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PRIKAZ

Ministerstvo zemědělství jako příslušný ústřední vodoprávní úřad podle ustanovení
s 108 odst. 1 zákona ě.25412001Sb., o vodách a o změně někteých zákonŮ (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením $ 15 zákona ć,.211969 Sb., o zŕízeni
ministerstev a jiných tjstředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisŮ, který je
odvolacím správním orgánem podle ustanovení $ 89 odst. 'ĺ a S 178 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení $ 92a
písm. a) zákona ě,. 129l2oo0 Sb., o krajích (kĘské zŕizeni), ve znění pozdějších předpisů,
ve spojení s ustanovením $ 31 odst. 1 zákona č. 13í12000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
smyslu ustanovenĺ 80 odst. 4 písm. a) zákona ě. 500/2004 sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů,

přikazuje
Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí, oddělení vodního

hospodářstvĺ

1) aby bez zbytečného odkladu ode dne doručení tohoto příkazu umoŽnil nahlédnout
společnosti CW! Smíchov s.r.o', se sídlem Archeologická 225611, 155 00 Praha 5 -
Stodůlky, lČ: 03841626, (dále jen ,,podatel"), do spisu v postupu ověřenĺ pasportu
vedeného pod sp.zn. S_MHMP 191338/2018, čj' MHMP 28244812018,
2) aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doruöenĺ tohoto příkazu vyzva! Žadatele Dopravní podnik ht.
m. Prahy a.s., Sokolovská 217t42, Praha 9, lČ: 00005886, v postupu ověření pasportu
vedeného pod sp.zn. S-MHMP 19'ĺ338/2018, ěj. MHMP 28244812018, kzahájení řízení
o určenívlastnictví před příslušným soudem.

oDÜVoDNĚNÍ
V postupu ověření pasportu stavby vodního díla ,,Gravitační přivaděč zTc3",

zahrnujícíjímací objekty podzemní vody a čerpací šachtu v k.ú. Smĺchov a Radlice, Praha 5
(dále jen ,,Vodní dí!o), před Magistrátem hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí,
oddělení vodního hospodářství (dále jen ,,Magistrát"), vedeného pod čj. MHMP 28244812018,
sp.zn' S-MHMP 191338/2018, na základě Žádosti Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s.,



Sokolovská 217t42, Praha 9 , lC: 00005886 (dále jen ,,Žadatel"), vznesl podatel dne
í0.8.2018 námitku systémové podjatosti, doplněné podáním ze dne 16.8.2018 a 5.9.2018.

Podáním ze dne 29'8.2018 předal Magistrát spisový materiál na Ministerstvo
zemědělsfuĺ jako na nadřĺzený orgán, neboť námitka směřuje proti celému správnímu
orgánu, a tudíż je třeba, aby ji posoudil nadřízený správnĺ orgán, kteým je ve věci staveb
vodních děl Ministerstvo zemědělství.

Podatel svá podání odůvodnil následujícĺmi skuteinostmi, jejichŽ základnĺ body lze
stručně shrnout následovně:
Magistrát poskytuje informace o probíhajícím řízení jiným subjektům, zatímco podateli jako
vlastnĺkovi vodních děl odmĺtá umožnit účast v řĺzenĺ a nahlédnutí do spisu, jedná se
?Proiev podiatosti.
Rádný a zákonný prťlběh tzv' pasportizace Ve smyslu s 125 stavebního zákona vyžaduje,
aby se daného řĺzení účastnil vlastník předmětného díla, coŽ je dle doložených dokladťl
podatel.
Pokud Magistrát tvrdĺ, Že je mu situace dobře známa a zároveň jedná se Žadatelem, o němž
musí vědět, nebo mít dťlvodné pochybnosti, zda je vlastníkem, jde o protiprávnĺ jednání.

Ęagistrát jedná s plným vědomím se subjektem, kteý nenĺ vlastníkem předmětného díla.
Zadatel je akciovou spo/ečnosŕĺ, jeŽ je ze 100 procent vlastněna Hlavním městem Praha.
Magistrát je ve smyslu judikátu Nejvyššího správnĺho soudu čj. 1 As 89/2010 systémově
podjatý, neboť se jedná o případ vysoce kontrovezní a je na mĺstě podezření z nátlaku či
sn ahy ovlivnit rozhodován ĺ jednotl ivých Ú ředn ĺkťl M ag i strátu.

Vdoplnění námitky systémové podjatosti ze dne 16'8.2018 podatel informoval, Že
byla údajně zahájena dalšĺ řízenĺ týkajícĺ se vodních děl, a to řízení o stanovení ochranného
pásma vodního zdĄe a řízení o změně povolení k nakládánĺ s vodami a Magistrát poskytuje
jiným subjektťlm informace a podatele o těchto řízeních neinformoval. Magistrát rozhoduje
o majetku třetí osoby bez toho, aby této osobě bylo umožněno se předmětných řízení řádně
zúčastnit.

Postoj Magistrátu, že nenĺ arbitrem Ve sporu o vlastnictvÍ vodnĺch děl, přičemž
podjatě preferuje Žadatele jako údajného vlastníka. Magistrát zjevně nemá k dispozici a ani
neoznačiljakýkoliv právně relevantnítitul čidokument, jenŽ by tomuto závěru přisvědöil.

Podatel poŽaduje, aby byl informován o vŠech probĺhajících řízeních týkajĺcĺch se
pozemků podatele a na nich se nacházejících vodních děl a zároveň umožnil účast v těchto
řĺzenĺch. V opačném případě pťljde o dalšĺzjevný projev svévole a nezákonného postupu ze
strany Magistrátu.

Souöasně byla vznesena Žádost o ochranu před neěinností a podatel poŽadoval, aby
mu bylo umoŽněno nahlédnout do spisu, aby s nĺm bylo jednáno jako s oprávněným
účastníkem řizeni a nebyly ěiněny bez jeho souhlasu či podnětu Žádné úkony vztahujĺcí se
kjím vlastněnému vodnímu dílu a Žádá, aby bylo zamezeno stavu, kdy Magistrát jedná
s Žadatelem, o němŽ sám ze své předchozí úřední činnosti ví, Že nenívlastníkem. Żádá, aby
byl připuštěn do všech řizení a aby ze strany Magistrátu nebyly prováděny Žádné jiné
procesnĺ úkony či rozhodnutí, neboť by mohly být podkladem pro uplatnění nároků na
náhradu zptltsobených škod.

Ministerstvo zemědělství po obdrŽení spisového materiálu muselo nejprve posoudit
obecné otázky t'ýkající se procesu postupu ověření pasportu stavby vodního díla ,,GravitaÖní
přivaděč zTc3", zahrnující jímací objekty podzemní vody a ěerpací šachtu vk.ú. Smĺchov
a Radlice, Praha 5 (dále jen ,,vodnĺ dílo").
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Ministerstvo zemědělstvĺ došlo k závěru, Že obecně se u postupu podle ustanovení
s 125 odst. 3 zákona ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, jedná o tzv. jiný úkon dle ěásti ětvrté správního řádu
upravený v ustanovení $ 154 správního řádu' Nejedná se tedy o správní iízeni, ale podle
tohoto ustanovení se při vydávání vyjádření, osvěděenĺ a sdělenĺ postupuje podle části
čtvrté, části první, obdobně podle něktených ustanovení öásti druhé a obdobně podle
někteých ustanovení ěásti třetí správního řádu. Přiměřeně se pouŽije i dalšĺ ustanovení
správního řádu, pokud jsou přitom potřebná.

Proces tzv. pasportizace probíhá tak, kdy vlastník stavby předloŽí stavebnímu úřadu
dokumentaci jejĺho skutečného provedení a stavební úřad posoudi, zda není důvod ji změnit
nebo přepracovat. Za tim účelem musí vŽdy provést šetření na mĺstě a ověřit, zda
dokumentace byla zpracována podle skuteěného stavu stavby.

Pokud stavební úřad zjistí, Že dokumentace odpovídá skutečnému provedenĺ stavby,
následuje závěreěná fáze celého postupu (pasportizace), kdy stavební úřad dokumentaci
ověří a po jednom ověřeném vyhotovenĺ zašle vlastnĺkovi stavby a obecnímu úřadu, v jehoŽ
správním obvodu se stavba nachází, nenĹli sám stavebním úřadem.

Stavební úřad se V procesu pasportizace musí vypořádat s otázkou, zda se jedná
o stavbu v minulosti povolenou bez dochovaných dokladů a dále s otázkou úěelu użívánĺ
takové stavby.

Z výše uvedeného obecného postupu je zřejmé, Že podatel jako vlastník pozemku,
kde se vodní dílo nacházi, je v tomto konkrétním postupu dotěenou osobou, neboť při
místním šetření, které je povinen Magistrát provést, bude vstupovat na pozemky ve
vlastnictvĺ podatele, a tím dojde k přímému dotčení jeho vlastnických práv. otázka
vlastnických práv k pozemkům není podle spisové dokumentace mezi Magistrátem
a podatelem sporná.

Ministerstvo zemědělství je tedy toho názoru, Že podatel, kteý se cĺtí být v tomto
procesu dotčenou osobou a dokonce tvrdĺ, Že je vlastník vodnĺho díla, má být bez
jakýchkoliv pochybností seznámen s procesem provedením pasportizace a s doklady, které
k tomu slouŽí. o ověření dokumentace skuteěného provedení stavby či pasportu, případně
o předcházejícím řÍzeni, musí ve smyslu ustanovení $ 17 správního řádu existovat správní
spis. Tento spis má v souěasné době Ministerstvo zemědělství k dispozici. V takovém
případě má dotiená osoba moŽnost poŽádat o nahlédnutí do spisu podle ustanovenĺ $ 38
odst. 2 správního řádu. Pokud prokáŽe právní zĄem nebo jiný váŽný důvod, měl by jĺ
Magistrát nahlédnutí umoŽnit. Ministerstvo zemědělstvíje toho názoru, Že tento právní zĄem
ze strany podatele byl dostatečně doloŽen, a proto uloŽilo Magistrátu, aby bez zbyteiného
odkladu od doručenítohoto přĺkazu umoŽnil podateli nahlédnutí do spisu.

Na poskytnutí případné kopie pasportu se ale bude vztahovat ustanovení $ 168
stavebního zákona, podle kterého ho lze poskytnout pouze se souhlasem vlastníka stavby
nebo toho, kdo dokumentaci pořĺdil.

S ohledem na skuteěnost, Že Magistrát má doposud pochybnosti a nemá přesvědčivé
dokumenty, které by bez jakýchkoliv pochybností osvěděili vlastnictví vodního dí|a, sám si
vyŽádal stanovisko odboru legislativnĺho a právního Magistrátu a jedná se o otázku klíčovou
pro další postup, zahrnu]o Ministerstvo zemědělstvítuto otázku do příkazu.

Lhůty pro postup procesu ověření pasportizace nejsou sice stanoveny, ale Žádost byla
podána dne 31'1'2018. Ministerstvo zemědělství pouŽilo tedy přiměřeně ustanovení
správního řádu a došlo k závéru, Že k dnešnímu dni je to doba, která něko|ikrát překračuje
lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené v ustanovení $ 71 odst. 3 správního řádu. oficiálním
dokumentem, kteý vznesl pochybnosti o vlastnictví vodních děl, je oznámenĺ o změně
vlastníka vodních děl, které od podatele Magistrát obdrŽel dle podacího razítka dne
11.4.2018.
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Ministerstvo zemědělství proto posoudilo toto jednánĺ Magistrátu jako nečinnost, neboť
jiŽ v předchozím obdobĺ mohl vyzvat Žadatele, aby doloŽil doklady bez jakýchkoliv
pochybností osvěděující jeho vlastnické právo nebo ho vyzvat k tomu, aby podal Žalobu
k příslušnému soudu na určení vlastnického práva k vodnímu dílu.

Na základě všech Ęše uvedených skuteěností proto Ministerstvo zemědělství
přikázalo Magistrátu podle ustanovení $ 80 odst. 4 písm. a) správního řádu umoŽnit podateli
nahlédnout do spisu a přikázalo, aby vyzval Žadatele, aby podal návrh na zahájení řízení
o urěenívlastnického práva příslušným obecným soudem.

Pro úplnost Ministerstvo zemědělství uvádí' Že určit skuteěného vlastníka vodnĺch děl
je důleŽité a stěŽejní i pro datší souvisejĺcí řízeni, které Magistrát vede, a to Řízení
o stanovení ochranných pásem vodního zdroje pro ,,Vodní zdroj pro zTc3 v k.ú. Smíchov
a Radlice, Praha 5, pod sp. zn. S_MHMP 102734212018 a Změna povolení knakládání
svodami podle ustanovení $ 8 odst. 1 pĺsm. b) bod 1 a 2 vodního zákona kodběru
a akumulací podzemních vod k jímacím objektům gravitačního přivaděče pro zTc 3 _
Radlice, Praha 5, pod sp. zn. S-MHMP 1027346ĺ2018. Pro další postup vtěchto řízeních je
nezbýná znalost skuteěného vlastníka vodnĺch děl, a proto je na místě, aby Magistrát
v těchto souvisejĺcích vodoprávních řízeních postupoval obdobně v souladu s výše
uvedenými právními názory Ministerstva zemědělství a v souladu s tímto příkazem'

lng. Daniel Pokorný
ředitelodboru

Rozdělovník
Magistrát hlavnĺho města Prahy, odbor ochrany prostředí, oddělení vodního hospodářsfuĺ

Na vědomí
Žadatel
Dopravnĺ podnik hl. m' Prahy a.s', Sokolovská217ĺ42,Praha 9, lČ: 00005886

Podatel
CWl Smíchov s.r.o., se sídlem Archeologická 2256t1, 155 oo Praha 5 - Stodůlky, lČ:
03841626, zastoupená Mgr. Josefem Březinou, advokátem, Březina Mařík & partneři,
advokátní kancelář, s.r.o. se sĺdlem Americká 35, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
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