OBECNÉ NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI
Zákon umožňuje každému, kdo má takovou možnost, odebírat povrchovou vodu nebo s ní
jinak nakládat – např. užívat k rekreačním účelům jako je koupání a jiné vodní sporty,
bruslení na zamrzlé hladině, dále praní prádla, plavení zvířat, získávání vodních organismů,
nestanoví-li zvláštní zákon (např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění) jinak, atd. – pro vlastní potřebu, tj. nikoliv pro podnikatelské účely. To platí
i v případě, že jsou povrchové vody např. akumulovány ve vodním díle, které je vlastnictvím
jiné osoby. Dále je obecným nakládáním s povrchovými vodami např. také likvidace
srážkových vod ze střech a zpevněných ploch u jednotlivých rodinných domků vsakovacími
studnami případně podmokem na vlastním pozemku (jde o jednoduchá zařízení sloužící
k ochraně pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových vod). Základní
charakteristikou obecného nakládání s povrchovými vodami je, že k němu není třeba
zvláštního technického zařízení, pro jehož provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou
nebo jinou energii. Vodoprávní úřad může zjistit, že v konkrétním případě jde o zvláštní
technické zařízení, a proto je pro takové nakládání s vodami třeba povolení podle § 8 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění.
Zákon výslovně stanoví, že obecně nakládat s povrchovými vodami lze jen na vlastní
nebezpečí. Je tím vyslovena zásada, že za případné škody vzniklé při takovém nakládání
s vodami, např. za úrazy vzniklé při koupání v povrchové vodě, nejsou odpovědní správci
vodních toků, vlastníci vodních děl nebo vlastníci pozemků koryt vodních toků ani jiné osoby.
Obecným nakládáním s povrchovými vodami není užívání těchto vod k rybářským účelům
a k plavbě.
Při obecném nakládání s povrchovými vodami nesmí být ohrožena jakost nebo zdravotní
nezávadnost vod, nesmí se narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry,
poškozovat břehy, vodní díla a zařízení, zařízení pro chov ryb a porušovat práva a právem
chráněné zájmy jiných. K ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti povrchové vody může
dojít např. při máchání prádla, k narušení přírodního prostředí může dojít např. při sekání
rákosu, ke zhoršení odtokových poměrů může dojít např. poškozováním koryta vodního toku
při napájení zvířat, poškozování břehů, vodních děl a zařízení, zařízení pro chov ryb může
dojít např. při provozování vodních sportů a k porušování práv a právem chráněných zájmů
jiných může dojít např. soustřeďováním povrchové vody na pozemku a jejich odváděním tak,
že podmáčí sousední pozemky nebo stavby.

