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Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), s vyznačením navrhovaných změn 

 

****** 

 

HLAVA V 

 

OCHRANA VODNÍCH POMĚRŮ A VODNÍCH ZDROJŮ 

 

Díl 5 

 

Ochrana jakosti vod 

 

§ 40 

Havárie 

   (1) Havárií je mimořádné závažné je závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení 

jakosti povrchových nebo podzemních vod.   

   (2) Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení 

jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými závadnými 

látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení 

nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené 

akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. 

    (3) Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k 

zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci 2, pokud 

takovému vniknutí předcházejí. 

   (2) Za havárii se vždy považuje zhoršení nebo závažné ohrožení jakosti povrchových 

nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, 

prioritními nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními látkami a radioaktivními 

odpady, nebo zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v 

chráněné oblasti přirozené akumulace vod nebo v ochranném pásmu vodního zdroje. 

   (3) Havárií mimořádného rozsahu je havárie, při níž došlo k mimořádně závažnému 

zhoršení jakosti povrchových vod, zejména havárie, kdy  

a) došlo ke značnému úniku závadné látky, 

b) došlo k významnému úhynu ryb nebo dalších vodních živočichů, 

c) došlo k poškození vodního ekosystému vyžadujícímu následné provedení opatření 

k nápravě ve značném rozsahu, 

d) zhoršená jakost vody způsobená havárií může ohrozit zásobování pitnou vodou, 

nebo 



e) jsou ohroženy životy nebo zdraví lidí nebo hrozí značná škoda podle trestního 

zákoníku. 

   (4) Havárie mimořádného rozsahu se vždy považuje za mimořádnou událost podle 

zákona o integrovaném záchranném systému35). 

   (5) Za součást havárie se považují rovněž související technické poruchy a závady 

zařízení k zachycování, skladování, likvidaci, dopravě nebo odkládání závadných 

látek, které vlastní havárii předcházely. 

 

 

§ 41 

Povinnosti při havárii 

   (1) Ten, kdo způsobil havárii (dále jen "původce havárie"), je povinen činit bezprostřední 

opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, 

popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.  

   (2) Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému 

záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České 

republiky, případně správci povodí.  

   (3) Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí 

jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a 

Českou inspekci životního prostředí, která bude o havárii, k níž došlo v ochranných pásmech 

přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a na povrchových vodách 

využívaných podle § 34, informovat též Ministerstvo zdravotnictví. Řízení prací při 

zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu úřadu, který o havárii neprodleně informuje 

správce povodí.   

 

   (4) Dojde-li k havárii mimořádného rozsahu, která může závažným způsobem ohrozit 

životy nebo zdraví lidí nebo způsobit značné škody na majetku, platí při zabraňování 

škodlivým následkům havárie přiměřeně ustanovení o ochraně před povodněmi.  

   (5) Původce havárie je povinen na výzvu orgánů uvedených v odstavci 3 při provádění 

opatření při odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat.  

   (6) Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout České 

inspekci životního prostředí potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádá, a Hasičskému 

záchrannému sboru České republiky. 

   (1) Ten, kdo způsobí havárii (dále jen „původce havárie“) nebo zjistí havárii, je 
povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky.  

   (2) Původce havárie je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a 
následků havárie (dále jen „zneškodňování havárie“). Přitom se řídí schváleným 
havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu příslušného podle místa 
havárie nebo Hasičského záchranného sboru České republiky. Za místo havárie se 
považuje místo vzniku havárie nebo, není-li místo vzniku havárie známo, místo, kde 
byla havárie poprvé zjištěna. 



   (3) Hasičský záchranný sbor České republiky je povinen neprodleně informovat o 
jemu nahlášené havárii vodoprávní úřad příslušný podle místa havárie, správce 
povodí a Českou inspekci životního prostředí. Dojde-li k havárii v ochranném pásmu 
přírodního léčivého zdroje nebo zdroje přírodních minerálních vod nebo na 
povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 34, informuje Česká inspekce 
životního prostředí neprodleně Ministerstvo zdravotnictví. Dojde-li při havárii k 
ohrožení nebo znečištění zdroje pitné vody, informuje vodoprávní úřad příslušný 
podle místa havárie neprodleně příslušného provozovatele vodohospodářské 
infrastruktury.  

   (4) Řízení prací při zneškodňování havárie, s výjimkou havárie mimořádného 
rozsahu, přísluší vodoprávnímu úřadu příslušnému podle místa havárie. V případě 
havárie mimořádného rozsahu přísluší řízení záchranných a likvidačních prací při 
zneškodňování havárie Hasičskému záchrannému sboru České republiky. Pokud 
nelze situaci bezodkladně projednat s vodoprávním úřadem nebo nelze jednoznačně 
určit, zda jde o havárii mimořádného rozsahu, postupuje se podle věty druhé. Při 
zneškodňování havárie mimořádného rozsahu spolupracuje s Hasičským záchranným 
sborem České republiky vodoprávní úřad příslušný podle místa havárie. 

   (5) Šetření příčin havárie přísluší vodoprávnímu úřadu příslušnému podle místa 
havárie. Při šetření příčin havárie si vodoprávní úřad může vyžádat součinnost České 
inspekce životního prostředí, správce vodního toku, správce povodí a Policie České 
republiky. 

   (6) Původce havárie je povinen na výzvu orgánů a osob uvedených v odstavci 3 při 
provádění opatření při zneškodňování havárie s těmito orgány a osobami 
spolupracovat. 

   (7) Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout 
potřebné údaje Hasičskému záchrannému sboru České republiky, vodoprávnímu 
úřadu příslušnému podle místa havárie a České inspekci životního prostředí, pokud si 
jejich poskytnutí vyžádá. 

   (7) (8) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou způsob a rozsah hlášení havárií, 
jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 

 

§ 42 

Opatření k nápravě 

   (1) K odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného 

nakládání se závadnými látkami nebo havárií (dále jen "závadný stav") uloží vodoprávní úřad 

nebo Česká inspekce životního prostředí tomu, kdo porušil povinnost k ochraně povrchových 

nebo podzemních vod nebo původci havárie (dále jen "původce závadného stavu"), 

povinnost provést opatření k nápravě závadného stavu (dále jen "opatření k nápravě"), 

popřípadě též opatření k zajištění náhradního odběru vod, pokud to vyžaduje povaha věci. K 

odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních vod, nedovoleného 

nakládání se závadnými látkami nebo havárií (dále jen „závadný stav“) se uloží tomu, 

kdo porušil povinnost k ochraně povrchových nebo podzemních vod nebo původci 

havárie (dále jen „původce závadného stavu“) povinnost provést opatření k nápravě 

spočívající v odstranění následků závadného stavu, popřípadě též v zajištění 

náhradního odběru vod, pokud to vyžaduje povaha věci. Opatření k nápravě ukládá 

vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí, s výjimkou opatření k 

nápravě závadného stavu způsobeného havárií, které ukládá pouze vodoprávní úřad 

příslušný podle místa havárie, který si za tímto účelem může vyžádat součinnost 



České inspekce životního prostředí. Náklady na provedení opatření k nápravě nese ten, 

jemuž bylo opatření k nápravě uloženo. Pokud ten, komu byla uložena opatření, je neplní a 

hrozí nebezpečí z prodlení, zabezpečí opatření k nápravě vodoprávní úřad nebo Česká 

inspekce životního prostředí na jeho náklady. Pokud k havárii došlo v důsledku zásahu 

Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární ochrany, nepovažují 

se za původce havárie, jestliže k zásahu použili přiměřených prostředků. 

   (2) Vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí uloží podle potřeby opatření 

k nápravě nabyvateli majetku získaného způsobem uvedeným ve zvláštním zákoně,22) který 

není původcem závadného stavu, ale k jehož majetku takto získanému je závadný stav 

vázán. Takto postupuje vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí v případě, 

že nabyvatel tohoto majetku jej získal s vědomím ekologické zátěže a byla-li s ním o tom 

uzavřena zvláštní smlouva nebo byla-li mu poskytnuta sleva z kupní ceny z důvodu 

závadného stavu, jenž je předmětem opatření k nápravě. Tímto způsobem postupuje 

vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí i v případě, existuje-li dosud 

původce závadného stavu. Exekuci rozhodnutí vydaného podle tohoto ustanovení nelze 

zahájit, nařídit nebo provést. 

   (3) Povinnosti plynoucí z opatření k nápravě uloženého původci závadného stavu nebo 

nabyvateli majetku podle odstavce 2 přecházejí na jejich právní nástupce. 

   (4) Nelze-li opatření k nápravě uložit podle odstavců 1 až 3 a hrozí-li závažné ohrožení 

nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod, zabezpečí nezbytná opatření k nápravě 

příslušný vodoprávní úřad z vlastního podnětu nebo z podnětu České inspekce životního 

prostředí. Může k tomuto účelu uložit provedení opatření k nápravě právnické osobě nebo 

fyzické osobě podnikající podle zvláštních právních předpisů,23) nebo podnikající fyzické 

osobě, která je k provedení opatření k nápravě odborně a technicky způsobilá. Účastníkem 

řízení o uložení opatření je jen tato osoba; odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný 

účinek. K tomuto účelu zřizuje kraj v rámci svého rozpočtu zvláštní účet ročně doplňovaný do 

výše 10 000 000 Kč. K účelu úhrady plateb za provedená opatření k nápravě zřizuje kraj 

v rámci svého rozpočtu zvláštní účet ročně doplňovaný do výše 10 000 000 Kč. Obec s 

rozšířenou působností, jejíž úřad plní funkci vodoprávního úřadu, který provedení 

opatření k nápravě uložil, požádá příslušný kraj o úhradu platby za provedené opatření 

k nápravě. Příslušný kraj zašle bez zbytečného odkladu peněžní prostředky v 

požadované výši obci s rozšířenou působností, která je zašle osobě, která opatření k 

nápravě provedla. 

   (5) Ze zvláštního účtu kraje zřízeného podle odstavce 4 lze hradit rovněž náhradu nákladů 

na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách 

podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých 

zákonů23a). Příslušný kraj zašle tyto prostředky příslušnému orgánu podle zákona o 

předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů bez zbytečného 

odkladu na základě jeho žádosti. 

   (6) Vlastníci majetku, na němž závadný stav vázne nebo jejichž majetku je nutno použít při 

odstranění závadného stavu a kteří nejsou těmi, jimž bylo opatření k nápravě uloženo, jsou 

povinni strpět provedení opatření k nápravě uloženého nebo nařízeného vodoprávním 

úřadem. Za tím účelem jsou povinni umožnit vstup, popřípadě vjezd na své pozemky a 

stavby a strpět omezení obvyklého užívání svých pozemků a staveb. 
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   (7) Pro vstup, popřípadě vjezd do staveb a zařízení ozbrojených sil České republiky, 

Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby České republiky 

platí zvláštní právní předpisy.24) 

   (8) Jestliže se uložená opatření k nápravě dotýkají cizích pozemků nebo staveb, je třeba 

co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených pozemků a staveb; vstup, popřípadě vjezd a 

zamýšlená omezení obvyklého užívání pozemků nebo staveb je třeba jim předem oznámit, 

nehrozí-li nebezpečí z prodlení. Po dokončení opatření k nápravě jsou ti, jimž byla opatření k 

nápravě uložena, povinni na své náklady uvést pozemky nebo stavby do předchozího stavu, 

pokud se s jejich vlastníky nedohodli jinak; jsou-li opatření k nápravě prováděna na základě 

rozhodnutí vodoprávního úřadu podle odstavce 4, hradí tyto náklady příslušná obec, a to z 

prostředků státu. 

   (9) Náhradu za majetkovou újmu nebo omezení vzniklá vlastníkům při provádění opatření k 

nápravě na jejich pozemcích nebo stavbách hradí ten, jemuž bylo opatření k nápravě 

uloženo. V případě uvedeném v odstavci 4 hradí tuto náhradu příslušný vodoprávní úřad. 

Právo na náhradu musí být uplatněno u toho, jemuž bylo opatření k nápravě uloženo, nebo u 

příslušného vodoprávního úřadu do 6 měsíců od jeho vzniku, jinak zaniká. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody. 

 

§ 59 

Povinnosti vlastníků vodních děl 

   (1) Vlastník vodního díla je povinen 

 a) dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do 

provozu, zejména dodržovat provozní řád a schválený manipulační řád, neprodleně 

oznamovat vodoprávnímu úřadu změny mající vliv na obsah provozního řádu vodního díla 

pro čištění odpadních vod s povoleným množstvím vypouštěných odpadních vod 

větším než 6 000 m3/rok nebo manipulačního řádu a předkládat vodoprávnímu úřadu ke 

schválení návrh na úpravu manipulačního řádu tak, aby byl v souladu s komplexním 

manipulačním řádem podle § 47 odst. 4 písm. g); náležitosti manipulačních a provozních 

řádů stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou, 

 b) udržovat vodní dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, 

majetku a jiných chráněných zájmů, 

 c) provádět na vlastní náklad u vodního díla technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto 

dohledu vodní dílo podléhá, 

 d) provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uloží k odstranění závad 

zjištěných na vodním díle, zejména při vodoprávním dozoru, 

 e) dbát pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném vodním 

toku, 

 f) odstraňovat předměty a hmoty zachycené či ulpělé na vodních dílech a nakládat s nimi 

podle zvláštního zákona,32) 
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 g) osadit na vodním díle cejch, vodní značku nebo vodočet, umožnit průběžný přenos dat o 

průtocích ve vodním toku nebo zajistit zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle rozhodnutí 

vodoprávního úřadu, 

 h) osadit na vodním díle plavební znaky, 

 i) u vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody ve vodním toku udržovat na vlastní náklad v 

řádném stavu dno a břehy v oblasti vzdutí a starat se v něm o plynulý průtok vody, zejména 

odstraňovat nánosy a překážky, a je-li to technicky možné a ekonomicky únosné, vytvářet 

podmínky pro migraci vodních živočichů, nejde-li o stavby, 

 j) odstraňovat náletové dřeviny z hrází sloužících k ochraně před povodněmi, ke vzdouvání 

vody nebo k akumulaci vody; na tyto povinnosti se s výjimkou ochrany památných stromů, 

zvláště chráněných druhů rostlin, zvláště chráněných živočichů a volně žijících ptáků, 

nevztahuje zákon o ochraně přírody a krajiny14a). Před jejich odstraněním, není-li nebezpečí 

z prodlení, je vlastník vodního díla povinen oznámit svůj záměr orgánu ochrany přírody.  

   (2) Vodoprávní úřad může uložit vlastníkovi vodního díla zpracovat a předložit mu ke 

schválení manipulační řád vodního díla; může též stanovit podmínky, za kterých rozhodnutí 

o schválení vydá, a lhůtu k předložení nebo k předloženému manipulačnímu řádu uložit 

provést doplnění nebo jiné úpravy. Dále může uložit provést změnu schváleného 

manipulačního řádu vodního díla a jeho předložení ke schválení. Manipulační řád schvaluje 

vodoprávní úřad na časově omezenou dobu. 

   (2) Vodoprávní úřad může uložit vlastníkovi vodního díla zpracovat a předložit mu ke 

schválení provozní řád vodního díla pro čištění odpadních vod s povoleným 

množstvím vypouštěných odpadních vod větším než 6 000 m3/rok nebo manipulační 

řád vodního díla; může též stanovit podmínky, za kterých rozhodnutí o schválení vydá, 

a lhůtu k předložení nebo k předloženému provoznímu nebo manipulačnímu řádu 

uložit provést doplnění nebo jiné úpravy. Dále může uložit provést změnu schváleného 

provozního nebo manipulačního řádu vodního díla a jeho předložení ke schválení. 

Provozní nebo manipulační řád schvaluje vodoprávní úřad na časově omezenou dobu. 

   (3) Ve výjimečných případech může stavební úřad uložit nebo povolit vlastníkovi vodního 

díla mimořádnou manipulaci na vodním díle nad rámec schváleného manipulačního řádu. V 

takovém případě nevzniká vlastníkovi vodního díla povinnost náhrady oprávněnému k 

nakládání s vodami v tomto díle za to, že nemůže nakládat s vodami v maximálním 

povoleném množství a s určitými vlastnostmi. 

   (4) Vyžaduje-li to veřejný zájem a jestliže ten, kdo je k tomu povinen, tyto povinnosti řádně 

neplní a nezjednal-li nápravu ve stanovené lhůtě, vodoprávní úřad může rozhodnout, že jiná 

osoba přejímá na dobu nezbytné potřeby provoz nebo údržbu vodních děl. Tento provoz a 

údržbu obstarává určená osoba na náklady toho, kdo byl povinen tyto povinnosti plnit; není-li 

taková osoba, nese tyto náklady stát. 

   (5) Na odstraňování překážek pro migraci vodních živočichů ve vodním toku způsobených 

vodními díly vybudovanými před účinností tohoto zákona se podílí stát. 

 

 

 



§ 107 

Krajské úřady 

   (1) Do působnosti krajských úřadů patří 

a) uplatňovat stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s 

rozšířenou působností, 

b) vyjadřovat se podle § 18 tohoto zákona ke stavbám, pokud rozhodujícím způsobem 

ovlivňují nakládání s vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním a pokud si to 

vyhradí, 

c) rozhodovat ve věcech hraničních vod, s výjimkou opatření vydávaných při stavu 

nedostatku vody podle § 87k odst. 1, po projednání s Ministerstvem zemědělství a 

Ministerstvem životního prostředí; má-li takové rozhodnutí vliv na průběh, povahu nebo 

vyznačení státní hranice, rozhodovat po projednání i s Ministerstvem vnitra; týká-li se takové 

rozhodnutí přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v blízkosti státních hranic 

podle zvláštního zákona2), rozhodovat po projednání i s Ministerstvem zdravotnictví; za 

hraniční vody se považují povrchové, popřípadě podzemní vody vymezené v mezinárodních 

smlouvách, kterými je Česká republika vázána44), 

d) činit za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při haváriích, opatření, a to v 

případech přesahujících území správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo 

možnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností; v případě mimořádné situace 

přesahující území správního obvodu jednoho kraje činí opatření ten z krajských úřadů, 

v jehož správním obvodu mimořádná situace vznikla nebo, není-li známo místo vzniku 

mimořádné situace, činí opatření ten z krajských úřadů, jehož správní obvod je 

mimořádnou situací nejvíce zasažen, 

e) spolupracovat s ústředními vodoprávními úřady a správci povodí při pořizování plánů 

dílčích povodí a jejich plnění. Krajské úřady si mohou pro zajištění spolupráce na plánech 

dílčích povodí a při provádění kontroly plnění plánů dílčích povodí vyžádat spolupráci 

odborných subjektů, subjektů sledujících jakost a zdravotní nezávadnost vod, orgánů 

ochrany přírody, sdružení občanů působících na úsecích ochrany životního prostředí, 

rybářství, vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací a popřípadě dalších orgánů, 

f) rozhodovat o výjimce podle § 23a odst. 8 a ukládat opatření, která stanoví ve veřejném 

zájmu programy opatření podle § 26 odst. 4, 

g) stanovovat způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo 

podzemních a znečištěných vod a průsaků z úložných míst do povrchových vod, 

h) povolovat nakládání s vodami k využívání energetického potenciálu podle § 8 odst. 1 

písm. a) bodu 3 na významných vodních tocích v případech, kdy si to vyhradí, 

i) povolovat vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti 

10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více, 

j) povolovat vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných 

elektráren a odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných nebo nebezpečných 

závadných látek podle přílohy č. 1 do vod povrchových a vypouštění odpadních vod s 

obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace (§ 



16) s výjimkou případů, kdy je instalováno zařízení s dostatečnou účinností podle § 16 odst. 

5, 

k) povolovat čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a 

jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových [§ 8 odst. 1 písm. 

e)], 

l) povolovat vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem nad 1 

000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti, 

m) stanovovat na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních 

toků a jejich aktivní zóny, ukládat správci povodí zpracování takového návrhu a stanovovat v 

těchto záplavových územích omezující podmínky podle § 67 odst. 3, 

n) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda se jedná o povrchové nebo podzemní vody, o 

jaké nakládání s vodami se jedná nebo zda se jedná o odpadní vody, 

o) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok podle § 43 odst. 2, jakož i o tom, 

že vodním tokem jsou i jiné povrchové vody než uvedené v odstavci 1, 

p) vydávat vyjádření podle § 18 v případech, kdy jim přísluší vydávat povolení nebo souhlas, 

q) povolovat výjimky při použití závadných látek (§ 39 odst. 7) a povolovat nakládání s 

vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných živočichů, pokud 

vodoprávní úřad stanovuje v povolení podmínky pro použití závadných látek, 

r) stanovovat ochranná pásma vodních zdrojů, v případě, že do jeho působnosti patří 

povolovat nakládání s vodami z nich, 

s) schvalovat provozní a manipulační řády vodních děl, která povoluje, včetně mimořádných 

manipulací na nich a komplexní manipulační řády, v případě, že do jeho působnosti patří 

povolení k nakládání s vodami alespoň pro jedno z vodních děl, na něž se komplexní 

manipulační řád bude vztahovat, 

t) vyžadovat od vlastníků (správců) vodních děl I. až III. kategorie, kterým byla uložena 

povinnost zajistit provádění technicko-bezpečnostního dohledu, zpracování údajů o 

parametrech možné zvláštní povodně, zejména charakteristiky průtokových vln a rozsah 

ohroženého území, a jejich poskytnutí příslušným povodňovým orgánům, orgánům krizového 

řízení a složkám integrovaného záchranného systému, 

u) rozhodovat v pochybnostech o rozsahu povinností a oprávnění podle § 53. 

   (2) Krajské úřady jsou dotčenými orgány podle § 104 odst. 9 a vydávají závazné 

stanovisko ve věcech týkajících se jejich působnosti. 

 

§ 112  

Česká inspekce životního prostředí 

   (1) České inspekci životního prostředí přísluší 



 a) v rámci vodoprávního dozoru kontrolovat, jak podnikající fyzické nebo právnické osoby 

dodržují povinnosti stanovené tímto zákonem nebo uložené podle tohoto zákona jí nebo 

vodoprávními úřady na úseku 

1. nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, 

2. ochrany uvedených vod včetně jejich ochrany při provozování plavby, 

3. havárií ohrožujících jakost těchto vod, 

4. vodních děl určených ke zneškodňování znečištění v odpadních vodách nebo k jejich 

vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo do kanalizací, 

5. ochrany vodních poměrů a vodních zdrojů, 

6. uvádění vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních do souladu s 

požadavky zákona v případech vyžadujících zvláštní pozornost, 

 b) ukládat odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků, 

zjistí-li porušení povinností na úsecích uvedených pod písmenem a) v písmeni a) bodech 1, 

2 nebo 4 až 6, 

 c) nařídit v oblasti, ve které jí přísluší vykonávat kontrolu, zastavení výroby nebo jiné 

činnosti, pokud velmi závažným způsobem ohrožuje veřejný zájem a životní prostředí, až do 

doby odstranění nedostatků, popřípadě jejich příčin, 

 d) spolupracovat s vodoprávními úřady a Státním fondem životního prostředí České 

republiky, 

 e) vést centrální evidenci havárií podle § 40 a násl., 

 f) kontrolovat dodržování ustanovení o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod 

povrchových znečišťovateli, 

 g) provádět kontrolní zjišťování jakosti a množství vypouštěných odpadních vod včetně 

zjišťování zdrojů znečišťování, 

 h) rozhodovat v pochybnostech o tom, zda jde o čištěné odpadní vody pro účely výpočtu 

poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 

 i) plnit další úkoly podle tohoto zákona. 

    (2) Na řízení vedená Českou inspekcí životního prostředí podle tohoto zákona se vztahují, 

připouští-li to povaha těchto řízení, ustanovení § 115. 

 

§ 115 

Vodoprávní řízení 

    (1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, postupují vodoprávní úřady při řízení o věcech 

upravených vodním zákonem podle stavebního zákona,4) jde-li o rozhodování týkající se 

vodních děl a vodohospodářských úprav. 

    (2) Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou 

stanoví, ve kterých případech a které doklady je třeba předložit k žádosti o rozhodnutí, 



stanovení ochranného pásma vodního zdroje, jakož i obsahové náležitosti žádosti a jejích 

příloh a náležitosti rozhodnutí, opatření obecné povahy, souhlasů, vyjádření a závazných 

stanovisek, v souladu s tímto zákonem. Nejvyšší stavební úřad stanoví prováděcím právním 

předpisem, ve kterých případech a které doklady je třeba předložit k žádosti o rozhodnutí o 

povolení záměru vodního díla, o vydání kolaudačního rozhodnutí vodního díla, o stanovení 

ochranného pásma vodního díla. 

    (3) V případech, kdy může rozhodnutí vodoprávního úřadu ovlivnit vodní poměry v 

územních obvodech několika obcí, oznámí vodoprávní úřad termín a předmět ústního 

jednání veřejnou vyhláškou i u těchto obecních úřadů. 

    (4) Účastníkem řízení jsou též obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím 

vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, pokud tento zákon 

nestanoví jinak. 

    (5) Účastníkem řízení je též správce vodního toku v případech, kdy se řízení dotýká 

vodního toku. 

    (6) Právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle 

zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž 

hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, a která vznikla alespoň 3 roky 

před dnem oznámení o zahájení řízení podle tohoto zákona nebo kterou podporuje svými 

podpisy nejméně 200 osob na podporující listině, může požádat vodoprávní úřad, aby ji 

informoval o zahajovaných správních řízeních, v nichž mohou být dotčeny zájmy chráněné 

tímto zákonem. Na podporující listině uvede každá osoba své jméno, příjmení, datum 

narození a adresu místa pobytu a připojí vlastnoruční podpis. 

    (7) Právnická osoba podle odstavce 5 je účastníkem řízení, s výjimkou řízení navazujících 

na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí, pokud do 8 dnů ode dne sdělení informace podle odstavce 5 písemně 

oznámí svou účast v řízení vodoprávnímu úřadu. Dnem sdělení informace o zahájení řízení 

se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení právnické osobě nebo první den jejího 

zveřejnění na úřední desce vodoprávního úřadu. 

    (8) Vodoprávní úřad v písemnosti, kterou nařizuje termín a předmět ústního jednání, 

upozorní účastníky řízení a dotčené orgány nejméně 10 dnů před ústním jednáním, že 

závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy, mohou uplatnit nejpozději při ústním 

jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Upustí-li vodoprávní úřad od ústního jednání, určí 

lhůtu, která nesmí být kratší než 10 dnů, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná 

stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. O určení lhůty se nevydává 

usnesení. Jde-li o rozhodování týkající se vodních děl, postupuje se podle stavebního 

zákona. 

    (9) V případě řízení navazujícího na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. 

g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí se jedná o řízení s velkým počtem 

účastníků. Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnou vyhláškou, která musí 

být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Každý může nejpozději při veřejném ústním jednání 

uplatnit své připomínky, jinak se k nim nepřihlíží. Upustí-li vodoprávní úřad od ústního 

jednání, oznámí zahájení řízení veřejnou vyhláškou, ve které určí lhůtu, která nesmí být 

kratší než 30 dnů od vyvěšení vyhlášky, do kdy může každý uplatnit své připomínky. K 

později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 



    (10) Ovlivní-li rozhodnutí vodní poměry nebo jakost vod v obvodu působnosti jiného 

vodoprávního úřadu nebo leží-li vodní dílo, o němž se rozhoduje, zčásti v územním obvodu 

jiného vodoprávního úřadu, rozhodne věcně a místně příslušný vodoprávní úřad po 

projednání s těmi vodoprávními úřady, jejichž územních obvodů se rozhodnutí týká. 

    (11) V jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů 

předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně; 

ustanovení § 36 a 47 správního řádu se nepoužijí, a jde-li o řízení z moci úřední, rozhodnutí 

může být prvním úkonem v řízení. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od 

zahájení vodoprávního řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. 

   (12) Vyskytnou-li se nové rozhodné skutečnosti, může vodoprávní úřad v novém 

vodoprávním řízení měnit, popřípadě rušit i jiná svá rozhodnutí vydaná v souvislosti s 

povolením, které bylo změněno nebo zrušeno. 

    (13) Náklady na znalecké posudky, kterých je třeba ve vodoprávním řízení zahájeném z 

podnětu žadatele o povolení, popřípadě souhlas podle tohoto zákona, hradí žadatel. 

    (14) Na vydání, změnu, zrušení nebo zánik jiného rozhodnutí vodoprávního úřadu než 

povolení k nakládání s vodami se použijí ustanovení § 12 a 13 obdobně. 

    (15) Účastníkem řízení o povolení k odběru podzemní vody je žadatel a dále osoby podle 

odstavců 4 a 6. Účastníky řízení o určení správce drobného vodního toku nebo jeho zrušení 

jsou žadatel, dosavadní správce drobného vodního toku, správce povodí a obce, jejichž 

územím drobný vodní tok protéká. K vydání rozhodnutí se vyjadřují příslušné vodoprávní 

úřady (§ 106 odst. 1). 

    (16) Při ukládání opatření k nápravě nedostatků zjištěných při vodoprávním dozoru, jejichž 

rozsah nelze stanovit bez předchozích průzkumů nebo předchozího zpracování odborných 

podkladů, lze uložit samostatně provedení těchto průzkumů, popřípadě zpracování 

uvedených podkladů a podle jejich výsledků vydávat samostatně potřebná rozhodnutí k 

nápravě. Je-li v rozhodnutí o opatření k nápravě uloženo nakládat s vodami způsobem, k 

němuž je jinak potřeba povolení podle § 8, toto povolení se již nevydává. V případě, kdy se 

po právní moci rozhodnutí o opatření k nápravě vyskytnou nové rozhodné skutečnosti, lze 

vydat nové rozhodnutí o opatření k nápravě. 

    (17) Manipulační řád vodního díla a provozní řád vodního díla pro čištění odpadních 

vod s povoleným množstvím vypouštěných odpadních vod větším než 6 000 m3/rok 

schvaluje vodoprávní úřad rozhodnutím. 

    (18) Zasahuje-li vodní dílo nebo činnost do správních obvodů několika vodoprávních nebo 

stavebních úřadů, je k řízení příslušný ten vodoprávní nebo stavební úřad, v jehož správním 

obvodu leží rozhodující část tohoto vodního díla nebo v jehož správním obvodu se má 

vykonat rozhodující část činnosti. Činností se rozumí nakládání s vodami, činnosti uvedené v 

§ 14 a další činnosti podle zákona včetně záměrů, k nimž vydává vodoprávní úřad závazné 

stanovisko nebo vyjádření podle § 18. Místně příslušným vodoprávním úřadem pro 

stanovení ochranných pásem vodního zdroje je vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu 

se vodní zdroj nachází. Místně příslušným stavebním úřadem pro stanovení ochranných 

pásem vodního díla je stavební úřad, v jehož správním obvodu leží vodní dílo. 

   (19) Po dobu projednávání případu ve zvláštních orgánech zřízených podle mezinárodních 

smluv, kterými je Česká republika vázána, lhůty pro vydání rozhodnutí neběží. 



   (20) Ve správních řízeních vedených podle § 8 odst. 1 písm. a) bodů 1, 2, 3 a 5, § 8 odst. 1 

písm. b) bodů 1, 3 a 5, § 14 odst. 1 písm. b), d), e) a f), nejde-li o záměr povolovaný podle 

stavebního zákona, posuzuje vodoprávní úřad možnost zhoršení stavu nebo ekologického 

potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody nebo nemožnost 

dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo 

dobrého stavu útvaru podzemní vody. Dojde-li k závěru, že provedení záměru může vést ke 

zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo zhoršení stavu 

útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého 

ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody, 

řízení přeruší a upozorní žadatele, že bez výjimky podle § 23a odst. 8 není možné záměr 

povolit ani provést. 

    (21) Žádost o vydání povolení, souhlasu nebo vyjádření v případě vodního díla 

vyžadujícího povolení záměru podle stavebního zákona lze podat prostřednictvím portálu 

stavebníka podle stavebního zákona. 

 

 

§ 116 

   (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) nedodrží rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydané za účelem úpravy, omezení 

nebo zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami podle § 6 odst. 4, 

b) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 bez povolení k 

nakládání s vodami, 

c) provede činnost podle § 14 odst. 1 bez povolení vodoprávního úřadu nebo v rozporu s 

ním, 

d) v rozporu s § 16 odst. 1 nebo 2 vypustí bez povolení vodoprávního úřadu do kanalizace 

odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky, 

e) provede stavbu, zařízení nebo činnost podle § 17 odst. 1 bez souhlasu vodoprávního 

úřadu nebo v rozporu s ním, 

f) poruší zákaz podle § 28 odst. 2, 

g) poruší zákaz podle § 30 odst. 7 nebo 8, 

h) neprovede technické opatření nebo užívá pozemky nebo stavby v rozporu s opatřením 

obecné povahy podle § 30 odst. 10, 

i) nedodrží akční program ve zranitelné oblasti podle § 33 odst. 2, 

j) vypustí ryby nebo jiné vodní živočichy nepůvodních, geneticky nevhodných nebo 

neprověřených populací přirozených druhů do vodního toku nebo vodní nádrže v rozporu s § 

35 odst. 3, 

k) nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle § 38 odst. 8, 



l) v rozporu s § 39 odst. 1 neučiní při zacházení se závadnými látkami přiměřená opatření, 

aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod, a ohrozí tak jejich prostředí, 

m) poruší zákaz mytí motorového vozidla nebo provozního mechanismu podle § 39 odst. 9, 

n) poruší zákaz podle § 46 odst. 1 nebo 2, 

o) poruší zákaz podle § 58 odst. 1 nebo omezení podle odst. 3, 

p) nesplní povinnost k zajištění ochrany před povodněmi podle § 63 odst. 3, 

q) poruší zákaz činností v aktivní zóně záplavového území podle § 67 odst. 2, 

r) v rozporu s § 87k odst. 1 nesplní povinnost uloženou opatřením komise pro sucho při 

stavu nedostatku vody, 

s) neposkytne orgánu pro sucho informace podle § 87l odst. 2, 

t) nakládá s vodami v rozporu s rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle § 109 

odst. 1 nebo neprovede opatření uložené podle § 109 odst. 2, nebo 

u) nesplní opatření uložené podle § 110 odst. 1. 

   (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu 

a) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), g), k), m), o), p), q) nebo s), 

b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene i), j), n), r), t) nebo u), 

c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b), c), d), e), f) nebo h), nebo 

d) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene l). 

   (3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem povrchových vod bez 

povolení k nakládání s vodami se uloží pokuta ve výši násobku sazby 40 Kč za 1 m3 

nedovoleně odebraných povrchových vod a celkového množství těchto vod, nejvýše však ve 

výši 500 000 Kč. 

   (4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem podzemních vod bez 

povolení k nakládání s vodami se uloží pokuta ve výši násobku sazby 70 Kč za 1 m3 

nedovoleně odebraných podzemních vod a celkového množství těchto vod, nejvýše však ve 

výši 500 000 Kč. 

   (5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný vypouštěním odpadních vod 

s obsahem nebezpečných závadných látek do vod povrchových nebo podzemních bez 

povolení k nakládání s vodami lze uložit pokutu do 500 000 Kč. 

   (5) (6) Pokutu za přestupek spáchaný nedovoleným odběrem povrchových nebo 

podzemních vod lze stanovit nejvýše za období 3 let předcházejících dni, kdy byl nedovolený 

odběr vody zjištěn. Sazbu pokuty podle odstavce 3 nebo 4 lze snížit, jsou-li pro to důvody 

zvláštního zřetele hodné. Pokuta podle odstavce 3 nebo 4 však nesmí být vyměřena v sazbě 

nižší než 10 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod nebo v sazbě nižší než 15 

Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod. 

   (6) (7) Nelze-li stanovit množství povrchových nebo podzemních vod odebraných bez 

povolení k nakládání s vodami nebo v rozporu s ním, stanoví orgán ukládající pokutu 



množství odebrané vody podle směrných čísel roční potřeby vody podle vyhlášky, kterou se 

provádí zákon o vodovodech a kanalizacích44a). Není-li možné množství odebrané vody 

stanovit takovým postupem, stanoví je orgán ukládající pokutu odhadem; přitom vychází z 

účelu použití odebrané vody a místních podmínek. 

 

§ 119  

Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl 

   (1) Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla dopustí přestupku tím, že  

a) neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 odst. 1 písm. b), nebo 

 b) neprovádí technickobezpečnostní dohled podle § 59 odst. 1 písm. c). 

    (2) Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. až IV. kategorie dopustí 

přestupku tím, že nesplní některou z povinností při provádění technickobezpečnostního 

dohledu podle § 62 odst. 4 a 5. 

    (3) Fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. nebo II. kategorie 

dopustí přestupku tím, že neprojedná provedení zabezpečovacích prací s osobou pověřenou 

prováděním technickobezpečnostního dohledu podle § 75 odst. 3. 

    (4) Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí přestupku tím, že 

 a) provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm. a), 

 b) nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu podle 

§ 59 odst. 1 písm. a), 

 c) nedbá pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném vodním 

toku podle § 59 odst. 1 písm. e), 

 d) neodstraní předměty nebo hmoty ulpělé na vodním díle podle § 59 odst. 1 písm. f), 

 e) neosadí cejch, vodní značku nebo vodočet nebo neumožní průběžný přenos dat o 

průtocích ve vodním toku nebo nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle § 59 odst. 

1 písm. g), 

 f) neosadí plavební znaky podle § 59 odst. 1 písm. h), 

 g) nezpracuje či nepředloží ke schválení manipulační nebo provozní řád vodního díla nebo 

návrh na jeho doplnění, změnu nebo úpravu podle § 59 odst. 3, nebo 

 h) nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 84. 

    (5) Fyzická osoba se jako vlastník hráze sloužící ochraně před povodněmi, vzdouvání 

nebo akumulaci povrchových vod dopustí přestupku tím, že neodstraní náletové dřeviny 

podle § 59 odst. 1 písm. j). 

    (6) Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody dopustí 

přestupku tím, že 

 a) neudržuje v řádném stavu dno a břehy vodního toku a nevytváří podmínky pro migraci 

vodních živočichů, nejde-li o stavbu podle § 59 odst. 1 písm. i), nebo 
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 b) neoznámí nebezpečí zvláštní povodně nebo nevaruje v případě nebezpečí z prodlení 

bezprostředně ohrožené fyzické nebo právnické osoby podle § 73 odst. 3. 

    (7) Za přestupek lze uložit pokutu 

 a) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 4 písm. f), g), h), 

 b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. b), c), d), e), odstavce 5 nebo 

odstavce 6 písm. a), 

 c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 3, nebo 

 d) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 4 písm. a) nebo 

odstavce 6 písm. b). 

 

§ 122 

Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami 

   (1) Fyzická osoba, která je držitelem povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem 

zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace, se dopustí 

přestupku tím, že 

a) vypustí odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní 

nebezpečné látky do kanalizace v rozporu s povolením vodoprávního úřadu podle § 16 odst. 

1 nebo 2, nebo 

b) v rozporu s rozhodnutím vodoprávního úřadu podle § 16 odst. 4 neměří objem 

vypouštěných odpadních vod nebo míru jejich znečištění zvláště nebezpečnými závadnými 

látkami nebo prioritními nebezpečnými látkami nebo výsledky měření nepředá. 

   (2) Fyzická osoba, která zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo zacházení 

s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, se dopustí 

přestupku tím, že 

a) zachází s nimi bez schváleného havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a), nebo 

b) nevede nebo neuchovává záznamy o provedených opatřeních podle § 39 odst. 2 písm. b). 

   (3) Fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami nebo 

nebezpečnými závadnými látkami nebo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu 

nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, se dopustí přestupku tím, že 

nesplní některou z povinností podle § 39 odst. 4. 

   (4) Fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami, se dopustí 

přestupku tím, že nevede záznamy nebo neposkytne informace podle § 39 odst. 6. 

   (5) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jedná v rozporu s výjimkou podle § 39 odst. 

7. 

   (6) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že přikrmuje ryby krmivy rostlinného původu v 

rozporu s § 39 odst. 12. 

   (7) Za přestupek lze uložit pokutu 



a) do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6, 

b) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5, 

c) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b) nebo odstavce 4 

nebo odstavce 2 písm. b); je-li přestupek podle odstavce 1 spáchán vypuštěním odpadní 

vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do 

kanalizace, lze uložit pokutu do 500 000 Kč, 

d) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4, 

d) e) do 200 000 Kč 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), nebo 

e) f) do 500 000 Kč 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3. 

   (8) Při stanovení výše pokuty za přestupek podle odstavce 1 přihlédne orgán ukládající 

pokutu zejména k okolnostem, za nichž k nedovolenému nakládání došlo, k tomu, jak se 

fyzická osoba přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků, k množství a 

charakteru uniklé látky, k místu, kde k vlastnímu ohrožení došlo, k množství a charakteru 

závadné látky, která pronikla do povrchových nebo podzemních vod, ke škodlivým 

následkům a možnostem jejich odstranění a k vlivu závadné látky na jakost těchto vod a ke 

stupni ochrany dotčeného území. 

 

 

§ 123 

Porušení povinností při haváriích 

    (1) Fyzická osoba se jako původce havárie dopustí přestupku tím, že 

 a) neučiní bezprostřední opatření k odstranění příčin nebo následků havárie nebo se při 
jejím odstraňování neřídí schváleným havarijním plánem nebo pokyny vodoprávního úřadu 
nebo České inspekce životního prostředí podle § 41 odst. 1, 

 b) neohlásí neprodleně havárii podle § 41 odst. 2, nebo 

 c) nevyhoví výzvě ke spolupráci při provádění opatření k odstranění příčin nebo následků 
havárie podle § 41 odst. 5.  

   (1) Fyzická osoba se jako původce havárie dopustí přestupku tím, že 

a) neohlásí neprodleně havárii podle § 41 odst. 1, 

b) neučiní bezprostřední opatření ke zneškodňování havárie nebo se při 
zneškodňování havárie neřídí schváleným havarijním plánem nebo pokyny 
vodoprávního úřadu nebo Hasičského záchranného sboru České republiky podle § 41 
odst. 2, nebo 

c) nevyhoví výzvě ke spolupráci při provádění opatření ke zneškodňování havárie 
podle § 41 odst. 6. 



   (2) Fyzická osoba se při havárii dopustí přestupku tím, že 

a) neohlásí neprodleně havárii, kterou zjistila podle § 41 odst. 2 1, 

b) neposkytne vyžádané údaje o havárii podle § 41 odst. 67, nebo 

c) jako osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, neuvede pozemek nebo stavbu, kterou 
bylo nutno použít při odstraňování závadného stavu, do předchozího stavu podle § 42 odst. 
8. 

   (3) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), 

b) do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. a), c), 
nebo 

c) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b). 

 

§ 125a 

   (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) nedodrží rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydané za účelem úpravy, omezení 

nebo zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami podle § 6 odst. 4, 

b) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 bez povolení k 

nakládání s vodami, 

c) provede činnost podle § 14 odst. 1 bez povolení vodoprávního úřadu nebo v rozporu s 

ním, 

d) v rozporu s § 16 odst. 1 nebo 2 vypustí bez povolení vodoprávního úřadu do kanalizace 

odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky, 

e) provede stavbu, zařízení nebo činnost podle § 17 odst. 1 bez souhlasu vodoprávního 

úřadu nebo v rozporu s ním, 

f) poruší zákaz podle § 28 odst. 2, 

g) poruší zákaz podle § 30 odst. 7 nebo 8, 

h) neprovede technické opatření nebo užívá pozemky nebo stavby v rozporu s opatřením 

obecné povahy podle § 30 odst. 10, 

i) nedodrží akční program ve zranitelné oblasti podle § 33 odst. 2, 

j) vypustí ryby nebo jiné vodní živočichy nepůvodních, geneticky nevhodných nebo 

neprověřených populací přirozených druhů do vodního toku nebo vodní nádrže v rozporu s § 

35 odst. 3, 

k) vypustí důlní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s § 38 odst. 5, 

l) nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle § 38 odst. 8, 



m) v rozporu s § 39 odst. 1 neučiní při zacházení se závadnými látkami přiměřená opatření, 

aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod, a ohrozí tak jejich prostředí, 

n) poruší zákaz mytí motorového vozidla nebo provozního mechanismu podle § 39 odst. 9, 

o) poruší zákaz podle § 46 odst. 1, 

p) poruší zákaz podle § 58 odst. 1 nebo omezení podle § 58 odst. 3, 

q) nesplní povinnost k zajištění ochrany před povodněmi podle § 63 odst. 3, 

r) poruší zákaz činností v aktivní zóně záplavového území podle § 67 odst. 2, 

s) v rozporu s § 87k odst. 1 nesplní povinnost uloženou opatřením komise pro sucho při 

stavu nedostatku vody, 

t) neposkytne orgánu pro sucho informace podle § 87l odst. 2, 

u) vypustí důlní vody bez splnění podmínek stanovených vodoprávním úřadem nebo v 

rozporu s nimi, 

v) nakládá s vodami v rozporu s rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle § 109 

odst. 1 nebo neprovede opatření uložené podle § 109 odst. 2, nebo 

w) nesplní opatření uložené podle § 110 odst. 1 nebo § 112 odst. 1 písm. b). 

   (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu 

a) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a), g), p) nebo q), 

b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene t), 

c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene f), i), j), k), l), n), r), s) nebo v), 

d) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b), c), e), h), o) nebo w), 

e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene m) nebo u), nebo 

f) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene d). 

   (3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný vypouštěním odpadních vod do vod 

povrchových nebo podzemních bez povolení k nakládání s vodami lze uložit pokutu do 5 000 

000 Kč. 

   (4) Za přestupek podle odst. 1 písm. b) spáchaný vypouštěním odpadních vod 

s obsahem nebezpečných závadných látek do vod povrchových nebo podzemních bez 

povolení k nakládání s vodami lze uložit pokutu do 25 000 000 Kč. 

   (4) (5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem povrchových vod bez 

povolení k nakládání s vodami lze uložit pokutu ve výši násobku sazby 40 Kč za 1 m3 

nedovoleně odebraných povrchových vod a celkového množství těchto vod, nejvýše však ve 

výši 10 000 000 Kč. 

   (7) (6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) spáchaný odběrem podzemních vod bez 

povolení k nakládání s vodami lze uložit pokutu ve výši násobku sazby 70 Kč za 1 m3 

nedovoleně odebraných podzemních vod a celkového množství těchto vod, nejvýše však ve 

výši 10 000 000 Kč. 



   (6) (7) Pokutu za přestupek spáchaný nedovoleným odběrem povrchových nebo 

podzemních vod lze stanovit nejvýše za období 3 let předcházejících dni, kdy byl nedovolený 

odběr vody zjištěn. Sazbu pokuty podle odstavce 4 nebo 5 lze snížit, jsou-li pro to důvody 

zvláštního zřetele hodné. Pokuta podle odstavce 4 nebo 5 však nesmí být vyměřena v sazbě 

nižší než 10 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod nebo v sazbě nižší než 15 

Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod. 

   (7) (8) Nelze-li stanovit množství povrchových nebo podzemních vod odebraných bez 

povolení k nakládání s vodami nebo v rozporu s ním, stanoví orgán ukládající pokutu 

množství odebrané vody podle směrných čísel roční potřeby vody podle vyhlášky, kterou se 

provádí zákon o vodovodech a kanalizacích44a). Není-li možné množství odebrané vody 

stanovit takovým postupem, stanoví je orgán ukládající pokutu odhadem; přitom vychází z 

účelu použití odebrané vody a místních podmínek. 

 

§ 125c 

Porušení jiných povinností při nakládání s vodami 

   (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako oprávněný dopustí přestupku tím, že 

a) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 v rozporu s povolením k 

nakládání s vodami, 

b) nezměří množství povrchových nebo podzemních vod podle § 10 odst. 1 nebo 2, anebo 

nepředá údaje příslušnému správci povodí podle § 22 odst. 2, nebo 

c) v rozporu s § 38 odst. 6 nezměří objem vypouštěných odpadních vod nebo míru jejich 

znečištění nebo výsledky měření nepředá vodoprávnímu úřadu. 

   (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako nabyvatel práv a povinností 

vyplývajících z povolení k nakládání s vodami, s výjimkou povolení k odběru povrchových 

nebo podzemních vod nepřesahující 6000 m3 ročně nebo 500 m3 měsíčně, dopustí 

přestupku tím, že neoznámí podle § 11 odst. 1 přechod pozemku nebo stavby, s nimiž je 

povolení k nakládání s vodami spojeno. 

   (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba provádějící odvoz odpadních 

vod akumulovaných v bezodtokové jímce dopustí přestupku tím, že nevydá tomu, kdo tyto 

vody akumuluje, doklad podle § 38 odst. 8. 

   (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako ten, kdo vypouští odpadní vody do 

vod povrchových, dopustí přestupku tím, že 

a) neumožní odborně způsobilým osobám podle § 103 odst. 5 vstup do prostorů, kde se 

nachází kontrolovaný zdroj znečišťování, nebo nezajistí podmínky pro provedení kontroly 

včetně poskytnutí podkladů nezbytných pro provedení kontroly, nebo 

b) neumožní pracovníkům kontrolní laboratoře podle § 103a odst. 5 vstup do prostorů, kde 

se nachází zdroj znečišťování, nebo nezajistí podmínky k odběru vzorků ze všech výpustí 

kontrolovaného zdroje znečištění. 

   (5) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, 
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b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) anebo odstavce 3 

nebo 4, nebo 

c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a). 

   (6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) spáchaný vypouštěním odpadních vod do vod 

povrchových nebo podzemních v rozporu s povolením k nakládání s vodami lze uložit pokutu 

do 5 000 000 Kč. 

   (7) Za přestupek podle odst. 1 písm. a) spáchaný vypouštěním odpadních vod 

s obsahem nebezpečných závadných látek do vod povrchových nebo podzemních 

v rozporu s povolením k nakládání s vodami lze uložit pokutu do 25 000 000 Kč. 

   (7) (8) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) spáchaný odběrem povrchových vod v 

rozporu s povolením k nakládání s vodami lze uložit pokutu ve výši stanovené podle § 125a 

odst. 4. Ustanovení § 125a odst. 6 a 7 se použijí obdobně. 

   (8) (9) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) spáchaný odběrem podzemních vod v 

rozporu s povolením k nakládání s vodami lze uložit pokutu ve výši stanovené podle § 125a 

odst. 5. Ustanovení § 125a odst. 6 a 7 se použijí obdobně. 

 

 

 

§ 125d 

Porušení povinností vlastníků a stavebníků vodních děl 

   (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla 

dopustí přestupku tím, že neudržuje vodní dílo v řádném stavu podle § 59 odst. 1 písm. b). 

    (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla 

I. až IV. kategorie dopustí přestupku tím, že neprovádí technickobezpečnostní dohled podle 

§ 59 odst. 1 písm. c). 

    (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla 

I. až IV. kategorie dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností při provádění 

technickobezpečnostního dohledu podle § 62 odst. 4 a 5. 

    (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla 

I. nebo II. kategorie dopustí přestupku tím, že neprojedná provedení zabezpečovacích prací 

s osobou pověřenou prováděním technickobezpečnostního dohledu podle § 75 odst. 3. 

    (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí 

přestupku tím, že 

a) provozuje vodní dílo v rozporu s § 59 odst. 1 písm. a), 

 b) nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu podle 

§ 59 odst. 1 písm. a), 

 c) nedbá pokynů správce vodního toku v případě mimořádných situací na dotčeném vodním 

toku podle § 59 odst. 1 písm. e), 



d) neodstraní předměty nebo hmoty ulpělé na vodním díle podle § 59 odst. 1 písm. f), 

e) neosadí cejch, vodní značku nebo vodočet nebo neumožní průběžný přenos dat o 

průtocích ve vodním toku nebo nezajistí zvláštní úpravu přelivu nebo výpusti podle § 59 odst. 

1 písm. g), 

f) neosadí plavební znaky podle § 59 odst. 1 písm. h), 

g) nezpracuje či nepředloží ke schválení manipulační nebo provozní řád vodního díla nebo 

návrh na jeho doplnění, změnu nebo úpravu podle § 59 odst. 3, nebo 

 h) nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 84. 

    (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník hráze sloužící ochraně před 

povodněmi, vzdouvání nebo akumulaci povrchových vod dopustí přestupku tím, že 

neodstraní náletové dřeviny podle § 59 odst. 1 písm. j). 

    (7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla sloužícího ke 

vzdouvání vody dopustí přestupku tím, že 

 a) neudržuje v řádném stavu dno a břehy vodního toku a nevytváří podmínky pro migraci 

vodních živočichů, nejde-li o stavbu podle § 59 odst. 1 písm. i), nebo 

 b) neoznámí nebezpečí zvláštní povodně, nebo nevaruje v případě nebezpečí z prodlení 

bezprostředně ohrožené fyzické nebo právnické osoby podle § 73 odst. 3. 

    (8) Za přestupek lze uložit pokutu 

 a) do 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo odstavce 5 písm. f), g), 

 b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5 písm. b), c), d), e), odstavce 6, nebo 

odstavce 7 písm. a), 

 c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 4, nebo 

 d) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 5 písm. a) nebo odstavce 

7 písm. b). 

 

§ 125g 

Porušení povinností při zacházení se závadnými látkami 

   (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem povolení k vypouštění 

odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky 

do kanalizace, se dopustí přestupku tím, že 

a) vypustí odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní 

nebezpečné látky do kanalizace v rozporu s povolením vodoprávního úřadu podle § 16 odst. 

1 nebo 2, 

b) v rozporu s rozhodnutím vodoprávního úřadu podle § 16 odst. 4 neměří objem 

vypouštěných odpadních vod nebo míru jejich znečištění zvláště nebezpečnými závadnými 

látkami nebo prioritními nebezpečnými látkami nebo výsledky měření nepředá. 



   (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se závadnými látkami ve 

větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové 

nebo podzemní vody, se dopustí přestupku tím, že 

a) zachází s nimi bez schváleného havarijního plánu podle § 39 odst. 2 písm. a), nebo 

b) nevede nebo neuchovává záznamy o provedených opatřeních podle § 39 odst. 2 písm. b). 

   (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými 

závadnými látkami nebo nebezpečnými závadnými látkami nebo zachází se závadnými 

látkami ve větším rozsahu nebo zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, se 

dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 39 odst. 4. 

   (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která zachází se zvlášť nebezpečnými 

závadnými látkami, se dopustí přestupku tím, že nevede záznamy nebo neposkytne 

informace podle § 39 odst. 6. 

   (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jedná v rozporu 

s výjimkou podle § 39 odst. 7. 

   (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že přikrmuje ryby 

krmivy rostlinného původu v rozporu s § 39 odst. 12. 

   (7) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6, 

b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5, 

c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. b) nebo 

odstavce 4, 

d) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), 

e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3, nebo 

f) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a). 

   (7) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6, 

b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5, 

c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. 

b), 

d) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4, 

e) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), nebo 

f) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 3. 

 

   (8) Při stanovení výše pokuty za přestupek podle odstavce 1 přihlédne orgán ukládající 

pokutu zejména k okolnostem, za nichž k nedovolenému nakládání došlo, k tomu, jak se 

právnická nebo podnikající fyzická osoba přičinila o odstranění nebo zmírnění škodlivých 



následků, k množství a charakteru uniklé látky, k místu, kde k vlastnímu ohrožení došlo, k 

množství a charakteru závadné látky, která pronikla do povrchových nebo podzemních vod, 

ke škodlivým následkům a možnostem jejich odstranění a k vlivu závadné látky na jakost 

těchto vod a ke stupni ochrany dotčeného území. 

 

 

§ 125h 

Porušení povinností při haváriích 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako původce havárie dopustí přestupku tím, 

že 

a) neučiní bezprostřední opatření k odstranění příčin nebo následků havárie nebo se při jejím 

odstraňování neřídí schváleným havarijním plánem nebo pokyny vodoprávního úřadu nebo 

České inspekce životního prostředí podle § 41 odst. 1, 

b) neohlásí neprodleně havárii podle § 41 odst. 2, nebo 

c) nevyhoví výzvě ke spolupráci při provádění opatření k odstranění příčin nebo následků 

havárie podle § 41 odst. 5. 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se při havárii dopustí přestupku tím, že 

a) neohlásí neprodleně havárii, kterou zjistila podle § 41 odst. 2, 

b) neposkytne vyžádané údaje o havárii podle § 41 odst. 6, nebo 

c) jako osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, neuvede pozemek nebo stavbu, kterou 

bylo nutno použít při odstraňování závadného stavu, do předchozího stavu podle § 42 odst. 

8. 

(3) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), 

b) do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 2 písm. a), c), 

nebo 

c) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b). 

§ 125h 

 

Porušení povinností při haváriích 

 

   (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako původce havárie dopustí 

přestupku tím, že 

a) způsobí havárii podle § 40, nejde-li o havárii způsobenou únikem provozních 

kapalin po dopravní nehodě na pozemní komunikaci, 

b) neohlásí neprodleně havárii podle § 41 odst. 1, 

c) neučiní bezprostřední opatření ke zneškodňování havárie nebo se při 

zneškodňování havárie neřídí schváleným havarijním plánem nebo pokyny 



vodoprávního úřadu nebo Hasičského záchranného sboru České republiky podle § 41 

odst. 2, nebo 

d) nevyhoví výzvě ke spolupráci při provádění opatření ke zneškodňování havárie 

podle § 41 odst. 6. 

 

   (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se při havárii dopustí přestupku tím, že 

a) neohlásí neprodleně havárii, kterou zjistila podle § 41 odst. 1, 

b) neposkytne vyžádané údaje o havárii podle § 41 odst. 7, nebo 

c) jako osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, neuvede pozemek nebo stavbu, 

kterou bylo nutno použít při odstraňování závadného stavu, do předchozího stavu 

podle § 42 odst. 8. 

 

   (3) Za přestupek lze uložit pokutu 

a) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), 

b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) nebo odstavce 2 písm. 

a) a c), 

c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), 

d) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), nebo 

e) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b). 

 

Společná ustanovení k přestupkům 

§ 125l 

(1) Česká inspekce životního prostředí nebo vodoprávní úřad může upustit od uložení 

správního trestu také tehdy, jestliže pachatel přestupku přijme faktická opatření k odstranění 

následků porušení povinnosti, jakož i opatření zamezující dalšímu ohrožování nebo 

znečišťování podzemních nebo povrchových vod, a uložení správního trestu by vzhledem k 

nákladům na učiněná opatření vedlo k nepřiměřené tvrdosti. 

(2) Sazba pokuty za přestupek podle tohoto zákona se zvyšuje na dvojnásobek, nejvýše 

však na částku 20000000 Kč, jestliže je týž přestupek spáchán opakovaně. V případě 

přestupků podle § 125a odst. 4 a § 125c odst. 7 se podle věty první nepostupuje. 

Přestupek je spáchán opakovaně, pokud ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty za týž 

přestupek nabylo právní moci, neuplynul 1 rok. 

(3) Při stanovení výše pokuty za přestupek spáchaný vypouštěním odpadních vod bez 

povolení k nakládání s vodami nebo v rozporu s ním, přihlédne orgán ukládající pokutu 

zejména k míře překročení podmínek povolení k vypouštění těchto vod, k míře ovlivnění 

jakosti povrchových nebo podzemních vod a jejímu lokálnímu rozsahu, ke stupni ochrany 

dotčeného území a k příčině nedovoleného vypouštění vod. 

(4) Přestupek podle § 125j projednává Česká inspekce životního prostředí. Správní 

přestupky podle § 117 odst. 2 a § 125b odst. 1 písm. d) a e) projednává Státní plavební 

správa. Ostatní přestupky podle tohoto zákona projednává v rozsahu své působnosti 

vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí. Pokutu za přestupek podle § 117 

odst. 2 písm. b) může příkazem na místě uložit Státní plavební správa a orgán Policie České 

republiky. Přestupek projedná ten z příslušných správních orgánů, který dříve zahájil řízení, 

nebo bylo-li řízení zahájeno v týž den, tak vodoprávní úřad nebo Státní plavební správa. 



(5) Za porušení povinností stanovených stavebními předpisy a týkajících se vodních děl 

ukládají v rozsahu své působnosti vodoprávní úřady pokuty podle zvláštního zákona. 

(6) Pokuty uložené Českou inspekcí životního prostředí obcím a Státní plavební správou jsou 

příjmem Státního fondu životního prostředí. Ostatní pokuty uložené Českou inspekcí 

životního prostředí jsou z 50 % příjmem rozpočtu obce, v jejímž územním obvodu byl 

přestupek spáchán, a z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. 


