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III. 
O D Ů V O D N Ě N Í 

I. OBECNÁ ČÁST 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních 
principů 
Předkládaný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich 
konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů, je 
prováděcím předpisem k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o dráhách“). 

Prostřednictvím poslední novely zákona o dráhách, vyhlášené ve Sbírce zákonů 
pod číslem 319/2016 Sb., dochází k doplnění vodních vleků do výčtu určených technických 
zařízení, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Tato úprava reaguje na praktické 
rozšíření vodních vleků, které lze v letním období užívat obdobně jako vleky lyžařské, 
a režim obou výše zmíněných určených technických zařízení v rámci navrhované právní 
úpravy je s ohledem na technické provozní podobnosti v podstatě shodný. 

Do vyhlášky č. 100/1995 Sb., která na základě zmocnění obsaženého v § 47 odst. 2 
zákona o dráhách upravuje podmínky pro konstrukci, výrobu a provoz určených technických 
zařízení a jejich konkretizaci, proto předkládaný návrh doplňuje vodní vleky, jakožto zařízení 
dopravní vedle vleků lyžařských. Zároveň se upravují podmínky pro provoz zařízení a časové 
intervaly revizí, prohlídek a zkoušek těchto zařízení. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 
Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním § 47 odst. 2 zákona o dráhách, k jehož 

provedení 
je předmětná vyhláška vydávána. Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení 
čl. 79 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, podle kterého ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou 
na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
Návrh vyhlášky nezasahuje do oblasti upravené mezinárodním právem ani právem 

Evropské unie. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Vyhláška č. 100/1995 Sb. stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 

technických zařízení a jejich konkretizaci. Vodní vlek, jako poměrně nové technické zařízení, 
není v současně platné legislativě upravující oblast drážní dopravy zakotven. Prostřednictvím 
zákona č. 319/2016 Sb. došlo k doplnění vodních vleků do výčtu určených technických 
zařízení v zákoně o dráhách, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.  
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Předkládaný návrh vyhlášky reaguje na popsanou změnu zákona o dráhách a doplňuje 
vodní vleky, jakožto zařízení dopravní vedle vleků lyžařských. Zároveň se upravují podmínky 
pro provoz zařízení a časové intervaly revizí, prohlídek a zkoušek těchto zařízení. 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 
životní prostředí 
Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet, ani ostatní veřejné rozpočty, 

akceptuje právní úpravu, obsaženou v novele zákona o dráhách.  
Předkládaný návrh vyhlášky nepřináší negativní sociální dopady na specifické skupiny 

obyvatel, na osoby sociálně slabé i osoby se zdravotním postižením ani národnostní menšiny, 
protože jejich práva a povinnosti neupravuje. 

Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem diskriminace. 

7. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
osobních údajů 

Předkládané změny neobsahují žádné další požadavky na osobní údaje. Navrhovaná 
právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8. Zhodnocení korupčních rizik 
Z hlediska zvažování korupčních rizik nezakládá navrhovaná úprava prostor pro možné 

korupční jednání v této oblasti. 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 Navrhovaná vyhláška není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady na bezpečnost 
nebo obranu státu. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
K č l .  I  

 K bodu 1.: 

 Do výčtu určených technických zařízení se doplňují vodní vleky, jakožto zařízení 
dopravní vedle vleků lyžařských. 

 K bodu 2.: 

 Doplňují se podmínky pro provoz vodních vleků, a to konkrétně tím způsobem, že lze 
používat pouze zařízení s platným průkazem způsobilosti vydaným drážním správním úřadem 
a za současného splnění dále stanovených podmínek provozní způsobilosti. 
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 K bodu 3.: 

 Shodně jako u pohyblivých schodů, pohyblivých chodníků, lanových drah a lyžařských 
vleků se vodní vleky vyjímají z povinnosti provádět při prohlídce a zkoušce zařízení 
v provozu funkční zkoušku s maximálním provozním zatížením. 

 K bodům 4. a 5.: 

 Stanoví se časový interval revizí, prohlídek a zkoušek vodních vleků, vzhledem 
k technickým provozním podobnostem shodně s vleky lyžařskými. 
 

K čl. II 
Účinnost vyhlášky se navrhuje k termínu účinnosti novely zákona o dráhách, 

tj. ke dni 1. dubna 2017.  
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