
1140 Přestupky a správní delikty při porušení povinností při ochraně před povodněmi 
 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
1) nesplní povinnost k zajištění ochrany před povodněmi podle § 63 odst. 3 vodního zákona (dále jen 
„VZ“), 
2) poruší zákaz činností v aktivní zóně záplavového území podle § 67 odst. 2  VZ. 
Za tyto přestupky je možné uložit pokutu do 20 000kč. 

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 VZ a nesplní povinnost v ochraně před 
povodněmi podle § 84 VZ. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 500 000kč. 

Fyzická osoba se jako vlastník vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody dopustí přestupku tím, že 
neoznámí nebezpečí zvláštní povodně nebo nevaruje v případě nebezpečí z prodlení bezprostředně 
ohrožené fyzické nebo právnické osoby podle § 73 odst. 3 VZ. Za tento přestupek lze uložit pokutu  
do 20 000kč. 

Fyzická osoba se jako vlastník pozemku nebo stavby dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 63 odst. 
3  VZ neumožní vstup nebo vjezd na své pozemky nebo stavby k zajištění ochrany před povodněmi. 
(pokuta do 500 000kč). 
 
Fyzická osoba se jako vlastník pozemku nebo stavby, které se nacházejí v záplavovém území nebo 
mohou zhoršit průběh povodně, dopustí přestupku tím, že 
a) nemá zpracovaný povodňový plán podle § 71 odst. 4 nebo 5 VZ (pokuta do 100 000kč),  
b) nesplní některou z povinností k zamezení zhoršení odtokových podmínek nebo průběhu povodně 
podle § 85 VZ. (pokuta do 500 000kč). 
 
Fyzická osoba se jako vlastník dotčeného objektu dopustí přestupku tím, že nezajistí povodňové 
zabezpečovací práce na dotčeném objektu podle § 75 odst. 3. (pokuta do 500 000kč). 
 
Fyzická osoba se jako vlastník movitého majetku dopustí přestupku tím, že nedbá o umístění nebo 
užívání movitého majetku podle § 85 odst. 3. (pokuta do 100 000kč). 
 

Fyzická osoba se jako správce drobného vodního toku nebo jeho úseku dopustí přestupku tím, že 
nezajistí povodňové zabezpečovací práce podle § 75 odst. 3 VZ, nebo nesplní povinnost v ochraně 
před povodněmi podle § 83 VZ. (pokuta do 200 000kč) 
 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost k 
zajištění ochrany před povodněmi podle § 63 odst. 3 VZ (pokuta do 20 000) a poruší zákaz činností v 
aktivní zóně záplavového území podle § 67 odst. 2 VZ (pokuta do 100 000kč). 
 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo stavebník vodního díla I. nebo II. 
kategorie dopustí správního deliktu tím, že neprojedná provedení zabezpečovacích prací s osobou 
pověřenou prováděním technickobezpečnostního dohledu podle § 75 odst. 3 VZ. (pokuta do 
500 000kč). 
 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla dopustí správního deliktu tím, 
že nesplní povinnost v ochraně před povodněmi podle § 84 VZ. (pokuta do 100 000kč). 
 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodního díla sloužícího ke vzdouvání vody 
dopustí správního deliktu tím, že neoznámí nebezpečí zvláštní povodně, nebo nevaruje v případě 



nebezpečí z prodlení bezprostředně ohrožené fyzické nebo právnické osoby podle § 73 odst. 3 VZ. 
(pokuta do 1 000 000kč). 
 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku nebo stavby dopustí správního 
deliktu tím, že v rozporu s § 63 odst. 3 VZ neumožní vstup nebo vjezd na pozemky nebo na stavby k 
zajištění ochrany před povodněmi. (pokuta do 500 000kč). 
 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník pozemku nebo stavby, které se nacházejí 
v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, dopustí správního deliktu tím, že 
a) nemá zpracovaný povodňový plán podle § 71 odst. 4 nebo 5 VZ (pokuta do 100 000kč), nebo 
b) nesplní některou z povinností k zamezení zhoršení odtokových podmínek nebo průběhu povodně 
podle § 85 VZ (pokuta do 500 000kč) 
 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník dotčeného objektu dopustí správního 
deliktu tím, že nezajistí povodňové zabezpečovací práce na dotčeném objektu podle § 75 odst. 3 VZ 
(pokuta do 500 000kč). 
 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník movitého majetku dopustí správního 
deliktu tím, že nedbá o umístění nebo užívání movitého majetku podle § 85 odst. 3 VZ (pokuta do 
100 000kč). 
 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako správce vodního toku dopustí správního deliktu 

tím, že nezajistí povodňové zabezpečovací práce podle § 75 odst. 3 VZ, nebo nesplní povinnost v 

ochraně před povodněmi podle § 83 VZ (pokuta do 200 000kč v případě drobného vodního toku, 

nebo do 500 000kč v případě významného vodního toku). 

 

Právnická osoba se jako správce povodí dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost v 

ochraně před povodněmi podle § 82 VZ (pokuta do 500 000kč).1 
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