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V. 

Vyhodnocení výsledků mezirezortního připomínkového řízení 

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 

 Povinná připomínková místa  

Připomínkové místo Připomínka Způsob vypořádání 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Připomínky: 
1. K návrhu vyhlášky 

- novelizačnímu bodu 2 
Z důvodu větší přehlednosti předpisu doporučujeme uvést novelizační bod 
ve znění uvedeném v čl. 58 odst. 6 písm. g) Legislativních pravidel vlády, 
tedy: 
„V § 2 úvodní části ustanovení se za slovo „lyžařských“ vkládají slova „a 
vodních“; 
 

2. - novelizačnímu bodu 5 
Upozorňujeme, že označení výše uvedeného novelizačního bodu je uvedeno 
v jiné velikosti písma než předchozí novelizační body; 
 

3. - podpisové doložce 
Doporučujeme uvést podpisovou doložku ve znění uvedeném v příloze č. 3 
Legislativních pravidel vlády, tedy: 
„Ministr dopravy:“. 

Akceptováno. 
Text návrhu byl požadovaným 
způsobem upraven. 
 
 
 

Akceptováno. 
Text návrhu byl požadovaným 
způsobem upraven. 

 
Akceptováno částečně. 
Podpisová doložka byla 
upravena v souladu 
Legislativními pravidly vlády 
(„Ministr:“) 
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 Nepovinná připomínková místa 
 

Připomínkové místo Připomínka Způsob vypořádání 

Drážní úřad V § 1 odst. 4 písm. a) se za konec textu vkládá středník, za kterým pokračuje nový 
text: „minimálním prvkem rozvodu je koncový rozváděč včetně přidružených 
vývodů,“  
V § 1 odst. 4 písm. b) se za konec textu vkládá středník, za kterým pokračuje nový 
text: „tato zařízení představují zpravidla technologický celek více určených 
technických zařízení“,  
 
Odůvodnění: Jde o doplnění a konkretizaci definice a to z důvodů dle odůvodnění v 
odst. III.  
Nové znění:  
a) elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah; minimálním technologickým celkem 
rozvodu je koncový rozváděč včetně přidružených vývodů,  
b) elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah; tato zařízení představují 
zpravidla technologický celek více určených technických zařízení,  
 

Vysvětleno. 
Navrhované změny jsou svou 
povahou značně konkrétní, 
přesahující rámec legislativního 
textu. Jedná se zároveň o natolik 
zásadní věcně zásahy do materie 
upravené vyhláškou, které 
vyžadují hlubší odbornou 
diskuzi. 

 Do § 2 se vkládá:  
„Průkaz způsobilosti se vydává v případech dle § 1 odst. 4 písm. a) u zařízení 
malého a nízkého napětí alespoň na minimální technologické celky a dle písm. b) 
na technologické celky. Do doby vydání průkazu způsobilosti je možno v 
odůvodněných případech zařízení provozovat za podmínek stanovených drážním 
správním úřadem.“  
Odůvodnění:  
Ustanovení je implementováno ve snaze:  
- zamezit nesmyslnému vydávání průkazů způsobilosti na např. jednotlivé, často 
neukončené kabelové vývody či kabely uložené bez ukončení (neslouží pak 
logicky provozování dráhy a drážní dopravy)  
- odstranit problémy s vydáváním průkazů způsobilosti u zařízení uváděného do 

Vysvětleno. 
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provozu po etapách, v případě ukončování výlukové činnosti a dalších možných 
případech (př. krizové situace, nevyhnutelné provozní důvody) a bude-li takové 
řešení Drážní úřad považovat za opodstatněné.  

 V § 6 odst. 1 se za slovo „provádějí“ vkládá nový text „na zařízeních uvedených v 
příloze č. 3“ a mezi slovní spojení „v časových intervalech“ a slovem 
„stanovených“ nový text „touto přílohou“. Text „v příloze č. 3“ na konci věty se 
vypouští.  
Odůvodnění:  
Tuto změnu ustanovení odst. 1 navrhuje UE na základě svých praktických 
zkušeností, kdy některé organizace provádějí, případně instituce (a to i státní 
správy) vyžadují provádět prohlídky a zkoušky i na elektrických zařízeních, které 
této povinnosti nepodléhají. Lze se proto domnívat, že na otázku určení zařízení, 
pro které je povinnost provádění prohlídek a zkoušek nelze ze stávajícího textu 
jednoznačně odpovědět. K nejasnosti přispívá i znění § 9 odst. 2 neboť podmiňuje 
posuzování způsobilosti určeného technického zařízení podle podmínek vyhlášky 
100 pouze pro zařízení, na kterých se provádí prohlídka a zkouška, ostatní 
zůstávají jaksi „ve vzduchu“ a měla by se považovat za zařízení provozně 
způsobilá podle dřívějších předpisů.  
Úplné znění:  
(1) Prohlídky a zkoušky zařízení v provozu 3) 6) se provádějí na zařízeních 
uvedených v příloze č. 3 v časových intervalech touto přílohou stanovených v 
příloze č. 3. 

Vysvětleno. 

 V § 9 v odstavci (2) se mezi reflexivum „se“ za první vedlejší větou a slova „do 
vykonání prohlídky a zkoušky…“ vkládá nový text:  
„do zásahu do zařízení znamenajícím odchylku od technické dokumentace anebo“.  
Mezi první slovo druhé věty „Od“ a slova „vykonání první prohlídky…“ se vkládá 
nový text: „do zásahu do zařízení znamenajícím odchylku od technické 
dokumentace anebo“.  
Odůvodnění: V konkrétním případě určených technických zařízení elektrických se 
ustanovení původního § 9 (nově § 10) odst. (2) v původním znění týká pouze 
elektrického zařízení definovaného v § 1 odst. 4 písm. b), ale jen elektrických 

Vysvětleno. 
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stanic vn, písm. c), písm. h) písm. k) a zařízení na ochranu před negativními 
účinky zpětných trakčních proudů. U ostatních zařízení potom nikdy nemuselo 
dojít ke schválení jejich způsobilosti k provozu podle § 47 zákona o dráhách 
(nejsou na nich prováděny prohlídky a zkoušky). Na zařízení je podle stávajícího 
znění dodnes nutno pohlížet jako na zařízení prověřená podle dřívějších přepisů. 
To v praxi svádí někdy v rámci úprav zařízení k řešením, která hraničí s provozní 
bezpečností zařízení, nicméně z pohledu stávajícího znění odstavce nejde o rozpor. 
Viz též zdůvodnění UE bod X.  
Úplné znění:  
(2) Ostatní zařízení uvedená do provozu před účinností této vyhlášky, jejichž 
provozní způsobilost byla prověřena podle dřívějších předpisů, se do zásahu do 
zařízení znamenajícím odchylku od technické dokumentace anebo do vykonání 
prohlídky a zkoušky podle této vyhlášky považují za provozně způsobilá. Od 
provedení zásahu do zařízení znamenajícím odchylku od technické dokumentace 
anebo vykonání první prohlídky a zkoušky podle této vyhlášky se způsobilost 
určeného technického zařízení posuzuje podle podmínek touto vyhláškou 
stanovených. 

 Příloha č. 4  
V bodě 7 se za poslední písmeno seznamu vkládá nové písmeno e) s následujícím 
textem:  
„e) revize a kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů a prodlužovacích 
přívodů podle příslušné technické normy, je-li k této činnosti pověřen 
provozovatelem.“  
Odůvodnění: 
Pro zajišťování bezpečnosti elektrických spotřebičů během jejich provozování 
platí předpisy vycházející ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a na něj 
navazujícího zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Podle § 101 odst. 1 zákoníku práce je provozovatel 
zařízení povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s 
ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu 
práce. Přitom musí při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných 

Vysvětleno. 
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opatření k prevenci rizik vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se 
rozumí mimo jiné i odstraňování rizik u zdroje jejich původu. Podle § 4 odst. 1 c) 
zákona č. 309/2006 Sb., musí být stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a 
nářadí pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Takovou 
kontrolu/revizi však může provádět pouze pověřený pracovník s určitou 
elektrotechnickou kvalifikací. Vloženým ustanovením je tato minimální 
kvalifikace určena a zároveň se tak odstraní nejasnosti v tomto směru dosud 
panující. 

Správa železniční 
dopravní cesty, s. o. V souvislosti s navrhovanou změnou vyhlášky č. 100/1995 Sb., (Řád určených 

technických zařízení) doporučujeme, aby součástí změny byl také bod 5. 
přílohy 4 – „Elektrotechnická kvalifikace při činnostech na určených 
technických zařízeních“, a to v následujícím rozsahu: 
5. Za "osobu znalou s vyšší kvalifikací" se považuje osoba, která splňuje kvalifikaci 
osoby znalé a má odbornou praxi v délce 
a) nejméně dva roky, má-li vysokoškolské vzdělání, 
b) nejméně dva roky a půl roku, má-li vyšší odborné vzdělání, 
c) nejméně tři dva roky, má-li úplné střední odborné vzdělání, nebo 
d) nejméně čtyři tři roky, má-li střední odborné vzdělání, 
z toho nejméně jeden rok na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí a 
její znalosti byly ověřeny zkouškou, kterou zajistí provozovatel elektrického 
zařízení. Zkouška se skládá před nejméně dvoučlennou komisí, přičemž alespoň 
jeden člen komise má kvalifikaci ve stupni osoba znalá s vyšší kvalifikací pro řízení 
činnosti nebo provozu elektrického zařízení příslušného druhu a napětí. 
 
Zdůvodnění: Návrh na změnu bodu 5 přílohy 4 je motivován ze strany Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace, skutečností, že vzhledem k současné 
nízké míře nezaměstnanosti v ČR, nutnosti úzké specializace a nemalé 
odpovědnosti za provoz UTZ, přestává být naše společnost konkurenceschopná na 
trhu práce v oblasti náboru nových zaměstnanců a existuje zde tedy potencionální 

Akceptováno. 
Text návrhu byl požadovaným 
způsobem upraven. 
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riziko nemožnosti zajistit do budoucna provozuschopnost UTZ ve stávajícím 
rozsahu. Zajištění náhrady zaměstnanců odcházejících do starobního důchodu. 
Je zřejmé, že otázka dosažení odpovídající kvalifikace a tudíž možnost vykonávání 
prací na ÚTZ samostatně jde „ruku v ruce“ se systémem odměňování takových 
zaměstnanců a zkrácení časového období, po kterém může být dosaženo 
kvalifikace umožňující samostatnou práci, může být jedním z atributů pro 
opětovné zatraktivnění zaměstnání na železnici. 
V této souvislosti je také vhodné upozornit na nezbytné kvalifikační předpoklady 
související se získáním odbornosti „pracovníka znalého s vyšší kvalifikací“ podle 
vyhlášky 50/1978 Sb., ve znění pozdější předpisu, a to zejména pro kvalifikaci 
podle § 6 a § 7 této vyhlášky. V případě akceptování změny vyhlášky 100/1995 
Sb., navrhované SŽDC dojde ke sjednocení intervalů dle obou vyhlášek, nebo 
bude stále ve vyhlášce 100/1995 Sb., interval delší (platí pro činnosti na 
elektrických zařízeních do 1000 V). 
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