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V Praze dne    6. května 2011 
 

 

R O Z H O D N U T Í 
  

 

Ministerstvo zemědělství, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 95 odst. 2 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k provedení přezkumného 

řízení rozhodnutí, které vydalo jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 

§ 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů,   

 

rozhodlo 

 

vyhovět podnětům účastníků řízení Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8,  

150 24 Praha 5, IČ 70889953, ze dne 15.4.2011, a Zemědělské vodohospodářské správy, se 

sídlem Hlinky 60, 603 00 Brno, IČ 00020451, ze dne 26.4.2011, tak, že ve zkráceném 

přezkumném řízení podle ustanovení § 98 správního řádu mění podle ustanovení § 97 odst. 3 

správního řádu rozhodnutí Ministerstva zemědělství čj. 33474/2010-15110 ze dne  

23. listopadu 2010, které nabylo právní moci dne 10. prosince 2010, takto:  

 

Text přílohy rozhodnutí čj. 33474/2010-15110 ze dne 23. listopadu 2010 se v celém 

rozsahu nahrazuje textem uvedeným v příloze, která je nedílnou součástí tohoto 

rozhodnutí v přezkumném řízení. 

 

 

Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají podle ustanovení § 99 odst. 3 ode dne 

právní moci přezkoumávaného rozhodnutí. 

   

 

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

 Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, 603 00 Brno, IČ 00020451 

 Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953 
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O D Ů V O D N Ě N Í 
 

Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, 

(dále jen „Ministerstvo zemědělství“) obdrželo dne 19.4.2011 žádost Povodí Vltavy, státní 

podnik, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČ 70889953, (dále jen „Povodí Vltavy“) ze 

dne 15.4.2011 o provedení oprav zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí 

Ministerstva zemědělství čj. 33474/2010-15110 ze dne 23. listopadu 2010 (dále jen 

„předmětné rozhodnutí“). Zemědělská vodohospodářská správa, se sídlem Hlinky 60, 

603 00 Brno, IČ 00020451, (dále jen „ZVHS“) se s návrhem Povodí Vltavy ztotožnila 

písemností ze dne 26.4.2011. Předmětným rozhodnutím Ministerstvo zemědělství 

podle ustanovení § 48 odst. 2 vodního zákona výrokem I. zrušilo s účinností ke dni  

31. prosince 2010 správcem drobných vodních toků uvedených v příloze předmětného 

rozhodnutí organizační složku státu ZVHS; výrokem II. určilo s účinností ke dni 1. ledna 

2011 správcem drobných vodních toků uvedených v příloze Povodí Vltavy. Opravným 

usnesením čj. 37255/2010-15110 ze dne 16. prosince 2010 Ministerstvo zemědělství rozhodlo 

o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení předmětného rozhodnutí.  

 

Účastníci řízení požadovali provést opravu a doplnění přílohy, která byla nedílnou 

součástí předmětného rozhodnutí. 

 

Ministerstvo zemědělství v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 správního řádu posoudilo 

předmětná podání podle jejich obsahu, přičemž shledalo, že požadované opravy rozhodnutí 

nemají charakter zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí, které lze opravit 

postupem podle ustanovení § 70 správního řádu. Podání proto posoudilo jako podnět 

účastníka řízení k provedení přezkumného řízení podle ustanovení § 94 odst. 1 správního 

řádu. 

 

Ministerstvo zemědělství v rámci přezkumného řízení zjistilo, že předmětné rozhodnutí 

bylo vydáno na podkladě nesprávných a neúplných údajů, které v rámci správního řízení byly 

poskytnuty účastníkem řízení ZVHS. Rozhodnutí je tedy v rozporu s ustanovením § 3 

správního řádu, neboť nebyl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. 

 

Podle ustanovení § 95 odst. 2 správního řádu, jestliže podnět k přezkumnému řízení dal 

účastník, může přezkumné řízení provést správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí 

vydal, pokud plně vyhoví účastníkovi, který podnět uplatnil, a jestliže tím nemůže být 

způsobena újma žádnému jinému účastníkovi. Vzhledem k tomu, že tato podmínka byla 

splněna přistoupilo Ministerstvo zemědělství k přezkumnému řízení formou autoremedury. 

 

Ministerstvo zemědělství na podkladě ustanovení § 98 správního řádu provedlo 

zkrácené přezkumné řízení, neboť porušení právních předpisů bylo zjevné ze spisového 

materiálu, byly splněny ostatní podmínky pro přezkumné řízení a nebylo zapotřebí vysvětlení 

účastníků. 

 

Vzhledem k tomu, že bylo možno v plném rozsahu vyhovět účastníkům, kteří podnět 

podali, a předmětné rozhodnutí napravit a uvést do souladu s právními předpisy, provedlo 

Ministerstvo zemědělství změnu předmětného rozhodnutí.  
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Dobu, od kdy nastávají účinky rozhodnutí v přezkumném řízení, určilo ministerstvo 

v souladu s ustanovením § 99 odst. 3 ode dne právní moci přezkoumávaného rozhodnutí.  

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 

 

 

P O U Č E N Í   Ú Č A S T N Í K Ů 

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 

a § 152 odst. 1 správního řádu rozklad, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí 

napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, ve lhůtě 15 

dnů ode dne jeho oznámení k ministrovi zemědělství, podáním učiněným u Ministerstva 

zemědělství, odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, Těšnov 17, 

117 05 Praha 1. Rozklad se podává v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet 

stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Ministerstvo zemědělství. Rozklad jen proti 

odůvodnění rozhodnutí je nepřípustný. 

 

 

  

 

 

 Mgr. Eva Rolečková 

 zástupkyně ředitele odboru státní správy  

 ve vodním hospodářství a správy povodí 

 

 

 

Příloha: 

Seznam drobných vodních toků (4 strany) 

 

 

 

Rozdělovník 

Účastníci řízení (do vlastních rukou) 

Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, 603 00 Brno 

Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 8, 150 24 Praha 5 

 

 

 

 

Vypraveno dne: 6. května 2011 
 


