
III. 
Odůvodnění 

 
I. Obecná část 
 
    Cílem navrhované právní úpravy je zpřesněním znění § 8 odst. 1 vyhlášky č. 222/1995 Sb. 
odstranit pochybnosti vyplývající z nejednoznačné úpravy a tímto i přispět k hospodárnému 
vynakládání finančních prostředků z veřejných zdrojů a bezkoliznímu rozhodování stavebních 
úřadů v předmětné věci. 
 
     Dne 30.11.2015 byla ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu                     
a předsedovi Legislativní rady vlády zaslána žádost o udělení výjimky ze zpracování 
hodnocení dopadů regulace k návrhu této vyhlášky, neboť se jedná o technický předpis, jenž 
podle části I bodu 3.8 písm. h) Obecných zásad upravuje pouze změny technického 
charakteru, od kterých se nelze odchylovat. Dne 8.12.2015 obdrželo Ministerstvo dopravy 
rozhodnutí předsedy LRV o udělení požadované výjimky. 
 
     Dne 15.4.2015 nabyla účinnosti vyhláška č. 66/2015 Sb., kterou se mění vyhláška                     
č. 222/1995 Sb. Ustanovení § 8 odst. 1 vyhlášky č. 222/1995 Sb., ve znění vyhlášky 
č. 66/2015 Sb., stanovuje pro novostavby mostů na vodní cestě dopravně významné 
podjezdnou výšku 7,0 m.  
 
     U rekonstrukce mostu na vodní cestě dopravně významné, při níž dochází k výměně nosné 
konstrukce nebo k zásadní úpravě nosné konstrukce, stanovuje § 8 odst. 1 rovněž podjezdnou 
výšku 7,0 m. V případech, kdy nemůže být dodržena hodnota podjezdné výšky,  
připouští § 8 odst. 1 zřízení pohyblivé konstrukce mostu.  
 
     Problémem stávajícího znění vyhlášky je především její nejednoznačnost. U dopravně 
významných vodních cest intenzivně využívaných k vodní dopravě je požadavek na 
podjezdnou výšku mostů ve výši 7 metrů oprávněný. Vzhledem k tomu, že tato podmínka se 
však týká i vodních cest k dopravě hypoteticky využitelných, pak požadavek na podjezdnou 
výšku mostů se může jevit jako plýtvání s veřejnými finančními prostředky.  
 
Soulad navrhované právní úpravy se zákony a jejich zmocněním  

Předkládaný návrh vyhlášky, kterým se mění vyhláška č. 222/1995 Sb. je v souladu se 
zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, k jehož 
provedení je navržen a dále je návrh vyhlášky v souladu s Ústavou, ústavním pořádkem           
a právním řádem ČR a neodporuje mezinárodním smlouvám, jimiž je ČR vázána.  

Předmět právní úpravy návrhu není upraven právem Evropských společenství.  

 
Předpokládaný hospodářský, finanční a sociální dopad navrhované právní úpravy a její  
dopad na životní prostředí 

Etapovité řešení rekonstrukce mostů, kdy se v první fázi zajistí podjezdná výška pouze 
5,25 m, povede v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu k výrazné úspoře 
vynaložených finančních prostředků. V dlouhodobém časovém horizontu v řádu desítek let 
může nastat dílčí navýšení nákladů v souvislosti se zvýšením podjezdné výšky, to však bude 
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záviset na intenzitě plavebního provozu v návaznosti na dokončení realizace záměrů zlepšení 
infrastruktury vodních cest.  

 
Návrh nemá sociální dopady ani negativní dopady na životní prostředí České 

republiky.  
 
 
II. Zvláštní část  
 
Článek I 

K bodu 1  
Stávající znění § 8 odst. 1 vyhlášky je za účelem lepší srozumitelnosti a přehlednosti 
rozděleno do dvou odstavců.   
Návětí odstavce 2, tedy nemožnost dodržení hodnoty podjezdné výšky zahrnuje i 
ekonomickou efektivnost, tedy, že náklady stavební úpravy pro dodržení hodnoty podjezdné 
výšky dle odst. 1 oproti nákladům řešení dle odst. 2 nejsou v časovém horizontu 10 – 15 let ve 
vztahu k dosaženým přínosům pro plavební provoz ekonomicky odůvodněné. 
V souvislosti s ustanovením odstavce 2 bude ministerstvem dopravy vydán metodický pokyn, 
který bude určovat, že řešení konstrukce spodní stavby a mostovky bude podloženo 
zpracovanou dokumentací podle § 1a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, doplněnou o statický výpočet konstrukce stavby a ekonomický 
rozpočet následné stavební úpravy, která bude před realizací stavebně-technického řešení 
konstrukce spodní stavby a mostovky předložena Ministerstvu dopravy k závaznému 
stanovisku a současně ke stanovisku plavebnímu úřadu ve smyslu § 5a zákona č. 114/1995 
Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vzhledem k rozdělení jednoho odstavce do dvou muselo dojít k přečíslování stávajících 
následujících odstavců. 
 
K bodu 2 
Doposud tento odstavec upravoval, mimo jiné, nejmenší podjezdnou výšku nově stavěných 
nebo rekonstruovaných mostů na vodní cestě dopravně významné klasifikační třídy I. a vodní 
cestě dopravně významné klasifikační třídy 0., vedené plavebním kanálem. Novela rozšiřuje 
uvedený výčet o úpravu nejmenší podjezdné výšky nově stavěných mostů na vodní cestě 
dopravně významné klasifikační třídy 0. v říčním úseku, která doposud v právní úpravě 
chyběla. 
 

Článek II 
Navržená účinnost stanovuje dostatečně dlouhou legisvakanční lhůtu. 
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