. prováděci nařízení k badenskému vodnímu zákonu z 8. pro~ 
lince 1899. 
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Ostatní materielrtě , pravní opravné návrhy osnovy nejsou ani 
povahy zásadní, aniž" .sledujI zvláštní jiný cil reformní. ' Jsouť 
v podstatě jen uzákoněnfm právních zásad, k nimž dospěla praxe 
po dobu trvání zemského ' zákona vodn,ího interpretací dotyčných 
ustanovení. Této povahy jsou zejménél ustanovení §u 60. osnovy 
o zřizováni vodních družstev ' k u drž o v á n f vodnich staveb; 
§u 70. odst. 1., 3. a 4 . 6 vyloučení pozemku ze svazu družstev
ního, jakož i §u 73. odst. 3. o způsobu, jakým třeba rozvrhnouti 
na společníky náklad zařizovací a vyddovací. 

Také ustanoveni §u 67. odst. 2. osnovy, které zjednává men
šině členů ochranu pro případ, že by vodní družstvo zamýšlelo 
rozvrhnouti náklad na zařfzení a. udržování staveb družstevních 
v neprospěch menšiny dle jiného měřítka, než jaké stanoví zem
ský zákon vodní, obsahuje oproti praxi dosavadní jen tu změnu, 
pokud ustanovuje, že při valné hromadě, která má o otázce této 
se usnášeti, musí býti přítomen počet společníků, zastupujících 
nejméně devět desetin plochy družstevních pozemků. Ve smyslu 
ustanovení nynějšího zemského zákona vodního mohlo' by býti uči
něno usnesení takové jen jed n o myslným usnesením vše ch 
členů vodního družstva. 

Nelze popříti, že požadavek zemského zákona vodního jest 
mnohem přísnější. Nicméně chová v sobě nebezpečí, že pro odpor 
i jediného člena, representujícího třeba jen minimální díl družstevních 
pozemků, nemůže býti valnou hromadou usneseno i sebe účelnější 
rozvrženi nákladu zařizovacího i udržovacího. Naproti tomu lze 
zajisté považovati za dostatečnou kautelu, kterou poskytuje menšině 
požadavek osnovy, aby usnesení takové bylo učiněno kvalifiko·· 
vanou většinou, representující devět desetin plochy družstevní. 

Může-Ii býti podána do usnesení učiněného dle §u 67. osnovy 
stížnost k úřadu správnímu, pokud se týče do které doby lze tak 
učiniti, osnova neustanovuje. -

Nezásadní povahy jsou také změny obsažené v §u 64. osnovy 
týkajfcí se vnitřního ústrojí vodního družstva. 

Některé změny navrhované osnovou ohledně materielně práv
ních ustanovení zemského zákona vodního jsou vůbec jen povahy 
stylistické. Tak zejména § 61. odst. 3., §§ 62., 65., 66., 68., 69., 
70., 71., 73. odst. 3. 

O spr á v ním ř f z e n í při zřizovánf vodních družstev bude 
- jak svrchu podotčeno - pojednáno v souvislosti s úvahami 
o řízení ve věcech vodních, při čemž oceněny budou i jednotlivé 
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opravné návrhy osnovy. Nicméně možno již i nyni 'tvrditi, že obě 
hlavní změny navrhované osnovou v §u 100: odst. 1. á v §u 102. 
jsou účelny. -

Srovnáme-li opravné návrhy osnovy sjednotIivými výtkami, 
které jsme učinili nynějšímu stavuzákórtnému při rozboru materi
elně právních ustanovení zemSkého zákOna vodního o vodních 
družstvech, můžeme 's potěšením 'doznati, ' že osnova čelí aS'poň 
nejpodstatnějším výtkám a že zejména pokud jde ó obor působnosti 
vodních družstev, snaží se přizpůsobiti předpisy organisatorní 
zejména pokud jde o účely, za kterými lze vodní družstva zřizo
vati, jakož i co do vnitřního ústrojí vodních družstev potřebám 

novodobého hospodářství vodního, obzvláště v oboru podnikáni 
průmyslového. 

V tomto směru znamená osnova ' skutečný pokrok. Bylo by 
ovšem žádoucno, aby osnova také upravila účelněji, než jest tomu 
dle zákona nynějšího, jednak stá tni do hle dna vod nf dr už·· 
s t v a, jednak otázku u drž o v á n í staveb družstevních.87

) Osnova 
bohužel nepodrobila dosavadní předpisy o obou těchto otázkách 
pronikavější revisi a také nepodává žádných opravných návrhů, 
jakkoliv obě otázky ty jsou vzhledem k dosažení družstevního 
účelu co nejúžeji spjaty se zájmem veřejným a jakkoliv právě 
v tomto směrujsou ustanovení dosavadní zdrojem určitých po
chybnostI. Osnova také neupravuje řízení likvidační při zrušení 
vodního družstva. Rovněž neodstraňuje pochybnosti a nejasnosti, 
které vzcházejí dle předpisů nynějšího zákona vodního jednak 
ohledně podmínek za kterých lze zřizovati vodní družstva s povin
ným členstvím, jednaJe o vyloučení pozemků ze svazu družstev
ního. 88

) 

Bylo by proto žádoucno, aby i těmto otázkám byla věno

vána náležitá pozornost, až bude osnova předmětem jednání sně
movního. 

Dotčené výtky seslabují sice poněkud reformní význa~ osnovy, 

117) Při vodních družstvech, jimž se povoluje subvence ze státního fondu 
melioračního a z fondu zemského dle ustanovení zákona ze dne 30. června 1884 
č. 116 ř. z. bývá do zákona zemského, jímž se subvence ty zajišťují, pojato 
ustanovení, že vodní družstvo přejímá povinnost udržovati hotové stavby 
družstevní. Ustanovení to jest však musorní, jelikož jednak není upraven 
dozor na podniky družstevní, jednak také zákon nenaznačuje prostředky, 

jimiž by liknavé vodní družstvo mohio býti donuceno, aby plnilo povinnost 
udržovací. 

815) Sr. Správní Obzor 1912 str. 396 a násl. 
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nemohou nicméně zvrátiti celkový úsudek, dle něhož znamená 
osnova, pokud jde o vodnI družstva oproti dosavadnitbu zákonu 
vodnímu skutečný pokrok. Lze také bezpečně očekávati, že osnova, 
až stane se zákonem bude mocnou vzpruhou združovadch snah 
vodohospodářských interessentů, aby bylo co nejracionelněji vy
užito vodních sil. Že uskutečněni snah těch bude jen na prospěch 
úpravy vodního hospodářstvf v naší vlasti, jest na bíledni. 
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