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Abstrakt 

Cílem příspěvku je představit aktuálně projednávaný koncept obnovy vodních družstev 

směřující k lepšímu využívání vody v ucelené ploše povodí. Institut vodního družstva 

umožňuje současný problém roztříštěného vlastnictví pozemků a na nich vybudovaných 

vodohospodářských staveb řešit motivacemi ke společné odborné správě, odblokovává 

neaktivní vlastníky, motivuje k privátním investicím do rekonstrukcí a modernizací drobných 

vodohospodářských staveb s cílem zlepšit systém využívání dostupných vodních zdrojů. 

Přestože mohou vodní družstva vznikat i v prostředí současné legislativy, existuje velké 

množství praktických překážek. Cílem iniciativy je přednosti vodních družstev definovat, 

na odborné i politické úrovni je projednat a navrhnout potřebné legislativní změny, 

zjednodušující a podporující jejich vznik. 

Klíčová slova: vodohospodářská legislativa, vlastnictví vodních děl, organizace správy 

ve vodním hospodářství, údržba staveb, modernizace staveb 

 

Abstract 

The paper introduces the discussed concept of restoration of water cooperatives (water 

management boards). The aim is to make better use of water in a coherent basin. The water 

board (as an institute) is able to solve the problem of fragmented ownership of land and water 

management structures by motivating them to joint professional management. In addition, it 

excludes inactive owners, motivates private investments in the reconstruction and 

modernization of water management structures. The main effect is the improved use of water 

resources. Water board can also be created under current legislation. However, there are many 

practical obstacles. The aim of the initiative is to describe the benefits of the water 

management board and subsequently to define, discuss and propose the necessary legislative 

changes. 
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Úvod 

Potřeba změnit přístup k hospodaření s vodou v krajině je na pozadí uplynulých několika 

extrémních let zřejmá celé společnosti. To by mohlo být dobrým předpokladem pro realizaci 

zásadních změn ve správě vodního hospodářství a zejména při úpravě těch částí legislativy, 

které evidentně nevyhovují současným potřebám. Historickou kontinuitu vztahu společnosti 

k půdě, vodě a krajině, kterou závidíme státům na západ a jih od nás, a která významně 

souvisí se stavem zemědělství, přerušilo u nás období centralizovaného řízení, deprivatizace 

(zestátňování, kolektivizace) výrobních prostředků a celkové pokřivení těchto vztahů. O vodě 

mluvíme jako o "veřejném statku", náležejícím všem, o půdě často jako o "výrobním 

prostředku", vázaném na konkrétní pozemek a tedy v privátním vlastnictví. Tato témata se 

nám velmi těsně propojují v oblasti vodohospodářských meliorací, a třebaže termín samotný 

byl v nedávné minulosti zatížen řadou stigmat, jsou meliorace nadále účinným nástrojem 

k dosahování žádoucích efektů (vnímáno nyní spíše v oblasti zemědělství a lesnictví, 

historicky však také v široké oblasti témat krajinného inženýrství). Z historie známe 

fungování vodních či melioračních družstev, přizpůsobených podmínkám různých 

společensko-politických formací. Vždy však bylo jejich cílem naplňovat legislativní rámec 

pro společnou výstavbu celospolečensky prospěšných vodních děl a následnou péči o ně.  

Institut vodního družstva je dnes někdy zpochybňován buď poukazem na rizika omezování 

privátního vlastnictví a připomenutím nedělitelnosti práv a povinností, plynoucích z tohoto 

vlastnictví, jindy připomenutím nedávné socialistické minulosti při péči o společný majetek, 

nebo chybějícími motivacemi ke vstupu do takového družstva. Pokud by zodpovědně 

a korektně vůči společnosti fungoval každý jedinec (tedy i vlastník nebo uživatel pozemku), 

vzniklé problémy by jistě řešeny byly. Společnost však zatím funguje jinak, těmto (existenčně 

nutným) zásadám společenské korektnosti se pomalu učíme, a to i díky hydrologickým 

extrémům, které nás v poslední době s patřičným důrazem ke změnám vyzývají. 

 

Materiál a metody 

V rámci řešení projektu TD03000330 Postupy pro dosažení udržitelnosti hydromelioračních 

opatření v podmínkách ČR (TAČR-Omega, řešený v letech 2016-17) byly zpracovány hlavní 

principy udržitelnosti a na tomto základě pokračují aktivity k postupnému naplňování těchto 

cílů: 

- respektovat komplexnost melioračních opatření, zohledňujících oba hydrologické extrémy, 



 

 

- reflektovat nezastupitelnou roli vlastníka pozemku (vodního díla) i uživatele pozemku 

a získat jejich podporu k obecným koncepcím navrhovaných řešení, 

- vymezit právní režim dotčených subjektů staveb k vodohospodářským melioracím pozemků, 

- vytvořit legislativní podmínky pro efektivní management výstavby, provozu, údržby 

a zejména rekonstrukcí a modernizací staveb vodohospodářských meliorací,  

- obnovit a novým podmínkám přizpůsobit vodoprávní evidenci (dříve vodohospodářská 

evidence), která má na území České republiky bohatou historii, 

- zakotvit stavby vodohospodářských meliorací v dotačních titulech MZe a MŽP, 

- zajistit odborné poradenské a informační činnosti v oblasti evidence, výstavby, provozu, 

údržby a modernizace staveb vodohospodářských meliorací pro širší veřejnost, 

- zvýšit efektivitu využití finančních zdrojů, vytvářených jak na úrovni státu (dotační politika 

národní nebo jednotného trhu EU), tak na úrovni privátní - jednotlivých investorů či jejich 

sdružení, 

- legislativně zajistit odstranění environmentálně nepříznivých následků lidské činnosti 

minulého období v oblasti zemědělsko-lesní krajiny. 

 

Poslední z výše uvedených bodů je jedním z hlavních motivů s cílem rozšíření podpory často 

poměrně jednoduchých opatření, kterým však v realizovatelnosti brání složitá legislativa. 

Nejlépe lze dokumentovat tuto situaci na příkladu staveb zemědělského odvodnění. 

Aplikovatelnost však je i pro ostatní meliorační stavby, jak jsou v celé šíři definovány např. 

v ČSN 75 0140. 

Jak uvádí J. Hanák [1], vlastníci pozemků získali vybrané stavby k vodohospodářským 

melioracím v několika etapách. Nejprve v průběhu restituce zemědělských pozemků v režimu 

zákona o půdě, podle jehož § 15 odst. 1 přešlo do vlastnictví oprávněné osoby mj. meliorační 

zařízení umístěné pod povrchem pozemku s výjimkou hlavních melioračních zařízení. Tato 

filozofie byla zákonodárcem zachována i § 13 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu 

zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a následně § 18 zákona 

č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu, podle kterých se při převodu zemědělského 

pozemku podle těchto zákonů za jeho součást považuje i meliorační zařízení, které je ve 

vlastnictví státu, s výjimkou hlavních melioračních zařízení. Podle citovaných předpisů byly 

na soukromé osoby převedeny tisíce hektarů pozemků s melioračními stavbami. Majitelé však 

o tomto často ani neví (32 %), s čímž souvisí i fakt, že velká část (67 %) vůbec neví, jaké 

s tímto vlastnictvím převzala povinnosti. Pokud je zájem stavby modernizovat (např. omezit 

jejich funkci v době nedostatku vody např. instalací regulačních prvků, nebo uplatnit 

akumulaci či převody těchto vod např. pro podporu environmentálních opatření [4] nebo za 



 

 

účelem závlahy), postupuje se podle vodního a stavebního zákona, tudíž návrh na změnu 

stavby předkládá vodoprávnímu úřadu vlastník – skupina vlastníků (s ohledem na členitost 

pozemkové držby v počtu běžně několika desítek osob). To vše jsou faktické překážky 

uplatňování progresivních opatření k zadržování a lepšímu využívání vody. 

Vodní družstva jsou proto vhodným nástrojem, jak je uvedeno ve vydané publikaci [1]. 

K doložení efektivity byly použity metody SWOT analýz a metoda vícekriteriálního 

hodnocení variant, kdy podkladem pro návrh hodnotících kritérií byla provedená dotazníková 

šetření, uskutečněná ve dvou etapách (v rámci projektu TAČR-Omega [1] v roce 2016 

a v rámci studie rozvoje závlahových systémů v ČR, zpracované v roce 2018 pro SPÚ [3]). 

 

Podmínky zakládání vodních družstev jsou velmi inspirativně popsány ve znění zemského 

zákona vodního z r. 1870 království Českého [2]. Citujme alespoň některé pasáže (částka IV. 

O společenstvech vodních) – s doslovným přepisem původní stylizace textu, které dokladují, 

že veřejný zájem byl i tehdy uplatňován v případě potřeby donucením, avšak za jasných 

a úřady dodržovaných pravidel. 

 

§. 53. 

K vykonávání staveb vodních, kterými se mají pozemky chrániti nebo běh vody upraviti, též 

ke zřízením na vysušování a zvlažování pozemků mohou se přičiněním příslušných úřadů 

správních zříditi společenstva vodní buď umluvením dobrovolným nebo usnešením většiny 

účastníků (§. 20. zákonníka říšského). 

§. 54. 

Uzná-li se způsobem správním, že stavba nebo zřízení, jež většina účastníků předsevzíti chce, 

patrně jest užitečné a že zřízení toho příhodně vyvésti nelze, leč by se vztahovalo také 

k pozemkům menšiny, tedy může menšina donucena býti, aby přistoupila ke společenstvu, 

ježto se za příčinou vyvedení a užívání díla zřídí. Hlasy nebuďte počítány dle hlav, nébrž dle 

pozemků společníkův. 

§. 62. 

Kdo nabude pozemku ve svazek společenský vzatého, stane se členem společenstva a jest 

povinen, plniti závazky z toho svazku vycházející. Tato povinnost jest břemenem na pozemku 

záležejícím, má až do sumy po tři léta zadrželé přednost před jinými břemeny reálními přímo 

po daních císařských a dávkách veřejných a pomine teprv, když pozemek zavazený 

ze společenstva řádně se vyloučí, nebo když společenstvo se rozejde (§. 23. zák. říšského). 

 



 

 

Problémy, související s členitostí vlastnických vztahů byly zmíněny v poziční zprávě MZe 

ke koncepci ochrany před následky sucha za rok 2018 [5] takto: 

V souboru opatření Ministerstva zemědělství, schváleném usnesením vlády č. 479 ze dne 30. 

května 2016, je zařazen rovněž „Program na podporu rekonstrukce, oprav a modernizace 

odvodňovacích zařízení“. Tento program nebyl dosud otevřen a jedním z důvodů je, kromě 

nedostatku finančních zdrojů, rovněž problém s rozsahem žadatelů. Jedním z opatření je totiž 

zavedení regulace odtoku ve stávajících systémech. Tato regulace by za suchých období 

mohla umožnit uplatnění „podzemního podmoku“ v okolí odvodňovacích zařízení a přispět 

ke zlepšení půdní vlhkosti ve prospěch plodin. Otevření programu proto vyžaduje provést 

nejprve přípravné kroky typu úpravy legislativy. Diskuse o těchto přípravách stále probíhá, 

včetně zapojení poslanců ze Zemědělského výboru PS PČR. Instalace vlastního regulačního 

zařízení může být nenáročnou investicí, kterou by bylo možné podpořit, naprostá většina 

aktivit představuje provozní činnosti – zavedení regulace, jejich kontrolu, což je spojeno se 

zásadní účastí vlastníků melioračních detailů – tedy vlastníků pozemků, neboť meliorační 

detaily jsou jejich součástí. 

 

Připravený dotační titul "Program na podporu rekonstrukce, oprav a modernizace 

odvodňovacích zařízení" (zpracovaný v roce 2016) [6] má tyto hlavní parametry: 

Účel programu je funkční regulace odtoku vody z krajiny pomocí regulačních prvků 

instalovaných na stávajících odvodňovacích zařízeních, za účelem zadržení vody 

v konkrétních lokalitách na období sucha. 

a) Podpora přípravných a projekčních prací na obnovu a rekonstrukci odvodňovacích 

systémů: odvodňovacích kanálů, vodních nádrží, čerpacích stanic a ostatních 

souvisejících objektů 

- zpracování studií odtokových poměrů, studií proveditelnosti, dopadových studií 

- zpracování posouzení optimalizace provozu čerpacích stanic 

- zpracování průzkumu a projektu modernizace stavby zemědělského odvodnění 

s uplatněním principu regulace drenážního odtoku 

- zpracování nebo aktualizace manipulačních a provozních řádů, kategorizace vodních 

nádrží dle TBD 

- zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PPS  

- zpracování dokumentace skutečného provedení, pasportů 

b) Podpora realizace vlastní obnovy, rekonstrukce a modernizace 

- čerpacích stanic vč. souvisejících objektů 

- kanálů vč. souvisejících objektů 



 

 

- vodních nádrží vč. souvisejících objektů 

- podrobného odvodňovacího zařízení ( obnova a zřízení drenážních šachtic včetně 

zřízení úseku neperforovaného potrubí, instalace regulačních prvků, oprava 

poškozených úseků drenážního potrubí) 

c) Podpora majetkoprávního vypořádání  

- zpracování geometrických plánů (na zřízení věcného břemene, práva stavby, rozdělení 

pozemků) 

- zpracování znaleckých posudků 

- výkupy pozemků, zřízení věcného břemene či práva stavby 

 

Výsledky  

Termín "vodní družstvo" (VD) je synonymem komplexního systému péče o vodu v krajině, 

momentálně bez ohledu na právní formu takového uskupení. Nutnost vodoprávního 

projednání změny nakládání s vodami při úpravách a modernizacích stávajících staveb 

(zejména odvodňovacích), což momentálně prakticky zastavuje úvahy o realizacích, stejně 

jako to způsobilo odložení otevření dotačního titulu MZe z roku 2016, navrhovaný institut 

vodních družstev umožňuje řešit – subjekt VD bude vstupovat do jednání s vodoprávním 

úřadem a bude tak zastupovat roztříštěnou majetkovou držbu drobných vodohospodářských 

staveb. Pomocí vodního družstva lze definovat optimální vztah vlastníka a uživatele 

pozemku. Členem VD může být jak pachtýř s postoupenými povinnostmi vlastníka, tak vedle 

něj individuální vlastníci pozemků, tak municipality, nebo státní podniky, pokud jim to 

legislativa umožňuje. Nebo různá kombinace jmenovaných právních subjektů, v různém 

podílu zastoupení. 

Celospolečensky je žádoucí povinnosti delegovat na konkrétní subjekt (např. na vodní 

družstvo) s tím efektem, že poté existuje "někdo", kdo je odpovědný za stav a údržbu těchto 

staveb a na koho delegují jak vlastníci svoje povinnosti, tak uživatelé/pachtýři svoje zájmy 

o funkčnost a rozvoj/modernizace. Týká se to i problematiky odpovědnosti za způsobené 

škody (naskýtá se zde analogie s honitbami dle praxe zákona o myslivosti). 

Inspirace zákonem z r. 1870 platí z velké části i pro současné podmínky ČR: nepopírá 

vlastnictví pozemku, umožňuje společnou péči, většinové rozhodování; vyžaduje dobrou 

motivaci ke vstupu člena, řeší veřejný zájem uplatňovaný státními autoritami. 

 

Iniciativa VÚMOP, v.v.i. otevřít diskusi k úvahám o obnově vodních družstev vychází 

z výsledků a závěrů řešeného projektu [1] a z panelové diskuse, konané na MZe dne 13. 3. 

2017 za účasti 34 pozvaných zástupců k tématu klíčových institucí. Akutní potřeba řešit 



 

 

management melioračních a drobných vodohospodářských staveb koresponduje také 

s doporučeními odborné skupiny, sestavené při Povodí Vltavy s.p. v roli zadavatele projektu 

"Příprava listů opatření typu A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích 

povodí“ (řešen v letech 2016-19 týmy VÚMOP, v.v.i. – ČVUT v Praze – Sweco 

Hydroprojekt a.s. – VÚV TGM, v.v.i.) v rámci zápisů z kontrolních dnů za účasti dalších 

institucí a státních orgánů (MZe, MŽP, SPÚ atd.). Kapacitu, kterou zajišťovala do roku 2013 

Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS) se dosud nepodařilo nahradit. 

V rámci 16. schůze zemědělského výboru Poslanecké sněmovny ČR, konané dne 7. 11. 2018 

byla problematika vodních družstev přednesena v rámci 5. bodu jednání. Na základě výzvy 

zemědělského výboru svolal náměstek ministra zemědělství na 13. 12. 2018 jednání k tomuto 

bodu s účastí přizvaných zástupců: SPÚ (M. Rybka) – ČZU (P. Sklenička) – Právnická 

fakulta MU v Brně (J. Hanák) – PSP ČR (J. Kott) – MZe (P. Punčochář, A. Kendík) – ASZ 

ČR (J. Stehlík) – PVL (T. Kvítek) – VÚMOP (Z. Kulhavý). Z jednání byl pořízen zápis se 

závěrem potřeby připravit návrhy aktivit a kroků k zajištění hlavních vydiskutovaných bodů. 

Následně proběhlo druhé jednání pracovní skupiny na MZe dne 26. 2. 2019. Ke 2. jednání se 

připojil zástupce ZS ČR (M. Klas). 

 

Diskuze 

Pokud je v poziční zprávě MZe [5] konstatováno, že se ve státním rozpočtu nedostávají 

finanční prostředky na dotační titul a že hlavním problémem je složitost uživatelsko-

vlastnických vztahů, řešení těchto problémů prostřednictvím institutu vodního družstva se 

nabízí. Řeší jak motivace uživatelů převzít tíži spolufinancování nákladů na rekonstrukce 

a modernizace melioračních staveb, žádoucí s ohledem na zlepšení vodního režimu jimi 

využívaných pozemku, tak delegovat práva a povinnosti na jeden subjekt. Stát může být 

tomuto nápomocen podporou legislativních změn (využití pachtovní smlouvy k zajištění péče 

o hydromeliorační stavbu se ukazuje jako nedostatečné – zdůvodňuje to J. Hanák v zápisech 

z jednání pracovní skupiny při MZe; dále je třeba řešit možnost vkladu majetku státu - HMZ), 

dále edukativní činností (v minulosti byly zpracovávány vzory stanov vodních/melioračních 

družstev, čímž se stát přihlásil k podoře takového sdružování) a samozřejmě dílčí finanční 

podporou (např. dotace pokrývající náklady na zakládání vodních družstev, podpora vzniku 

celorepublikového informačního systému evidence hydromelioračních staveb atd.). 

Tématy diskuse jsou především způsoby optimálního nastavení vztahů vlastníka a uživatele 

s cílem hydromeliorační stavby udržovat, modernizovat nebo nové stavby budovat. 

 

Předpokládané role vodního družstva (VD): 



 

 

- VD bude vznikat dobrovolným vstupem členů, ve výjimečných případech (při vymáhání 

naplňování veřejného zájmu) rozhodnutím vodoprávního úřadu, 

- členem VD může být fyzická nebo právnická osoba – zpravidla vlastník pozemků 

s drobnými vodohospodářskými stavbami, případně pozemků s navazujícími 

vodohospodářsky účinnými opatřeními, uživatel/pachtýř těchto pozemků, 

- VD zastupuje zájmy svých členů, rozhoduje většinovým hlasováním (dle stanov), 

- VD spravuje agendu (vodní knihu družstva, resp. evidenci předmětných staveb) a zastupuje 

jako jediný právní subjekt své členy (ve sporech, vodoprávních řízeních, žádostech o dotace, 

úvěry atd.), 

- VD svými stanovami určuje organizační i provozní rozsah činností (v přímé závislosti na 

velikosti zájmového území), 

- VD zajišťuje koordinaci zemědělské a lesní činnosti se zájmy managementu vodního 

hospodářství krajiny a ochrany půdy v oblasti svojí působnosti. 

 

Předpokládané výhody tohoto řešení: 

- garance kvalifikované samosprávy drobných vodohospodářských staveb a systémů, 

- zvyšuje operativnost vodoprávních řízení (zejména v případě modernizací stávajících staveb 

nebo při výstavbě staveb nových – liniových a plošných), 

- je efektivním nástrojem uplatňování strategií státu v oblasti vodního hospodářství krajiny, 

- disponuje účinnými motivačními stimuly pro členy (přebírá systematicky povinnosti členů 

VD), 

- umožňuje odblokovat neaktivního vlastníka (většinovým rozhodováním), 

- eliminuje roztříštěné vlastnictví částí vodních děl (včetně vlastnictví státem - HMZ), 

- zlepšuje ochranu veřejného zájmu v oblasti vod (množství i jakost vod), 

- je partnerem státu, bankovního sektoru atd. při přejímání garancí za čerpání finančních 

prostředků (dotací, úvěrů atd.) – snižuje počet účastníků, umožňuje překlenutí dob platností 

pachtovních smluv atd., 

- motivuje k privátním investicím do staveb a opatření, tj. zvyšuje objem financí v sektoru 

resp. zajišťuje potřebné finanční zdroje bez zvyšování nároků na státní rozpočet, 

- vhodnou dotační politikou umožňuje skládat prostředky ze státního rozpočtu s privátními 

zdroji, 

- umožňuje řešení drobných vodohospodářských staveb a opatření jako soustav (v rámci 

působnosti VD), což zvyšuje jejich účinnost při hospodaření s vodními zdroji, 

- navrací dílčí správu dle vlastnictví objektů do jednoho funkčního celku (např. současné 

rozdělení na HMZ + PMZ), 



 

 

Možná negativa tohoto řešení: 

- složité legislativní řešení vkladu státního majetku do VD (např. HMZ ve správě SPÚ nebo 

DVT ve správě s.p. Povodí nebo Lesů ČR), 

- složitost přesvědčit potenciální členy VD o výhodnosti jejich vstupu do VD, 

- složitost a časová náročnost dořešit legislativní problémy vzniku VD. 

 

Závěr 

V posledních desetiletích byla významně podceňována role zemědělských hydromeliorací při 

vytváření a ovlivňování vodního režimu krajiny [8]. Toto se projevilo jejich nedůsledným, 

spíše jen formálním, zapracováváním do koncepčních materiálů dotčených ministerstev (MZe 

a MŽP) s důsledky, které se projevují ve všech oblastech vodního hospodářství krajiny. 

Vazby vlastníků a uživatelů meliorovaných pozemků nejsou a z principu ani nemohou být 

vyvážené, současná legislativa tyto vztahy nikterak v oblasti hydromeliorací nezlepšuje. Bez 

v příspěvku naznačených změn nebude možné realizovat opatření, zmírňující dopady 

hydrologických extrémů. Momentálně se větší pozornost věnuje problémům sucha, což 

posunulo alespoň dočasně téma hydromeliorací (závlah i odvodnění) do zorného úhlu 

zvýšeného zájmu [9]. Pozornost si tyto stavby však zasluhují i s ohledem na podmínky 

ovlivnění infiltrace srážek do půdy, tedy tvorbu povrchového odtoku, mělký podpovrchový 

odtok, dále retenci a akumulaci vody v půdním prostředí nebo využití gravitačního převodu 

vod do míst následného využití i na možnosti zvyšování dotace podzemních zdrojů vody, 

v případě staveb odvodňovacích, třebaže zde vystupuje nový problém – téma jakosti 

drenážních vod [7]. 

Situace se zlepšuje jen pomalu, projevuje se přitom generační diskontinuita znalostí 

projektantů hydromelioračních staveb a komplexnost, tedy i složitost řešení, neboť se 

překrývají témata hydrologie, pedologie, krajinného inženýrství, zemědělství a ekologie. 
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Summary 

The paper introduces the discussed concept of restoration of water cooperatives (water 

management boards). The aim is to make better use of water in a coherent basin. The water 

board (as an institute) is able to solve the problem of fragmented ownership of land and water 

management structures by motivating them to joint professional management. In addition, 

it excludes inactive owners, motivates private investments in the reconstruction and 

modernization of water management structures. The main effect is the improved use of water 

resources. Water board can also be created under current legislation. However, there are many 

practical obstacles. The aim of the initiative is to describe the benefits of the water 

management board and subsequently to define, discuss and propose the necessary legislative 

changes. 

In the project TD03000330 "Sustainability criteria of amelioration measures in the Czech 

Republic" (TAČR-Omega, solved in 2016-17) the main principles of sustainability were 

elaborated and on this basis the activities for the gradual fulfillment of the following 

objectives continue: 

- to respect the complexity of amelioration structures, taking into account both hydrological 

extremes, 

- reflect the irreplaceable role of the owner and user of the land and get their support for the 

general concepts of the proposed solutions, 

- to define the legal regime of affected subjects of buildings for water management of land, 

- create legislative conditions for effective management of construction, operation, 

maintenance and, in particular, reconstruction and modernization of water management 

amelioration structures, 

- to restore and adapt to the new conditions water records that have a rich history in the Czech 

Republic, 

- anchor of ameliorations structures of water management in subsidy titles of the Ministry 

of Agriculture and the Ministry of the Environment, 

- provide professional advisory and information activities in the area of water records, 

construction, operation, maintenance and modernization of water management amelioration 

projects for the wider public, 

- to increase the efficiency of the use of financial resources created both at the state level 

(subsidy policy) and at the level of private - individual investors or their associations, 

- ensure by legislation the elimination of the environmentally adverse consequences human 

activity of the past periods. 

 



 

 

The position report of the Ministry of Agriculture states that the state budget does not receive 

funding for the subsidy title and that the main problem is the complexity of user-ownership 

relations. Solutions to these problems through the water cooperative it is offered. Discussion 

on the reflection on the renewal of water cooperatives based on the results and conclusions 

of the solved project was open by VUMOP, v.v.i. on panel discussion held at the Ministry 

of Agriculture states on 13 March 2017 with the participation of 34 invited representatives 

on the topic of key institutions. 

However, these buildings also deserve attention with regard to the conditions affecting the 

infiltration of precipitation into the soil and thus influencing the formation of surface runoff. 

Furthermore, this structures it affects the shallow subsurface runoff, water retention 

and accumulation in the soil environment or the use of transfers of water to post-use sites. 

The possibility of increasing the subsidy of underground water sources in the case of drainage 

structures is burdened with a new problem - the quality of drainage water. 

 

Expected roles of water cooperatives (W-Co): 

- W-Co will be created by voluntary entry of members, in exceptional cases (in enforcing 

public interest) by decision of the water authority, 

- a member of W-Co may be a natural or legal person - usually a landowner with small water 

management structures, or landowner with related water management measures - user or 

tenant of these lands, 

- W-Co represents the interests of its members, decides by majority vote (according 

to the statutes), 

- W-Co manages the agenda (cooperative water book, or records of buildings in question) 

and represents its members as the only legal entity (in disputes, water law proceedings, 

applications for subsidies, loans, etc.), 

- by its Articles of Association, W-Co determines the organizational and operational scope 

of activities (in direct relation to the size of the area of interest), 

- W-Co ensures coordination of agricultural and forestry activities with the interests 

of landscape water management and soil protection in its area of competence. 

The problems of drought are currently being given more attention. This shifted, at least 

temporarily, the theme of amelioration recovery (irrigation and drainage) to the point of view 

of interest. Therefore, the topic of water cooperatives is topical. 

 


