
 Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)  
HLAVA VI  

 

VODNÍ TOKY  

 

§ 43  

 

Vodní toky  

 

 (1) Vodní toky jsou povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po 

převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve 

slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským 

povrchem nebo zakrytými úseky.  

  

 (2) V pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok, rozhoduje vodoprávní úřad. Může též 

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

  

 (3) Ustanovení zvláštního zákona25) týkající se hrazení bystřin nejsou dotčena.  

  

§ 44  

 

Koryta vodních toků  

 

 (1) Protéká-li vodní tok po pozemku, který je evidován v katastru nemovitostí jako 

vodní plocha, je korytem vodního toku tento pozemek. Protéká-li vodní tok po pozemku, 

který není evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku část 

pozemku zahrnující dno a břehy koryta až po břehovou čáru určenou hladinou vody, která 

zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého území.  

  

 (2) Přirozeným korytem vodního toku je koryto nebo jeho část, které vzniklo 

přirozeným působením tekoucích povrchových vod a dalších přírodních faktorů nebo 

provedením opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností a které může měnit svůj 

směr, podélný sklon a příčný profil.  

  

 (3) V pochybnostech o hranici koryta vodního toku nebo o tom, zda se jedná o 

přirozené koryto vodního toku, rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad.  
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§ 45  

 

Změny koryta vodního toku  

 

 (1) Opustí-li vodní tok vlivem přírodních sil při povodni své přirozené koryto a 

vznikne-li tím koryto nové, mohou vlastníci pozemků, správce vodního toku, jakož i 

oprávnění k nakládání s vodami, kteří jsou dotčeni novým stavem, žádat jednotlivě nebo 

společně vodoprávní úřad o povolení vrátit vodní tok na svůj náklad do původního koryta. 

Stát může žadatelům, kteří obdrží povolení, na obnovu koryta vodního toku po povodni 

přispět (§ 102).  

  

 (2) Neobnoví-li se původní stav, stát vykoupí pozemek původního nebo nového koryta 

vodního toku, jestliže mu tento pozemek vlastník dotčeného pozemku nabídne. Toto neplatí 

pro dotčené pozemky ve vlastnictví obcí.  

  

 (3) Neobnoví-li se původní stav z důvodu, že vodoprávní úřad obnovu ve veřejném 

zájmu nepovolí, platí pro vlastníky dotčených pozemků možnost odškodnění podle odstavce 2 

a ostatním oprávněným k nakládání s vodami, dotčeným tímto rozhodnutím, náleží přiměřená 

náhrada.  

  

 (4) Právo na obnovu a odškodnění zaniká po třech letech od roku, v němž došlo ke 

změně.  

  

§ 46  

 

Ochrana vodních toků a jejich koryt  

 

 (1) Je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, 

poškozovat břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních 

toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo 

bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do 

vod.  

  

 (2) Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na případy, kdy se činnosti v něm 

uvedené provádějí v souladu s tímto zákonem.  
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§ 47  

 

Správa vodních toků  

 

 (1) Vodní toky jsou předmětem správy. Člení se na významné vodní toky a drobné 

vodní toky. Seznam významných vodních toků stanoví Ministerstvo zemědělství ve 

spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou.  

  

 (2) Správou vodních toků se rozumí povinnost  

  

a) sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku,  

  

b) pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků 

nebo na pozemcích s nimi sousedících v šířce podle § 49 odst. 2 tak, aby se nestaly překážkou 

znemožňující plynulý odtok vody při povodni, s přihlédnutím k tomu, aby jejich druhová 

skladba co nejvíce odpovídala přírodním podmínkám daného místa; to neplatí, jde-li o 

pozemky určené k plnění funkcí lesa,  

  

c) provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k 

zabezpečení funkcí vodního toku,26) popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správci 

vodních toků vlastní, případně je užívají z jiného právního důvodu,  

  

d) připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí 

vodního toku,  

  

e) vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; 

při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a 

stav vodního toku,  

  

f) oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a 

jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě, 

obnovovat přirozená koryta vodních toků, zejména ve zvlášť chráněných územích27) a v 

územních systémech ekologické stability,28)  

  

g) spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích,  

  

h) navrhovat opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností vedoucí k obnovení 

přirozených koryt vodních toků.  

  

 (3) Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou způsob provádění činností uvedených 

v odstavci 2.  

  

 (4) Správa významných vodních toků vedle povinností správy vodních toků podle 

odstavce 2 zahrnuje tyto další povinnosti:  

  

a) provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla na významných vodních tocích zajišťující 

oprávněná nakládání s povrchovými vodami, která správci významných vodních toků vlastní, 

případně je užívají z jiného právního důvodu,  

  

b) udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest včetně rozrušování 
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ledových celin ve veřejných přístavech stanovených vyhláškou a označovat a vytyčovat 

plavební dráhu na vodních cestách7); Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo dopravy stanoví 

vyhláškou veřejné přístavy, ve kterých se ledové celiny rozrušují,  

  

c) udržovat v řádném stavu a provozovat i cizí vodní díla na vodních tocích, pokud tak 

rozhodne vodoprávní úřad (§ 59 odst. 3),  

  

d) řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě 

vodních nádrží,  

  

e) podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl 

jiných vlastníků,  

  

f) spolupracovat při zneškodňování havárií v povodí, pokud mohou ohrozit jakost vody ve 

významných vodních tocích,  

  

g) předložit vodoprávnímu úřadu na jeho výzvu ke schválení návrh komplexního 

manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících 

soustavu děl vzájemně se ovlivňujících, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k 

nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena; vodoprávní úřad 

je povinen o takovém návrhu rozhodnout,  

  

h) spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků 

v celé oblasti povodí.  

  

 (5) Správa vodních toků podle odstavců 2 a 4 musí být vykonávána tak, aby 

nepříznivý dopad na vodní a vodu vázané ekosystémy byl co nejmenší, a s ohledem na 

dosažení dobrého stavu vod podle § 23a odst. 1 písm. a) bodů 2 a 3.  
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§ 48  

 

Správci vodních toků  

 

 (1) Správu významných vodních toků zajišťují právnické osoby zřízené podle 

zvláštního zákona (dále jen "správci povodí"); pro účely tohoto zákona se považují za správce 

vodních toků.  

  

 (2) Správu drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků jsou oprávněny 

vykonávat obce, jejichž územím drobné vodní toky protékají, nebo fyzické nebo právnické 

osoby, popřípadě organizační složky státu, jimž drobné vodní toky slouží nebo s jejichž 

činností souvisejí, nebo státní podniky na základě určení Ministerstvem zemědělství. O určení 

správcem a zrušení správcem drobného vodního toku rozhoduje Ministerstvo zemědělství na 

základě žádosti; to neplatí v případě určení správcem nebo zrušení správcem drobného 

vodního toku organizační složku státu nebo státní podnik, jehož předmětem podnikání nebo 

předmětem činnosti je správa drobných vodních toků. Současně s určením správcem 

organizační složku státu nebo státní podnik u drobného vodního toku, u kterého byla 

dosavadním správcem organizační složka státu nebo státní podnik, přechází z dosavadního na 

nového správce drobného vodního toku právo hospodaření k pozemkům s korytem takového 

vodního toku, vodní díla s takovým vodním tokem související a pozemky pod těmito vodními 

díly, pokud jsou tyto nemovitosti ve vlastnictví státu.  

  

 (3) Na území vojenských újezdů29) zajišťuje správu drobných vodních toků 

Ministerstvo obrany. Na území národních parků zajišťují správu drobných vodních toků 

Správy národních parků; pro účely tohoto zákona se Ministerstvo obrany a Správy národních 

parků považují za správce vodních toků.  

  

 (4) Na drobných vodních tocích, ke kterým nebyl určen správce drobného vodního 

toku, vykonává jejich správu správce vodního toku, jehož je drobný vodní tok přítokem, a to 

až do doby, než bude správce určen podle odstavce 2. To platí i v případě, je-li na drobném 

vodním toku, ke kterému nebyl určen správce drobného vodního toku, ucelený úsek drobného 

vodního toku, ke kterému byl určen správce drobného vodního toku.  

  

 (5) Obsah žádosti podle odstavce 2 a její náležitosti nezbytné k vydání rozhodnutí 

stanoví Ministerstvo zemědělství vyhláškou.  

  

 (6) Správce povodí vykonává dohled nad správou drobných vodních toků. Pokud 

správce drobného vodního toku neplní povinnosti podle tohoto zákona, může Ministerstvo 

zemědělství na návrh správce povodí zrušit určení správcem drobného vodního toku.  
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§ 49  

 

Oprávnění při správě vodních toků  

 

 (1) Správci vodních toků jsou oprávněni  

  

a) při výkonu svých práv a povinností vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na cizí 

pozemky a stavby, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních právních předpisů,  

  

b) z důvodu péče o koryta vodního toku a po projednání s vlastníky pozemků odstraňovat 

nebo nově vysazovat stromy a keře na pozemcích při něm v šířce podle odstavce 2,  

  

c) požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního 

toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována,  

  

d) dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního 

manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná 

situace.  

 Výkonem uvedených oprávnění nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy týkající se 

ochrany přírody a krajiny.31)  

  

 (2) Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to 

nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících 

s korytem vodního toku, a to  

  

a) u vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, nejvýše v šířce do 10 m 

od břehové čáry,  

  

b) u ostatních významných vodních toků jiných než pod písmenem a) nejvýše v šířce do 8 m 

od břehové čáry,  

  

c) u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry.  

  

 (3) Vodoprávní úřad může pro nezbytně nutné potřeby a na nezbytně nutnou dobu 

stanovit k užívání i větší šířku pozemků při vodním toku, než je uvedeno v odstavci 2.  

  

 (4) Způsobí-li správce vodního toku při výkonu oprávnění podle odstavce 1 nebo 2 

škodu, je povinen ji nahradit. O náhradě škody platí obecné předpisy.  
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§ 50  

 

Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků  

 

 Vlastníci pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, jsou povinni  

  

a) strpět na svém pozemku břehové porosty, jakož i obecné nakládání s vodami ve vodním 

toku,  

b) udržovat břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku 

vody, odstraňovat překážky a cizorodé předměty ve vodním toku, s výjimkou nánosů, pokud 

tyto činnosti neznamenají vynaložení zvláštních nákladů, zvláštní odbornou způsobilost nebo 

použití speciální techniky,  

  

c) strpět na svém pozemku vodní díla umístěná v korytě vodního toku, vybudovaná před 

účinností tohoto zákona,  

  

d) ohlašovat správci vodního toku zjevné závady v korytě vodního toku,  

  

e) strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a 

podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, například plavebních znaků apod.,  

  

f) umožnit vodoprávnímu úřadu, České inspekci životního prostředí, jakož i správci vodního 

toku výkon jejich oprávnění,  

  

g) strpět po nich průchod osob podél vodních toků; výjimku z této povinnosti může povolit 

vodoprávní úřad po projednání s příslušným správcem vodního toku; to neplatí na pozemcích 

v zastavěném území a na oplocených pozemcích,  

 h) strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku.  

  

§ 51  

 

Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků  

 

 (1) Vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků jsou povinni  

  

a) umožnit správci vodního toku výkon jeho oprávnění,  

  

b) strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu povrchových a 

podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, umístění plavebních znaků apod.,  

  

c) strpět, po předchozím projednání s nimi, po nich průchod osob; to neplatí na pozemcích v 

zastavěném území a na oplocených pozemcích,  

  

d) strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku.  

  

 (2) Vodoprávní úřad může vlastníkům pozemků sousedících s koryty vodních toků 

zakázat kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta vodního toku.  

  

 (3) Pokud výkonem těchto oprávnění vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má nárok 

na její úhradu.  



  

§ 52  

 

Povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi  

 

 (1) Vlastníci staveb a zařízení v korytech vodních toků jsou povinni odstraňovat 

předměty zachycené či ulpělé na těchto stavbách a zařízeních a nakládat s nimi podle 

zvláštního zákona.32)  

  

 (2) Vlastníci staveb, které nejsou vodními díly, nebo zařízení v korytech vodních toků, 

popřípadě sousedících s nimi jsou povinni ve veřejném zájmu dbát o jejich statickou 

bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovaly plynulý odtok povrchových vod, a 

zabezpečit je proti škodám působeným vodou a odchodem ledu. Pokud k narušení plynulého 

odtoku vod dojde v důsledku zanedbání péče o tyto stavby nebo zařízení, jsou jejich vlastníci 

povinni na své náklady provést nápravu a plynulý odtok vody plně obnovit; jinak je 

vodoprávní úřad oprávněn zajistit nápravu na náklady vlastníka; odpovědnost za škodu 

způsobenou zanedbáním povinné péče o stavbu nebo zařízení v korytě vodního toku nebo s 

ním sousedícím tím není dotčena.  

  

§ 53  

 

Pochybnosti o rozsahu povinností a oprávnění  

 

 V pochybnostech o rozsahu povinností nebo oprávnění správců povodí a správců 

vodních toků rozhodne Ministerstvo zemědělství. To rozhodne i v pochybnostech o rozsahu 

povinností vlastníků pozemků koryta vodního toku, vlastníků pozemků sousedících s koryty 

vodních toků a vlastníků staveb a zařízení v korytu vodního toku nebo sousedících s ním. 

Vznikne-li taková pochybnost ve vodoprávním řízení, jehož je účastníkem ten, o jehož 

povinnostech nebo právech pochybnost vznikla, rozhodne vodoprávní úřad, který takové 

řízení vede.  

  

____________________ 

 

  

7) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.  

  

25) § 35 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

  

26) Například § 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

  

27) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

  

28) § 4 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

  

29) Zákon č. 222/1999 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.  

  

31) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

  

32) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
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